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CAMARA DOS SENADORES.

~e8são

Imperial do encerramento da •• e da recida pelo de Sua Magestade Fidelissima no intuito de s
abertura da ~. 8cssão <Ia .~. le8"islatul·a da restabelecerem as relacões diplomaticas entre o governo do
assembléa geral legislativa
Brazil e o da Grã:-Bretanba, aceitou igualmente o governo

EM 3 DE ~IAIO DE 186i.
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETll'.
Ao melO dia, reunidos os Srs. deputados e senadores no
paço do senado, forão nomeados para a deputação que devia
receber a Sua Magestade n Imperador os Srs. deputados
barão de Porto' Alegra, Moreira, Raiol, Carneiro de Campos,
Souto, Aristides Lobo, BurIamaque, Paranaguá, Dantas, Bezerra Cavalcanti, Lopes Netto, Duarte Brand,10, Barros
Barreto, Viriato, Souza Bandeira, Carlos Ribeiro, Dittencourt Sampaio, Andrade Pinto, Ratisbona, Rodrigues Junior,
Sá e Albuquerque, Frederico de Almeida, nIacedo e nIartim
Francisco, e os Srs. senadores marquez de Caxias, Carneiro
de Campos, Araujo Ribeiro, visconde da Boa-Vista, Silveira
da Motta, barão de Antonina, Siqueira e Mello, Nabuco,
Fonseca, Pompeo, Cunha Vasconcellos e Sinimbú; e para a
deputação que devia receber a Sua nIag-estade a Imperatriz
o,s Srs. deputados barão de S João do Rio-Claro, Silveira de
Souza. Junquelra e Theodoro de Moraes, e os Srs. senadores
marquez de Abrantes e Candido Daptist<l.
A' 1 hora e um quarto ria tarde, annunciando-se a cnegada
de Suas l\lagestades Imperiaes, sahirão as deputações a
espera-los á porta do ediftcio e entrando Sua l'rlagestade o Imperador na sala, foi ahi recebido pelos Srs, !presidente e
secretarios, os quaes unindo-se á deputação acompanhárão
o mesmo augusto senhor até o tbrono.
Logo que Sua Magestnde o Imperador tomou assento, e
mandou que se asscntassem os Srs. deputados e senadorcs,
leu a seguinte
FALtA:

" Augustos e dignissimos Srs. representantes da nação. E' sempre com vivo jubilo que vejo reunidas as camaras
em assembléa geral.
." Annuncio-vos com prazer que trato do casamento das
prmcezas mmhns muito amadas e queridas filhas, o qual espero se eJfectue no corrente anno.
" Em nenhuma parte do imperio foi a ord ~m perturbada.
" O estado da saude publica é em geral satisfactorio.
«Tendo o governo bl'itannico aceitado a mediação ofIe-

brasileiro tão graciosa olferta, esperando que em breve tenha
esse negocio a desejada solução.
II Permanecem inalteradas
as relacões internacionaes do
imperio com as demais potencias.
•
cc Continuando infelizmente a lavrar na Re~ublica Oriental
do Ur,ug.uay a guer~a civ,il,e recrescendo as queixas de olfensas
dos direitos e legltImos mteresses dos nossos compatriotas ali
residentes,. entendeu o governo brasileiro. que, .'em quebra
d~. neutrahdade que nas dissensões mtestInas da republica
vlZlnba lhe cumpre guardar, era do seu dever enviar ao
'Esta~o Oriental do Uruguay uma missão especial para consegUIr do respectivo governo a satisfacão devida ás nossas
reclamaçõ~s, e providencias efficazes áfim de se realisarem
as gamntIas. que as proprias leis desse estado promeltem
aos que babltão seu territorio.
cc A reforma da lei de 3 de dezembro de 1841, acompanhada do melboramento da sorte da magistratura, assim
co~o a reforma da legislação b'ypothec~riae da lei da guarda
naCIOnal, são neceSSidades cUJo remedlO se reclama com instancia.·
. cc E' indispensavel !?elhorar a l.egislaç~o eleitoral.e o.rgamsar de. ~0.clo convemente a adIDIUlstraçao das prOVlDCIaS e
dos mUOlcI,PIOS.
,
.
,cc A ~allllha de guelfa carece urgentemente de uma lei de
plOmOç<l.o.
'"
cc Um systema de re.crutam~nto apropnado as nossas Cll',
cumstanclaS e um. c~dlgo _mIlitar de .accordo com as justas
eXlg~nctas da diSCiplina suo ~ene6clOs que a nação espera
dêUtt o em pouco de seus repreoentantes.
" Na ordem dos interesses materiaes é digno de vossa particular attenção o prolongamento da estrada de ferrO de
D. Pedro 11.
"As rendas publicas têm crescido, mas não chegão para
equilibrar a receita com a despeza do estado, sem a adopçao de medidas adequadas que confio do vosso zelo a bem
da nossa patria.
" O, governo obser~a no dispendio dos dinheiros publicos
a maIS sev&ra ecconomla.
" Augustos e dig~lÍssimos Srs. representantes da nação .• Conto com a efficacla de vossos esforcos para o engrandecimento do Brasil.
•

SEsslo EM 6 DE MAIO DE 1861
« Está encerrada aprimeira, e aberta a segunda Eessão da Nabuco de Araujo com 30, e José Ignacio Silveira da Motta
com 29.
presente legislatura»
~Iarinha e guerra.
Terminado este acto, retirárão,se Suas nIagestades ImpeOS 81'S. Manoel Felizardo de Souza e Mello com 27 votos,
riaes com o mesmo ceremonial com que bavião sido recemarquez de Caxias cem 27, e barão de Muritiba com 22.
bidos, immediatamente o Sr. presidente levantou a sessão.
Commercio, agriwltura, industria e artes.
Os Srs. José de Araujo Ribeiro com 32 votos, Carlos Carneiro de Campos com 21 e visconde de Suassuna com 11.
EM 4 DE MAlO DE 1864..
Emprezas priviligiadas e obras publieas.
Os Srs. Manoel Felizardo de Souza e Mello com 25 votos,
PRESIDENCU. DO SR. VISCONDE DE ADAETE'.
Candido Borges Monteiro com 21 e barão de Muritiba com
SUMMARlo.-Eleição da mesa e de commissões.
igual numero.
A's 11 boras menos 10 minutos da manhã, achando·se preInstrucção publica e negocios ecc!esiasticos,
sentes os Srs. viscondc de Abaeté, ~Iafra, Teixeira de Souza,
Os Srs. José Martins da Cruz Jobim com 21 votos, José
.l\Iendes dos Santos, Fonseca, visconde de Sapu~ahy, Candido
Borges, Siqueira e ~Iello, Ferreira Penna, Ottoni, Jobim, ~!anoel da Fonseca com 1<1. e Tbomaz Pompêo de Souza
:E;,usebio visconde de Itaboraby, Souza Ramos, Souza e IIIcllo, Brasil com igual numero.
Cunba Vasconcellos, Firmino, barão de lIIuritiba, marquez dc
Yerificando-se então não baver quorum, o Sr. presidente
Itanbaem, Almeida e Albuquerque, Pimenta Bueno, Araujo deu para ordem do dia 6 do corrente:
Ribeiro, Paranbos. visconde de Suassuna, Candido Baptista,
Continuação da nomeação das eommissõesj
Dias de Carvalbo, 'Pompeo, Ferraz, Souza Franco, D. lIIanoel,
Havendo tempo, ullima discussão das emendas orrerecidas
Nabuco, marquez de Abrantes, Zacbarias, visconde do Uruguay, marquez de Caxias, visconde da Boa-Vista e Sinimbú, na 3- discussão da proposta de fixação de [orças de terra,
que forão approvadas;
o Sr. presidente abriu a sess[o.
3' discussão da proposta do credito aberto para o minisComparecérão depois os Srs. Dias VieIra, barão de Antonina, Silveira da Motta. barão de Pirapama, Carneiro de terio da guerra para o exercicio de 1863-1864.
Campos, marquez de OIinda e Dantas.
Levantou-se a sessão a 1 1/2 hora da tarde.
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipc
barão de ~Iaroim, barão de Quarabim, barão de S. Lourenco;
Souza Quciroz, Paula Pessoa, Fernandes Torres, visconde 'de
Z' l!Iessão
Jequitinbonba e viseonde de Maranguare j e sem participacão
EM 6 DE MAIO DE 1861.
os Srs. Paula Almeida e Vieira da Si va.
•
pnESIDENCIA DO sn. VISCONDE DE ABAETÉ.
Foi lida e approvada a acta de 2 do corrente mez.
SUMlII.!.nlO.-Expediente. - Explicações do Sr. presidente.Não houve expcdiente.
Ordem do dia. 1" parte. - Nomeacão de commissões. ELEIÇlo liA. MESA.
2' parte da ordem do dia. - FixacÃo das forcas de terra.
Discursos dos Srs. Souza Ramos, terreir~ Pe'nna, Dias de
O Sr. presidente declarou que na fórma do regimento, ia-se
Carvalbo (ministro da fazenda), Silveira da Motta e visproced.er à eleicão da mesa, comecando-se pela do presidente
conde da Boa-Vista. Encerramento da discussão.
e depois ás das respectivas commíssões.
Corrido o escrutinio sahirão eleitos:
As 11 boras da manbã, acbando-se presentes os Srs. visPresidente, o Sr. visconde de Abaeté, com a malOl'la conde de Abaeté, ~!afl'a, Mendes dos ::iantos, Teixeira de
Souza, Paula Almeida, Souza e Mello, Araujo Ribeiro, Cunba
absoluta de 20 votos, tendo vindo á mesa 37 lledulas;
Vasconcellos, Fonseca, Ferreira Penna,marquez de 1tanbaem,
Vice-presidente o Sr. Gabriel Mendes dos Santos com a Ottoni, Almeida Albuquerque, marquez de Caxias, barão de
maioria absoluta de 30 votos, tendo vindo á mesa 38 ce- Antonina, Nabuco, barão de Muritiba, Paranbos, visconde
dulas;
de Sapucabv, Candido Borges, Souza Ramos, visconde de
1° secretario o Sr. José lIa Silva Mafra com 36 votos e Uruguay, D'antas, ferraz, Jobim, Candido Baptista, Pompêo,
3° o Sr. Manoel Teixeira de Souza com 30 ;
Siqueira e ~Iello, Dias de Carvalbo, visconde de Suassuna,
2° secretario o Sr. Herculano Ferreira Pcnna com 31 vo- visconde da Boa Vista, visconde de Itaboraby e D. ~lanoeI,
tos e to o Sr. Frederico de Almcida e Albuquerque com o Sr. presidente abriu a sessão.
Comparecórão dcpois os Srs. marquez de Abrantes, Souza
30, ficando 1° supplente o Sr. José Maria da Silva Paranbos
com 3 votos, e 2° o ::ir. Tbomaz Pompeo de Souza Brasil e Franco, Sinimbú, barão de Pirapama, Silveira da Motta
Carneiro
de Campos e R0drigues Silva.
'
o Sr. José de Araujo Ribeiro com 2 cada um.
Fallilrão com Côlusn participada os Srs. barão de Cotegipe
ELEIÇXO DE CO~BIISSÕES.
barão de }'Jaroim, barão de Quaraim, barão de S. Lourenr.o,
Seguiu-se a nomcacão das commissões e sabirão eleitos Euzebio, Souza Queiroz, Paula Pessoa, Dias Vieira Fêrpara a de
•
,
nandes Torres, viscoude de Jequetinhonba, visconde de Mar~nguape e Zacharias; e sem participação os Srs. Vieira da
Resposta á falia do throllO.
Os Srs. José Ignacio Silveira da Metta com 25 votos SIlva, PImenta Bueno e marquez de Olinda.
Foi lida e approvada a acta da sessão autecendente,
Candido Borges Monteiro com 21 e José Thomaz Nabuco d~
Araujo com 18.
O Sn. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte:
Constituição e diplomacia.
EXPEDIENTE.
Os Srs. visconde de Sapucaby com 39 votos visconde do
Um oficio de 2 do COl'l'ente do ministerio da fazenda,
Urugu3jf com 33 e José lldefonso de Souza Ru:nos com 31. acompanhando o autographo sanccionado da resolucãO da
assembléa geral legislativa que autorisa o governo· para
Fazenda..
pagar a Joaquim Dias Ricalbo, aposentado no logar
Os Srs. visconde de Itaboraby com 3i votos José Maria mandar
de inspector da tbesouraria da provincia de ~Iinas-Geraes, a
da Silva Paranbos com 3í, Bernardo de Souza' Franco com difl'erença
ordenado de 1:200$ para 2:000~, com que foi
19, por desempate com o Sr. Angelo Dloniz da Silva Ferraz melborada do
a sua1\posentadoria.-A arcbivar, communicando
que teve igual numero.
' á outra camara.
Legislação.
Deus oflicios de 4 do corrente do ministro do imperio,
Os Srs. barão de Pirapama com 31 votos, José Thomaz acompanhando os autographos das seguintes resoluções da

SESSÃO EM 6 DE nlAlO DE 1861.
assembléa g-eral legislativa que declara que as filhas do capitão-móI' José Pereira Filgueiras têm direito á pensão que
lhes foi concedida pelo decreto de 1'2 de ago~to de 1863, desde
o dia do fallecimento de sua mãi D. lHana de Castro Filueiras e que autorisa o governo a conceder carta de na tu~alisaâo de cidadão brasileiro aos subdilos portuguezes Diogo
de Anarade Mesquita e outros, nas quaes resoluções Sua Mae5tade o Imperador consente.- O mesmo destino.
g Um oillcio do vice-presidente da provincia do Rio de Ja·
neiro de 21 de abril acompanhando uma collecção das leis
promulgadas na provincia, no anno proximo passado.
A' commissão de assembléas provinciaes.
Outro de 29. aCCJmpanbando um exemplar da falia com
que abriu em 25 do dito mez a assembléa legislativa da
provincia. - A archivar.
O SR. PRESIDENTE: - Na sessão de 1858 nomeou-se uma
commissão especial, á qual forão remettidas d~versas propostas, e representações que a mesa man~ou COlllgll', e que
estilo sobre a mesa. A commlssão especIal nomeada nesse
tempo não pôde dM solucão a todos os assumptos que lhe
forão remettidos, e não existindo mais a commissão, parece
á mesa que deve remetter cada um dos objectos a [lue me
tenho referido á commissão respectiva.
Os objectos, que estavão sujeitos ao parecer da commissüo
especial são os seguintes:
1.· Projecto do senado de 1-i de junho de 18-i5, revogando
parte da lei de 3 de dezembro de 18tH ;
2. 0 Duas representac<1es, uma do antigo conselho geral da
provincia de S. Paulo, 'e outra da camara municipal da villa
de Curvello, na provincia de Minas Geraes, sobre custas de
processos criminaes, e imposições de penas;
3.· Uma proposIção da camara dQS Srs. deputados, autorisando o governo. a adiantar aos empregados publicos as
entradas para o monte-pio geral dos servidores do esta·io.
Amesa, pois, entende que deve distribuir pelas commissões
da casa esses objectos, visto como a com missão especial
deixou de existir, e de tudo informará o senado.
ORDEM DO DIA.- 1" PARTE.
NOMEA.ÇÃO DE COMM1SSÕES.
Proseguindo a nomeac[o das commissões, e conido o
escrutinio, forão eleitos para. a de
Saudc Pllblica.
Os Srs. Candido Borges Monteiro, José Martins da Cruz
Jobim e Antonio Luiz Dantas de Danos Leite, com 30 votos
cada um.
Rcdacção das leis.
Os Srs. visconde de Sapllcah v, com 33 votos, José Antonio Pimenta Bueno, com 32, Firmino Rodrlgnes Silva,
com 31.
Estatistica, catechesc e colonisação.
Os Srs. D. Manoel de Assis Mascarenhas com 32 votos,
José de Araujo Ribeiro e M(lnoel Teixeira de Souza com 23,
cada um.
Assembléas provinciacs.
Os Srs. visconde do Uruguay com 33 votos, Antonio Luiz
Dantas de Barros Leite com 31, e Angelo ~Iuniz da Sil va
Ferraz com 2L
2" PARTE DA ORDEM DO DIA.
FlnçÃo DA.S ronçAs DE manA.
Entrárão em ultima discussão as emend(ls olferecidas na 3,
da. proposta da fixação das força.s de telTa para o anno financeIro de 18G-i-1865, e qno haVlão SIdo (lpprovadas.
O Sr. Souza Ra....)s:-Sr. presidente, entre (lS emendas que forão approvadas em 3· diseussão se acha a do nobre
senador pela provincia do Amazonas, que autorisa, para complet~r a força fixada, o chamamento da guarda nacion(ll a
serVIço em circumstancias ordin(lrias. A esta emenda não
posso dar o meu voto. A estima em que tenho o nobre senador.pela provincia do Amazonas, a consideração que lhe devo,
ObrIga-me a dar a razão por qne, com bastante pezar, nesta
oecaslão deixo de acompanha-lo nas suas opiniões, sempre

razoaveis, sempre sensatas. Dou á emenda do nobre senador
pela provincia do Amazonas grande ó1lcance e sem dnvida o
senado reconhecerá que ella o tem; eu não poderia dar-lhe o
meu. voto sem pÔr-me. cm contradicção com idéas minhas,
mamfestadas em occaSHio mUlto solemne.
Na falia do throno com que se ahriu a sessão do anno de
18G2, de que tenho responsabilidad~ como membro do I'abinete que a formulou, se disse: (( Alliviar a guarda nacional
do servi~o ~rd!nariol sem prejndi.car os e~evad~s fins p(lra
que fOI IIlstltUld(l, e uma neceSSIdade cUJa satisfação não
póde. s~r demorad,l, " Sem duvida, Sr. presidente, assim se
expnmll1do a falla do throno em 1862 não fez senão reproduzir uma aspiração manifestada no paiz ha muito tempo, aspir(lção que se justifica tambem pela necessidade de harmonisar
esta instituiçrro com as nossas instituicões politicas, que têm
como condiçilo essencial a liberdade"do voto. E' uma aspiracão legitima a de obtel'-se o servico que o bem do es tado
exige da guarda nacional, colloc(lnclo, entretanto, os que o
prestarem elll circnlllslancias de poJerem desembaraçadamente exercer os sens direitos politicos (apoiados); e esta
aspiração ainda existe no I'aiz, corresponde a urna necessidade cuja s(ltisfaeão não deve ser demorada, como então se
disse (Apoiados) .•
Na camara dos Srs. deputados, tratando-se deste assumpto,
1Í proposta do govemo que dizia: (( O governo é autorisado
a destacar até 10,000 pracas da ~Ui\l'da nacional em circumst(lneias extraordinarias"; foi aJ'optada esta emenda: (( Depois de circnmstancias extraordinarias se diga sómente : " O pensamento de qne a guarda nacional fosse alliviada do
serviço ordinario estava na proposta do governo, entretanto
a emenda como que quiz faze·lo sobremaneira saliente.-lJ E',
portanto, pensamento da camara dos Srs. deputados manifestado do modo o mais positivo por esta emend(l, que alguem
j~lgari.a desnecessaria, que a guarda nacional deve ser a\livlada do vexame do servi co ordin(lrio.
lH(ls o que faz a emendã do nobre senador pela provinci a
do Amazonas? Autorisa o governo a chamar a guarda naclOna~ em circumst(lncias ordinarias a servico de destacamentos e de corpos destacados, até -i,OOO pracas de pret,
para complet(lr a força fixada na falta de voluntaríos e recrutados. Esta íalta ve-se hem que ha de necessariamente verific~r-se, porquanto a. fOI-ça fixada é de 18,000 praças; a lei
VaI vigorar' no 10 de Julho e presentemente só temos H,OOO.
Não serei injusto traduzindo a emenda do nobre senador
nestes terlllos: « O governo fica autorisado a encorporar já ao
e~ercito p(lra o servis'o ordinario -i,OOO pr(lças da guarda nnclOnal. lJ
Isto, senhores, Clll tempo nenhum se fez; não me recordo
que em lei alguma de fixaeão de forcas se chamasse para o
servi co ordin<lrio, se incorporasse por scmellwnte modo ao
exercito a gmrda nacional; e hoje, quando todos reconhecem
a necessidade de med idas que alliviem o serviço pesado da
guarda nacional, e a isentem da coacção em qne póde-se
ach,ar, ~oderem.os adeptar semelllante di,posicãO?
Eu, Sr. pres.lde:Ile, não posso contrnl'lar (locrtamente o
penS(llllento q'ue j'lllli1niíe,tei, e que devo manter, porque o
concebi muito siucernml;ntc.
SustentanI.1o a sni1, emenda, disse o nobre sen(ldol' pela
proyilleia do Amazonas: « Yamos re::;ularisar o que actn(llmente se pratica. " O que actnalmentc se pratic,t é objecto
de recl(lmaç0es; de,sa nccessiri(lde cuja s(ltisf(lÇãO se pede;
e uão me parece conyeniente que o corpo legislativo em vez
de OCCOITer com as provirlcncias reclamadas, manifeste o
intento de continuar um estado de COUS(lS, contra o qual
todos se pronuncião
.
TamDem disse o nobre sen(lr!or que deste modo se pnnua
um limite á attribuição que o governo tem de ch(lmar aguarda naciou(ll á serviço, limite qne a lei presentemente .não
Impõe. Mas o nobre senador cem a sua emenda não attmge
a este fim, porquauto, Ocando o governo (lutorisado a chamar
]J(lra serviços ordinilries até -i,OOO de pret da guarda nacional, nem por isso Oc,lo as autoridades civis privadas do direito que têm n(lS diversas localidades de chamar a serviço
a gúarda nacional.
Teve o nebre senador tambem em vista tirar o governo de
emb(lraços que podem apparecer na administração; e de tão
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hoa fé procedeu o nobre senador que declarou. que retiraria
a sua emenda desde que o governo a achasse IOconvemente.
A emenda foi submettida á votacão e approvada, porque os
nobrei ministros, que tem assenio na casa, aceitárão-na.
O SR. SILVEIRA DÁ MOTTA: - Isto é verdade.
O SR. SOUZA RAMOS: - Mas, Sr. presidente, me parece
que a adopcão desta emenda iria crear grandes difficuldades
ao ministerlo. Na outra camara vozes autorisadas já manlfestárão suas duvidas a respeito da soiidariedade do ministerio com aquella camara...
O SR. SIL''EIRA DA MOTTA: - Tambem é verdade.
O SR. SOUZA fuMOS: - .... e quando della vem uma proposta restringindo da maneira a mais positiva o servi co da
guarda nacional a circumstancias extraordinarias; qúando
aquella camara fez acompanbar esta providencia de outra a
respeito da guarda nacional, isentando-a da disciplina da
tropa de linha, parece-me, Sr. presidente, que razoavelmente
grande será o embaraco do mllllsteno perante a mesma camara, appareeendo ali' substituida essencialmente a sua idéa
por outra autorisando o governo para chamar em circumstancias ordinarias a guarda nacional para supprir os voluntarios
e recrutados, incorporando-a ao exercito, sujeita á mesma
disciplina.
Sr. presidente, parece-me que não me, acho obrigado a
fazer profissão de fé, porque minhas opiniões são conhecidas
de todos, e fazendo·se-me a justiça de acreditar que ellas são
sinceras, e o resultado de minbas convicções, não se pôde
suppO~ que seria facil em adoptar opiniões novas de um dia
para outro; assim, parece·me que todos sabem que descreio
da situação nascente ... da situação actua!.
O SR. SILVEIllA nÁ MOTTA: - Nascente mesmo.
O SR. SOUZA RAMOS: -Não quiz usar da expressão, porque
pôde s~r desagradavel ao nobre senador pela provincia da
Bahia, o Sr. Nabuco, a quem respeito muito.
O SR. RODUIGUES Su.u: - Mas não é desrespeitosa.
O SR. NABuco: -Ao contrario, V. Ex. me faz uma bonra,
sei vindo-se dessa expressão.
O SR. PRESIDENTE: - Peco a attencão.
meu des~jo é ser sempre agradaO Sn.SouZA RAMOS:
vel ao nobre senador.
. Pois bem, Sr. presidente, eu descreio da situacão nascente....
•
O SR. SILVEIRA. DA. ~lOTTA: -Isto, sim; elle até gosta que
se diga isto.

-O

dos, onde predominão a e.ste respeito i~éas. i~ltejralDent~
oppostas, e que estão consignadas nas dlsposlçoes que ali
forão approvadas. lUas nenhum de nós tem, e eu não tenho
semelhante intencão. Opponho me á emmenda do nobre senador pelo A,?azónac, porque ella está e~ contradição co~
minhas convlccões, porque ella contraria o pensamento Ja
manifestado de 'que se deve proporcionar á guarda nacional
uma organisação que a alivie do vexal~e ~o serviço ordinario. e tambem tanto quanto for posslvel,'a ponha fÓra da
pressão do governo em que ella se póde achar.
Com estas idéas, o nobre senador pelo Amazonas ha de
reconhecer que eu não podia dar o meu voto á emenda
que npresentou.
o Sr. Fel'l'eira Penna: - Quando apresento nesta
casa qualquer pl'oposiCão, o que sobretudo desejo é que ella
seja examinada por amigos o adversarios, e considerada per
todas as faces, para que se possa em tempo conhecer e corrigir os seus defeitos e inconvenientes.
Quando não h 1 debate pôde até certo ponto lisongear-mo
a persuasão de que é geralmente aceito aquillo que proponho;
mas ao mesmo tempo augmenta-se o meu escrupulo com o
receio de que a mim principalmente se attribua todo o máo
resultado que possa apparecer na pratica da medida adoptada.
Felizmente não acontece isto no caso actual, porque o meu
honrado amigo, senador pela provincia de Minas, tendo examinado, com. a attenção que costuma prest~r aos negoclOs
puhlicos, a emenda que agora se discute, vem combatê-Ia e
chamar sobre ella mais particularmente a attenção do senado.
O SR, SOUZA. RAMOS: - Tratei sómente de explicar o meu
voto,
O Sn. FERREIU PJll\l\A: -Para explicar o seu voto contra
a emenda allegou o nobre senador razões, que, não tendo sido
produ7.irlas na 3" discussão, devem agora ser attentamente
consideradas pelo senado, e COlll isto fico muito satisfeito,
pois que outm cousa não desejo senão que, debatida a mat~·
ria, se tome atlnal a deliberação que for realmente mais
acertada e conforme aos interesses publicos,
Em anteriores discursos, Sr. presidente; eu já espuz os
motivos que sen'ir;io de fundamento á emenda; mas, attendendo como devo ás objecções do illustrado senador por
Minas, e desejando respolld~r-Ihe, peço a V. Ex. que me
permUta ainda fazer nm resumo da qucstão,sobre a qual tem
o senado de votar nesta ultima discussão .
Nos arts. 1° c 5° da sua proposta bavia o governo pedido
'22.0ÜO pracas de prct de linba para todas as circumstancias,
e áutorisaçiio para destacar até 10.000 praças da guarda nacional elll Cil'culllslaneias extraordinanas. parecendo claro
que assim poderia elevar-se o numero total a 32,000.
A esLes artigos fez a camara dos deputados duas emendas,
a primeira, que jú foi approvada p~lo senado em '2' e ?" dlscussão, fixando '13,000 ~raças dc pr~t de linha pdra clrcumstancias oruinarias, c ~H,OOO para clrcumstanc\as extraordlnarias, e a segunda dete!'minando que a guarda nacional fosse
chamada para completar a força fixada, e somente em clrcumstancias extraordinarias.
O nobre senador por nJato-Grosso, ponderando que a palavI'a destacm' nITo designava C011l clareza o serviço que o
legislador tinha em vista, pois que tanto se podia applicar ao
de destacamento, COlllO ao de corpos destacados, bavla olI~re
cido uma cmenda substituindo-a por estas: para chamar a
serviço de corlJos destacados.

O Sn. SOUZA. RAMOS :-... descrendo da situacão ror estar
persuadido que ella não poderú prodnzir os beneficios, que
aliás tenbo o prazer de reconhecer que estão nas intenções cios
q.ue nella se empenhão, é natural que deseje seu desappareCImento, cooperando para isso com os meus esforços, lllas cu
não desejo essa mudança sen,10 conseguida pelos meios regulaJ:e~ e de um modo muito leal. E' por meio dos dcbates lias
opmlões, p~la demonstração da superioridade de nossas doutrmas na dISCUSSão, que e~ entendo que devemos aspirar a
tomar a d'reCtã~ dos negoclOs do paiz. No uso dos meios de
que os adversanos costumão servir-se eu vou até o ponto de
exclUIr as ~hamadas tacLlcas parlamentares, e cerlos recursos que se Justlficão com as conveniencias dos partidos. Eutendo que para ser proveitosa e duradoura a direccão dos nego~ios publicos deve ella basear-se na 0llÍniüo esciarccilla do
O Sn. SOUZA RAMOS: - O que não contrariava o pensapalz, e esta se forma pela discussão lea . A opinião formada mento du outra camara.
de outro modo é ephemera e sem prestimo.
O Sn. FEnnEIH l'E!(/iA : - Eu não digo que contrariava o
Não receie a si~uação de nossa parte uma opposição aein- pe:lsam~nlo dn outra camara; estou por ora expondo a questosa, uma .contrarlOdade ao que se propuzcr a fazer de bom, t;,o com todas as suas çlrculllstanclas. DepOIS desta. emenda
~so. de meios sem ~scolha para comlJate-la, A nossa questào ojf~receu o honrado senador ministro da Lazenda uma ontra,
e som~nte ~om as Ideas, nada teDl~s que ver com as pessoas; que o senado n]JlJrovou em 2" discussãO, . assim ~oncebida I
se assim nao fosse, .devlamos desejar ter occaSldO de sujeitar (lendo) {( O art. ~r, que passa a ser ~o, seja substJtUldo pelo
á confrontação publlea o que se dIzia a respclto da gua.rda seC'uinle: A f9rca decretada no § 2° do ar1. 1° para circumnacional com o que se realisa .pela emenda que autorisa a st~llcias extraoÍ'dinarias pOllerá ser preenchida, na falta do
chamar a mesma guarda a 5órvlço para completar a forca do j engajados, ou de recrutados, por corpos destacados da
exercito: deviamos applaudir o embaraco em que inevitilYel- guarda nacional. A emenda da eamara dos deputados a este
mente se acbaria o millisterio diante dá camara dos deputa- artigo fica supprimida. "
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Na s& di!cussão offereceu o nobre senador por nlato-Grosso
um additamento a esta emenda, com o fim de supprir a falta
de declara.~ão do numero de 10,000 praças, proposto pelo
governo e Ja approvado pela outra camara, falta deVida .não
á intencão de alterar esse numero, mas á simples inadvertencia, 'como observou o mesmo autor do additamento, e foi
depois confirmado pelo nobre nllDlstro da fazenda. Esta
emenda tornava mais clara a da outra camara quanto ao
sentido da paJavra destacar, e quan to á clausula de não dever
a ~uarda nacional ser chamada a servico senão na falta de
voluntarios e recrutados para completar'a forca do exercito;
IDas eu tive ainda de observar que, á imitação' das anteriores
leis de fixação de forças, ella limitava a fac~ldade concedida
ao governo para empregar a gu~rda nacIOnal ao caso de
occorrerem circumstancias extraordinarias, não sendo essa
condição exigida pela propria lei de 1D de setembro de 1850,
segundo a qual póde a ~uarda nacional, ainda em circumstancias oruinarias, ser chamada a servico dos corpos destacados por acto especial do poder legislatívo ....
O SR. 'VISCONDE DA BOA-VISTA :-Apoiado.
O SR. FERnEIDA PI>NNA: Observei outro-sim que
aquella condição, além de inconveniente e mal cabida, não
poderia ser praticamente eflicaz, visto que a apreciação e
aistinccão das circumstancias ordinarias e extraordinarias
fica sempre depenllente do juizo do governo, se~undo a intelligencia até hoje admittida, e corroborada pelo facto de
haver elle mantido por muitos annos urna parte, mais ou
menos consideravel, da guarda nacional do Rio-Grande do
Sul em serviço de corpos destacados, sem que no paiz occorresse successo algum que tornasse extraordinarias as
circums tancias .....
O SR. SOUZA. RUIOS : - E' contra isto que se reclama
geralmente.
'
O SR. SILVEIRA DA nlOTTA : - Até em Pemambuco, onde
estavão mil e tantas praças de linha.
O Sn. VISCONDE DA BOA VISTA: - Não tanto.
O SR. FERREIRA PENNA : - Agora refiro-me especialmente
ao !erviço de corpos destacados no Rio-Grande; a guarda
nacional empregada em Pemambuco e outras provincias
creio que foi considerada em servico de destacamento, e
não se acba incluida nos mappas anÍlexos ao relatorio do
ministerio da guerra.
Quanto á emenda do nobre ministro da fazenda, de que ia
faUando, ainda observei, Sr. presidente, que, a ser rigorosamente entendida, coarctaria a ampla faculdade que a
respeito do ch~mamento da guarda nacional confere o regu·
lamento espeCial de 18 de novembro de 1857, não só ao
governo, como aos presidentes das provincias fronteiras,obri
gando por conseguinte o governo a mandar dispensar a forca
que hoje se acha empregada no Rio-Grande, o que provavelmente não se faria sem gravo detrimento da policia e segurança da fronteira.
.Pe.los motivos que acaho de expender, otrereci em substitUição daquella emenda est~ outra, que já merec.eu a
approvação ao senado em 3' discussão, e que ngora diSCUtimos novamente, assim concebida: (lendo)
. « A emenda suhstitutiva do artigo 5° da proposta, que
passou em 2' discussão, seja suhstituida pela segulllte:
« Para completar á força fixada no § 20 do art. 1° poderá
o governo, na falta de voluntarios e recrutados, chamar a
sen:iço de destacamento, ou de corpos destacados, a guarda
nacIOnal, até o numero de 4,000 pracas de pret em circum·
s~anc~as ordinarias, c até 10,000 em clrcumstancias extraordlllal'1as. "
Vê-se, pois, que esta emenda não altera o numero de
10,000 praças fixado pela outra camara, e ja approvado pelo
senado, para clrcumstaneias extraordinarias; mas permitte
que, em vez de chamar-se toda essa forca a servico de corpos
des.tacado.s, seja parte della empregada' no de destacamento,
mUito mais suave, e sujeito sómente á disciplina da lei de 1D
de setembro de 1850.
Nesta disposiçãO vejo eu a vantagem de poder o governo
ndar postar. nas 'praças, fronteiras e costas do Imperio
o a. a. torça. dlsponlvel do exercito, augmentada com a de
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corpos destacados que julgar necessaria, chamando a servicl>
de simples destacamento nas cidades e districtos do interior,
onde for preciso supprir a falta da tropa de linha, o restante
da guar.da nacional até o.lim!te de 10,000 praças.
Em clrcumstancla, ordlllanas permltte a emenda que sejão
chamados a serviço, quer de destacamento, quer de corpos
destacados, até 4,000 praças da guarda nacional, nu~ero que parece indis~ensavel para completar o de 18,000,
]a fixado, tendo-se em vlsta o das que eXIstem hoje oas fileiras do exercito, e ainda contando-se com o uovo engajamento de muitas das que já tellhão completado o seu tempo
de servico.
Se a émenda autorisa tambem o serviço de corpos destacados em circumstancias ordinarias, é porque eu attendo
principalmente ao facto, já por vezes referido, de achar-se
assim empregada no Rio-Grande uma parte da. guarda
nacional, em numero superior a 700 pracas, segundo
declarou-nos, se não me engano, o nohre ministro da guerra,
e a neceSSidade que pro ,'avelmente haverá de augmentar essa
força desde o principio do proximo anno financeiro.
O SR. SOUZA RAiIIOS o-Por causa sómente do Rio ·Grande
não se deve legislar para todo o Brasil.
O SR. FERaEIRA PENNA :- Neste ponto engana-se o nobre
senador, pois que, devendo o serviço de corpos destacados
limitar-se ás praças, fronteiras e costas, não póde o governo
faze-lo extensivo ao interior de todo o Brasil.
O Sft. SOUZA RAMOS o-Porque não? Está na emenda.
O SR. FERDEIRA PEIINA : - A emen~a deve ser entendida
e executada de conformidade com a lei a que se refere, e, declarando a lei muito positivamente que a guarda nacional só
será chamada a serviço de corpos destacados para auxiliar o
exercito II~ defesa das praças fronteiras e costas do imperio,
commettena o governo um grande ahuso, se do mesmo modo
a empregasse em quaesquer povoações ou districtos do inte.
1'101', onde não se désse o caso de rebellião ou de outra grave
perturhação da ordem publica. Para esses lagares, o em estado de soce~o, basta o servico de destacamento, que, como
todos nós sabemos, não é sujeito ã mesma disciplina dos eorpos destacados. Nós ternos actualmente no exercito, segundo o
mappa annexo ao ultimo relatorio do ministerio da guerra,
15,524 pracas de pret, das quaes talvez mais de 1,000 têm
completado' o seu tempo da serviço.
O SR. lIIADQUEZ DE CAXIAS: - Talvez 2,000.
O SU'.FERDElRA PENl'lA: -Se 2,000 pracas, pouco mais ou
menos, têm completado o seu tempo, comó acaba de declarar
o illustre senador pelo Rio-Grande do Sul, segue- se que.
observando o governo a. lei, e comprindo a so[emne e ngoros~ obrigaçãO de dar-lhes baixa, ficará a força reduzida a
mUito menos de 14,000 praças. Ora, pergunto eu, não será
um aeto seria, e digno de seda execução, aquelle pelo qual
o corpo legislativ? fixa a força de 18,000 praças de linba
para o anno financeiro de 1864- 1865? Não estarão as camaras convencidas de que é indispensavel essa força? S~
estão, não sei como se possa recusar ao governo os maios
de preenche-la ; e pela parte que me toca devo declarar quo
aquillo que por mim mesmo tenho ohservado em diversas
provinoias convence·me de que, se faltar ao exercito o auxilio
da guarda nacional, será o servico publico prejudicado por
•
maneira muito sensivel.
Além disto, tem por fim a emenda,como já em outras occasiões
observei, não só satisfazer ao preceito da constituicão concemente á fixacão annual da forca de terra, mas tambem regulaI' o que atê agora so praticava em diversas provincias,
onde, como todos nós sabemos, tem sido chamada a guarda
nacional a ~eFviço de destacamento, correndo a despeza por
conta do mllllstel'10 da guerra, sem que elle tenha prévio c
exacto conhecimento do numero de praças empregadas.
Será ineflicaz a limitação, dizem os illustres impugnadores da emenda, porque as autoridades civis continuar:iã do
mesmo modo a empregar a guarda nacional; mas eu devo
observar que o de que se trata agora é sómenta de fixar a
forco indispensavel para o serviço a cargo do exercito.
Sem duvida, as autoridades civis poderão continuar a requisitar a guarda nacional, como a lei permitte, para ao
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guarda das cadêas, conducçiIo de presos, prisão de criminosos, e oulras diligencias que não pertenção ao minislerio
da guerra; mas 'nem essa forca fará parte ua fimda para o
exercito, nem a despeza será paga por esta repartição; correrá por conta dos cofres provinciaes, ou do Illinisterio da
justica, se para isso houver credito. Nisto não tem havido a
devida regularidade; quasi toda a despeza recahe sobre a
repartição de guerra, mas não é conhecida com exactidão
nem dos mappas consta, como já observei, o numero d~
praças elfectivamente empregado.
O SR. SILVElR!. DI. llIOTTI. dá um aparte.
O Sn. FEnREmA Pemu : - A despeza deve ter sido neeessariamente comprehendida na da verha- Exercito-; mas o
que noto é que nos balanços não apparece com a conveni'mte distincção. Entretanto é certo que desde o anuo de 186~
ou principios de 1863, o ministerio da guerra expediu orden~
mandando dispensar a guarda nacional do servico de destamento pela razão de que, havendo a lei fixado sómente 14 000
praças de pret, e existindo maior numero nas fileira~ do
exercito, faltava o credito necessario para pagamento daqueIla força auxiliar ...
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Em Pernambuco?
O SR. VISCONDE DA BOI.-Vlsu: - Em Pernambuco e em
outras muitas provincias ; não é só em Pernambuco.
O SR. FRnnElnl. PENNA : - Creio que' as ordens forão circulares (apoiados), por que eu as recebi tambem em MatoGrosso, onde, tendo antes disso dispensado tres pequenos
destacamentos da guarda nacional por parecerem-me desne.
~essarios, vi-me depois na impossibilidade de empregar outros que poderião prestar importantes servicos em pontos
diversos.
.
A mai.or objecção que tenbo ouvido conh'a a minha emenda,.
Sr. presIdente, conslBte em dizer-se que, reconhecendo as
camaras legislativas e o governo a necessidade de alliviar a
gu~rda nacio~al do serviço ordinario, a ponto de ser esto
08lecto espeCialmente recommendado em diversas falias do
throno, s~rra não só. contraditorio, como impolitico, que nas
actuaes clrcums.tanclas, em vez do cU!fiprimento de tão solemne compromISSO, em vez da. sa~lsfação de tão legitimo
deseln, apparecesse .um act,o legIslativo obrigando a guarda
naCIonal a um servIço mal. penoso e aturado.
Em p.rimeiro logar, porém, ohservarei que o servico mais
vexat?rro~ e que .póde dar .motivo a mais justos clarilOres, é
o ord.marlO propl'lamente dItO, segundo a definição do art. 86
da leI de ,19 de setembro de ~850, serviço que, sendo gratUIto, obnga 05 guardas que vIvem do trabalho de suas mãos
a. abandona-lo por dou~ e tres dias cada vez que são cbamados por e_cala, ou por ordem superior, como por muitos
annos se ohservou nesta cOrte.
O serviço de destacamcnto, que a emenda autorisa é mui
diverso, porque 05 officiaes e praças percebem desde o dia
em que sahem de suas casas os mesmos vencimentos que
competem á tropa de linha, podendo além disso revesar-se
como a mesma lei recommenda.
'
O SR. FERRAz: -Ainda assim é vexatorio.
O.Sn. VISCONDE DA BOA,VISTA : - Tambem é.
O S.R. FEnn~IRA PENNA : - Não nego que seja vexatono ;
mas aInda assIm ?bservo que em diversos logares e princi.
palmente nas capltaes, não falta0 individuos que se prestem
de bom grado a esse serviço.
O SR. FERRAZ: - Por mal qualificados.
O SR. FER.RElR~ PENNA: :- Ta.mbem não duvido que mui·
tos desses . mdlVlduos seJão Indevidamente qualificados
guardas naClOnaes ; mas o facto dá-se como o refiro elles
apresentão-se e fazem o serviço mais ou menos r~gular.
mente.
Em summa, todos nós reconhecemos que nenhum servico se
poderá exigir da guarda nacional que lhe não cause maior
ou menor incommodo e vexame; mas a nossa principal questão consis te em saber se é ou não necessaria a forca de
18,000 praça~ que acabamos de fixar, quaes os meiôs de

preenche·la, e se, reduzido o exercito a pouco mais de
13,000 pelas escusas a que têm direito as que já completáriIo

o seu tempo de serviço,. poderá haver esperança de ali.tar
4,,000 ou 5,000 voluntarlOS ou recrutas no decurso do anno
financeiro.
O SR. Souz.\. RAMos:-Por esse argumento devia-lO dimi·
nuir a [orça.
O Sn. FERREIRA PENNA:-Não foi sómente por milu voto
que se fixou o numero de 18,000 pracas , mas sim pelo da
maioria das camaras; e eu entendo que', uma vez fixado, não
devemos recusar ao govemo os meIOs de preencbe-Io.
AlJiviar a guarda uacional do servico ordinario é, disse
o 1Jonrado senador, uma necessidade urgente,um compromisso
solemne.
O SR. SOUZA RUIOs:-E que se deve satisfazer.
O SR. FERDEmA PENNA:-Não contesto esta opinião; mas
pergunto: não sorâ tambem. ~ma neceSSIdade urgente,
um c.umproml~so s?lemne alllVlar a popub,ção de todo o
lmpeno das ,lOlenclas e vexames a que dá logar o modo
como entre nós se fiiz o recrutamento?
O SR. Souu RUlOs:-Sim, senhor.
O SR. FERDEmA PENNA :-Não será um compromissn 50lemae e sagrado, em que se acba empenhada a hoa fé do
govemo, dar escus,. ás praças que têm completadn o seu
tempo de serviço?.
O SR. Souu RAMOS :-Tambem.
O SR. FEDREIRA PENNA :-Não existe um grande numero
dellas que já tem servido por tres, quatro e cinco annos mais
do que são obrigadas? Sempre que qualquer dessas praças for
levada pelo desesper? á deserção,não será para ogoverno a mais
dolorosa das neceSSIdades manda-Ia processar e punir com o
rigor das leis militares? Ora, se cada uma destas perguntas não póde ter resposta, que não seja affirmativa, e se .pelo
emprego da guarda naCIOnal podemos, se não pl"evemr de
todo, ao menos attenuar consideravelmente tão sensiveis
males, creio que não devemos ter duvida em autorisa-lo pela
.
maneira que proponho,
Posto que estivesse muito convencido da utilidade da
emenda, procedi com toda a cautela e prudencia....
O SR. SOUZA RAMOS: - Reconheço isso.
O SR. FERREIRA PENNA:-: .... procurando saber a opinião
dos ministros, e declarando até que, no ~aso de ser-lbes contraria, não a apresentaria,'pois que não era meu intento fazer
um obsequio ou serviço particular ao gabinete, nem pOr o
menor embaraco á marcba da administracão. Os illustres senadores presidente do conselbo e ministro 'da fazenda declarárão
francamente que o gabinete aceitava a emenda, e depois
disso passou ella em 3' discussã.o. Agora, attendendo ás ra·
zões produzidas pelos nobres senadores que a têm impugnado,
resolverá o senado em sua sabedoria o que mais convier, ficando ·me em todo o caso a convicção de haver cumprido o
meu dever.
O MI'. Dias de CJarvalbo (ministro da fazenda) : -

Sr. presidente, ouvi com toda ri. attenção o discurrso do nobre senador por ll'linas-Geraes, combatendo a emenda do nobrc senador, ~. secretario, a respeito da guarda nacional.
Observei nas palavras do nobre senador dous pontos, sobre
os quaes entendi que me .cumpria dar explicaçõ~s; ha nesse
discurso uma parte pohtlca e uma parte admlIllstratlva.
Quanto á parte politica, devo dizer que não entendo quo
haja contradicção alguma entre o procedImento dos membros
da administração, sustentando nesta casa a emenda que eu
oifereci e, a com que o nobre senador pelo Amazonas sub5tituiu ~ minba, e o ~ue passou na outra camara. Quando
se discutiu esta materra, o nobre senador por IIlato-Grosso
observou que as palavras da lei nao erão bastante explicitas;
poz-se em duvida aquillo que ate agora não tem sido objecto
de questão.
Em todas AS leis de fixação de forças o governo te~ sido
autorisado a destacar até t,OOO pracas da guarda naCIonal,
entendendo-se. comprebendida nesta palavra -destacar-
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Í>lI1to o serviço de destacamento, c.omo o serviço de corpos foi, com referencia ás palavras-·eireumsl:llIcias l'xtraol'll!·
destacados; entretanto, ,',esde (1'1e o nobre senadol' fazl~ re- nal'ias.
Quando, pois, nesta casa se tratou do assumpto, eu disse
Ocxões muito acel·1a.d~l5 n. I'e~\l.ello desla pal?-vrit 1 cnfcfllh que
não lwvi;\ nenhum m~ollvenlCilte em í\CCI,tar uma emend~l que me oppunba a essa emenda como eslava redigida, e que
que definiô,;e em termos mais claros o que e .que se entenrha desejava que ficasse regulado que o governo em circumstilnpela palavra-destJcar-. e, então, concordei na emenda. qne cias extra?nlinarias nuo po(ha da'nar ao s"rviço de corpos
mandava substituir aquella por estas palavras-serl'\ço de destacados mais de 10,000 praças da guarda nacional, eomtanto, porém, que ficasse beln entendido que nas circumstaucorpos destacados.
cias ordinarias o gm'erno se regulari" pela lei da guarda
O Sn. SOUZA R,,,lOs:- V. Ex. apresentou uma emenda nacional.
Neste sentido olfereci uma emenda, e o senado julpela qual vutei.
gou conveniente approya-Ia.
O Sa. ólINIS-rilO DA FAZE~úA.- Sim, senhol·.
Nesta emenda llavia-me escaparlo declarar o numer~ de
Havia. porém, na emenda da camam dos deputados outra 10,000 pracas, mas declarei logo a alguns de meus ~oll('gils
palavra flue continha um" idéa contra a qual me pronu~lciei. que na 3' discussão aceitaria, ou eu mesmo propona outla
Eu disse. se bem me recordu, que não sabia quaes tlllhão emenda para exprimir claramente o llleu pensamento. Não
sirlo as intenções que dictárãO a emenda da eamar~ dos. de- pude infelizmente assistir á sessão no primeil'o dia em que
putado~ á pro~osta do gover'no; se se pretendia prolllblr aDso- se tratou deste assumpto; mas o nobre senador por ~lato
lutamente o cmlJre;(o da guarda nacional em circnmstancias Grosso o!Tereceu nma emenlla nef,le s~"tido,' declarnndo o
ordiual'i';s, re';a~anlio "ssim as disposiçücs da lei que creou essa numero de praças que o g'overno ficava autorisado a ~hamar
gnarda, eu nilO porlia deixiu' de pronunciar-me .con_tra a ao serviço de corpos destacados; a esla emenda ollereceu
emenda na 'lnal entretanto não apparecla a prolllblçao ex- outra substituitiva o nobre senador pelo Álnazonas, que teve
pressa. iIlas desde que se suscituya umu du'Vidu nesta casa a a delicadeza de consultar se o governo a aceitaria.
res1leito da intcllig;enciOl daquelje adverbio-someute-isto é,
Vendo eu rrue a emenda do nobre senador [JOIo Amazonas
se ~lIe se referia' ao numero de IJI'aças fixilllo no artigo, ou n~i.o se oppunlla em CQUSa. alguma ás id3as que cu linha enunás circumstancias em que essas praças devessem ser empre- ciado e que o senado tinha approvado, vendo que cssa emenrin.
gadas, em da minba obrigação manifestai' todo o peosa.mento tinha apenas uni pensamento que me não parecen que dClxa~sn
,lo /t0verno: o governo está prompl.o a acellar o Illllltedas de ser digno de .aceitaç'lO, i>to é, o de limitar a faculdade
10,GOU Ill'aças, .mas não póde, nem deve, accrescento eu, que o governo tlaha rie preencber a for~i\ decl'etad'l nesta
aceitar a prolllbll:i\o absoluta de em toda e qualquer clrcum- lei em circumstancias orr1inarias até o numero de 1,000 P:'IIstancia abstür-sê ou ficar privado de empregar a guarda CI'S, entendi que urro havia o menor inconveniente em adapnacional.
ta-la: era nma restriccll:a posta ao direito que o governo
Senhores, o nobre senador que me precedcu é tão sincero na tem pela lei da guarda il<lcionlll de cbama-la para preeneher
expressão do voto que faz pelo allivio da guarda nacional, a fo'rca de linha na sua falta e nos termos que eHa bem cl<1.hoje que está rÓI'a rio podei' como hontern quanrlo o occu- rarncitte define.
]lava; mas eu desejo que S. Ex. reconheça que da parte
O SR. FERREWA PENNA: - Apoi<l.do.
daquelles que pertencem á situação . que hoje domina o paiz,
O SR. !II~ISTRO 0,1 FAZE~OA: - O ([ue ba, pois, senhores,
tambem se dá a meima sinceridade, tamhem elles desejão,
como o nobre senadur. que a guarda nacional seja tão alli- quer na emenda qne cu olfereci, quer na emenda do nobre
viada quanto fllr possivel do peso do serviçr ordinario que senador pelo Amazonas, que deva excitar da parte da camara
dos Srs. deputados esta especie de resenlimento c?ntra a
recalle sobre ella.
administraçUo? O quq ha nisto de infidelitlade aos IH'lnCIIJlOS
O Sn. SOUZA RAllGS:~ Eu o rec.onbeço.
que sustentamos?
O SR. l[iXISTIIO !lA FAmXDA I - Mas, senhores, pergunto
S
p
eu, o objecto que tem sido tratarlo tantilS vezes, que tem ocO Sn. ILVF.JnA DA nlorrA: eço a palavra.
cupado a attenção de tantos estadistas; que ainrla nuo pôde
O Sr.. SOUZA RAMOS: - E cu tamhem peço.
ser resolvido como todos nós desejamos. sel'á tuo facil rle reO Sn. MI~ISTllO oA F,IZENOA: - Continúo a dizer: - tenho
mediar-se, que haste uma sim~les prohibiç'lo de não empre- todo o desejo de prestar o meu voto, de concorrer com tndo
gal'-se a guanhl nacional em tircumstancin.s ordinarias para quan to depender de mim para que se realize esta grande idé"
trazer esse il!livio? Senhores, se d~ um lado nos cnmpre o!Te- de alliviar a guarda nacional do servico ordinario, mas es!.«
cer garantias aos cidadãos hrasileiros que são gnardas nacio- grande idéa. senhores, nrro pôde ser j'ealizada simplesmente
naes, para que elles não sof1'1':10 os vexames que nesse serviço 1'01' uma palavra: só nestas cil'cumstancias se empregue a
muitas vezes são constran~iilos a solft'er, tambem temos o gnarda nacional, e não naquellas.
devei' imperioso de não dei'xar inteiramente cleôarmada a autoridade quando ella precisar do auxilio tle força cidadã.
O SR. SOUZA RAMOS: - A emenda de V. Ex. não contraria
o pensamento da camara.
O Sa. FEnaEtnA PENNA : - Apoiado.
O SR. nllXlsTno DA FAZENDA: _ Chamo a atlencão do noore
O SR. MINlsrno DA FAZENDA o-Senhores, é facil nos gran- senador,que já tem sido administrador de diversas provincias,
des centros, onde o governo dispõe da força de I' linha, e que pó de dizer se os argumentos produzidos pelo nobre
poder e'Vita.r o emprego da guarda nacional; mas, nos outros senador pelo Amazonas não são muito vel·tladeil'os. Seja por
logares, onde esta força não existe, qual é o recurso que se defeito ria o~ga.nisação da guarda nacinnal, seja por qualquer
.deixa ao governo em circumstancias ordinarias, quando tiver clrcumslancta que agora não me proponho 11 CXanllJl«r, o que
qualquer necessi~ade de e~pregar a (orç~ da guarda na- é fatio, senhores, é que o serviço de destacamentu i'dia que
Clonal? Não sena uma medida menos prevlIJellte a da abso- é chamada em muitos logares a guarda nacional, quando é
luta prohibiç.ão ?
retribuido pelos cofres puJllicos, não é tão oneroso, como se
Eu não sei que esta materia fosse tratada, como conyinl:a tem querido fazer entellller; ha mesmo logares onde muitos
que o ti'Vesse SIdo, na outra camara, para nós deduzil'llIos ,I,) guanJas nacionaes desejão esse servico. porqne, ao mesmo \,asproposta que dali veiu que aquella camara tinb" ti ,I,) n :"1 ([ue lhes dá uma I'etribuieuo por día de trabalho, deixa- hes
\lltenção de determinar que essa duvida suscitada nesta casa iJiglllua folga parll elles sé empregarem nos seus mistere'.
fez nascer das palavras da lei. Faço justiça aos sentimentos Fort"nto, não vejo ahi vexame, nem creio, senhores, que a
da camara dos Srs. deputados para não concordar em que grande queixa contra os vexames da guarda I>ilcional vetlha
ella, sem o!Terecer os meios regulares de evitar o gravame do sel'Viço de destacamento, quando elle é regularmente deque porventura som'a a guarda nacional, quizesse desarmar termin;,(/o.
completamente o gonrno desse meio de administraçãO. Se
Uma das cousas que mais exciliio os clamores da gU<lrda
a questão tivesse sido ali tratada do mesmo modo por que nacional, Sr. presidente, é o arbitrio que têm os commano tem sido nesta augusta camara, estou persuadido de que dantes, por abuso de poder muitas vezes, de em circum~tanctns
o adverbio-sômente-não seria colIocado no logar onde dadas, fluando conhecem o prejuizo que solTrerá um guardil
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nacional a quem ellc~ querem pcr~eguir, obrig.a-Io a levar
um officio a 10 (1\1 20 leguas de sua reslllencIa; a razer
parte de uma escolta de presos em occa.iões em que 'podel'ia
ser dispensado; a acompanbar uma remc.,m de dlll.belro~
publicos para esta ou aquella parte, quando porlia scr
adiada. Nas ve,pel'as de eleicões estes ractos se repetem e
provo cão muitos queixumes.·
O Sn. SOUZA RAMJ: ;- E rcclamào provideneias.
O Sn. M1~I~TIIO DA FAZENDA :-Já vê, pois, o nobre senador
flue estes males não porlem ser remediados senão por meio
[C meditla~ muito pensadas, que ao mesmo tempo que guardem
os dil'citos rle cada cidadãO, quI' regulem a prestação do serviço, como elle deve ser feito, que eliminem da gum'da nacional aquelles que não devão pertencer a ella, afim de que
o estado 'pos~a achar o recurso de que carece rara millllel
a forca ~ublica, hahilitem tambem os legisladores a podcrem
de mÍlnell'a conveniente regular o sel·viço. daquclles que eU'ecfivamente devilo pertencer á guarda naCIOnal, de modo que
e\les n50 rossilo sei' per~cguidos por mel'o capricho de seus
commandantes.
Tenho, pois, senhores, justificado a emenda que alTereci,
e dado a razão por que sustentei J. emenda do nobre senador
pelo Amazonas. Tomei-a como um limite posto á faculdade
que o governo tem de chamar a guarda nacional,determinando
que, para preencher a força decret~da, nilo llossão ser ?bamadas mais de q,OOO pracas em CII'CUmstanclas ordmanas ;
não entendi que na emenda do nobre senador se contivesse
outra disposiçãO que não fosse este limite, pOl'llue em tudo o
mais seg uir-se hia a leg-islacão geral, e foi essa a mzilo porq\I~, tanto eu, como meus bonrados colleg-a~, aceitúmos a
·emendu. Acredito que, dados estas explicações, recon~ecerú
a camara dos Srs. deputados que o fim pelo qual os ministros
nesta casa sustentúrão e votáriio por esta idea não é OUtl'O
mais do [\I!e o de resolver urna duvida que poderia suscita 1'se das pa avras contida~ na emenda por ella feita á proposta
do poder executivo; ella considerará a materia, abstrabindo
fie qualquer resentiruento que pudesse nascer da discordancia sobre este ponto.
Não considero, senbores, esta questão de tll alcance que
devessemos nós, por isso que tin~a passado na camara dos
Srs. deputados uma emenda, sustentarmo~ aqui esse pensamento, se pOiventura nos convencessemos como nos Convencemos, de que da disposição pOderião I'esullar inconvenientes
ao servico publico. Entende que a lealdade aos principios
obriga ÍI reeonbecer que, ainda mesmo quando a materia
tivesse sido amplamente discutida, se nós estivessemos convencidos de que havia um erro ou um p;'i);{;ipio contrario aos
intere~se~ da boa administração, deviamos suslent,U'a verdadeim doutrina, porque, quando a constituic,;o estabeleceu o
exame ~as proposições em uma e em ouira camara, sem
duvida quiz dar ampla liberdade para que as materias rossem
consideradas, discutidas e emendadas, conforme as necessidades publicas reclamassem. (Apoiarios). E' partindo deste
principio que eu não terei duvida, senhores, de corrigir os
meus proprio~ erros, porque presumo mui pouco de mim para
entender que um ministro não deve acei·tar ne~ta casa uma
emenda, que porventura não lhe occorresse na eutra camara.
O SR. SOUZA flAllOS: - Eu sou o primeiro a fazer justiça
a V. Ex.
O SR. MINISTRO nA FAZEi'iDA:-Portanto, acredito que, dadas
estas explicações, o senado poderú resolver em sua sabedoria
como entender mais conveniente. Não considero a questão
de tal alcance que deva ser collocnda como uma questão de
gabinete.
SR. SOUZA RAMOS: - Nem aqui o pó de ser.
O SR. MI~lsTno nA PAzENnA :-Mas póde ser collocada ali.
Se llOrventura a qnestão cbegar a ser collocada nesse terreno, o nobre senador vê bem que, depois de termos aqui dito
que a medida é necessaria, porque a da outra camara restringindo um direito indispensavel ao governo entendida como
foi contrari~ u~n principio de adminiStra~ão;' se a camara,
porventura, IllSlstlr em negar ao governo o emplego da forca
da guardu nacional em circumstancias ordinarias, o governo
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deve saber qual é a sua po"iç:;n e I'egular sua cnnlful'!a ['ali·
fórme a deliberação da cam<lra.
o §r. '!tl!vch".. d .. l'IloUIl' - Sr. presidente, o debate
que se levantou sobre a eml\nda do nobre senador pela IHovincia do Amazoaas, te~ll trazido muita luz a esta questilo.
Acbo que qualquer que sl'ja o exito da emenda, ou o senado
a appl'ove, ou não, o nobre senador pelo provincia do Amazonas fez um graude serviço, oJIerecenrlo esta sua idéa para
ser dis~utida.
Eu eslava prepenso, Sr. pre~idente,a votar pela emenda do
nobre senarlor Fl'la AIll:uonil~, Jlorqu~ enxergava nella talvez,
como foi o espirilo ilo seu aut~l', antes urJ.la restricção ao
.\toverno, do que uma cOllcess,iI(; e me parecia que neste caso
eu devia qnerer antes a restrirfção do que a concessão.
Tmtava·se da guarda nacional enjo s~rviço ~rdinario deve
ser limitailo ao~ caso~ eXITressos na leI, e cUJo serviço o.xtraordinario deve ser invocado sómente nas circumstancias
que a lei descreve como taes. Tendo nós todos reconbecido
(e nis~o acompanho completamente as idéas do nohre senador
pela provincia de Minas·Geraes, que encetou o debate contra
a en,enda) tendo nós reconhecido que é nma necessidade diminuir o encm'go d~ serviço ordinario sohre a guarda nacio'nal, e esta necessida~e é não só administrativa mas politica,
eu devo prererir a idéa da emenda do nobre senador pelo
Amazonlls, que im[Junba até certo ponto uma restricção ao
emprego da guanla nacional. ..
Esta restl·icr.,io, senhores, eu a amava tanto mais quantg
nos ultimos telilpos o l'overno tem lançarlo mão da guarda
nacional com gl'anrle abl:lso. O .paiz todo sa~e que na pro·
vincia de Pernambuco, onde bavla talvez qua~1 2,000 pm0as
de linha....
O SR. ViSCONDE DA. BOA-VISTA: - Tem os mappasf
O Sr.. SILVEm" DA l\IOTTA; - Não.
O SR. Y1SCO~OE: D.~ BOA-VISTA: .~ Então não pátle dizeT
que [orça llavia.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Então é preciso têl-os aqui?
O SR. VISCONDE DA. BOA VI~TA: - No I:elatorio.
O SR. SIT.VEIRA nA lI'IOTTA: - Se V. Ex. quer peço ~ relatorio e verá qlie nao sou exagel'ado dizendo que lInba
quasi 2,000 pl'aças.
O Sn. VISCONDIl DA flOA.-VISTA' -:- Pouco mais de uiil;
mais perto de mii do que de dous mil.
O Sn. SIL VEIRJ I1A MOTTA:-Entrelanto o governo lançou
mão rle mais de 1,000 praças da guarda nacional.
O SR, VISCOJ'(OE nA. BOA-VlstA:~Tem os mappas?
O SR. SILvElnA DA MOTTA:-Estão no relataria.
O Sn. VISCO:\DE DA B~A.-VISTA,-Perdô-e-me que Ibe diga
que não.
O Sn. PRESIDENTE:-attençiio.
O Sn. SILVEIRA DA l\IoTTA:-Laneou mão da guarda nacional, e o senado deve saber o systema. por que se faz esse servico na provincia de Pernambuco e em al!(umas outras.provincias do norie, com grande encargo dn tbesouro publIco e
com grande sacrilicio dos guardas nacJOnaes.
O SR. VISCONDE DA nOJ-VISTA:-A culpa é do governo quo
consente.
O SR. SrLVEIRA DA lI'lOTTA:-Pois é disso mesmO que estou
fallando.
O SR. VISCONDE DA nOA-VISTA:-A culpa é de todos os govemos que têm consentido.
.
O SR. FnEsIDENTE: -Peço a attenção.
O Sn. SILVEIRA DA l\'IoTTA;-Ora, Sr. presidente, em alljumas dessas provincias do norte, quando se destaca a guarda
nacional, faz-se o seguinte: precisa-se de 100 ou 200 praç~s
de um batalbão da guarda naCIOnal? Ilestaca-se um batalbao
inteiro.
O S1I. MARQUEZ DE CAXIAS: ~Apoiado.
O SR. SILVEIRA DA l\'!OTTA: - E o que se segue do destac'1\-
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de um batalhüo inteiro? SCGue-se .que o serviço llara
P1en~u 200 praças é um serviço tOllO mulilado, e em compaf~~ li em seccões é em pequenas esquadras, commandadas
n las'l'~entos q' ue ~üo !lara a vi lia de tal, como aconteceu
por
S,1 o ' onde mandardo
. - 8 I.
em Pernambuco.
O uomens p~lra um 1ogar,
e só porque um homem d~ lá tinha mandado dl~er que estava cOln o seU testamento \elto.
O Sn. VISCO~OE DA DO,I-VISTA:- Nüo li exacto, está mal
informado.
O Su, SILVElM DA MOTTA :-~Ias a minha proposiciio venladeira é e.ta: quando se tem de destacar 100 ou 2ÔO praçls,
destaca-se o,batalhão todo; fic~o destacar!o~ os nUeres, tenent~s e capItães; o estado In,1IOI' do batalha0, o tenente-coron '1, o major licão destacados,
O SR, VISCONOE DA BOA-VISTA ;- Em Pernambuco, não.
O SR, ~IAnQUgZ DE CAXIAS;- Na \lahia.
O Sn, SILVEIRA D.\' MOTTA :- Até ha este facto que é sabido...
O SR. VISCONDE DA DOA-VISTA;- Qual?
O Sn. SILVEIllA DA ~iOTTA: -Na Bahia....
O SR, FEllnAl; - Isso é muito antigo, li do tempo do Srs.
marquez de Caxias e Wanderley.
O SR. VISCO~OE DA Do.\'-VISTA; - E' cousa antiga.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA; - Os seuhores pensão que cu
Iltllo deste tempo só ?

1I

O Sn, F"RIIEIllI> l'l-:MA: - Como a l~i 4ucr.
O Sn. SILVEIRA D,\ ~IOTTA:. - . " supplemento da tropa
de I1nlm para o servlco da lei da fixacào de [ol·cas. O (Iue a
lei de 18~() quer não ê isto; o que ella (Juer .....
O SR. FERREIRA PENNA: E' que a guarda nacional seja
auxilinr do exercito.
O Sn. S,LYElilA \lA MOTTA: - ... li que a guarda nacional
sl'ja chamada para fazer serviço de destacau\< ntos, mas o
SUVlcn de destacamento não é o servico da tropa de linba.
Se p"ssal' este artigo, na difliculdade ,Ie preencher o exel'cito p9r meio do recl'utamento, na difficuldade de preencher
o exercito por meio do engajamento, o que se ,egue, senhores, é que
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hraços. Agora o go-

verno tem autorisaçàO para 18,000 praças em circumstancias
ordinarias e 24,000 em cifculllstancias extraoJ'dinal'ias, e,
lo~o que o govel'llo tiver preenchido o numero de H.OOO praças, julgar-se-ha habilitado para completar a força das
18,O(JIJ pracas com 4,000 gnardas nacionaes. Om, li jnstamente isto que eu entendo que não deve sahir do corpo legislativo.
A fOl'ça de 18,000 jJraça:; que foi votada no § 20 do ar!. 1°
desta proposta li de tropa de linha.. Se acaso se reconhece 'llle
o recrutamento li ineflicaz, quc 0"5 engai~mento"5 llllO produzem, não dão pam equilibrar as baixas e preencher o numero
de 18,000 homens, ent~lo li preciso quo o governo s~jafranco,
'rue o gOl'el'llo cstude os meios de pl'cenchcr essa força. ou
que nos diga francamente que é impossivel preenche,la. Mas
não, deereta-se 18,000 praças dQ linha; o n0880 exercito lem
O Sn. VISCO~OE DA BOA-VISTA: - Peço a palavra, Explica- actualmente creio que 13,000 pracas, das quaes devem obter
rei todas estas cousas; acabe o nobre senador.
baixa mais de 2,000, por conscqúellcia o exercito fica reduzido a 13,000 pmças; e, se passar esta emenda, o governo
O SR. SII,VEIRA DA MOTTA; - Sim, senhol' ; li mais uma não
se importará mais nem com o l'ecrutamento: nem com 05
vantagem deste llleu discurso. Estou fallantlo de um abuso engajamentos,
dirá: « Se nós temos esta materia reel utavelWo
commeltido nesses destacamentos da guarda nacional; ás vezes disposta
como é a guarda nacional~ porque havemos rle 1I0S
até empregados publicos que são commandantes ou majores,
com o recrutamento, qu'o é um meio ?,Iioso? l'al'll
continuão no exe"eicio de seus empl'egos, vencendo, enLI'etanto,. ir indispor
havemos de appellar para o meio dos engajamentos quo
o soldo de tenente-toroncl ou de major, emquanto o corpo está que
destacado, Por isso eu disse, Sr. presidente, que o governo nada produz, 11ue é inefficaz, porque não ha queda para o
das armas, pouca g'ente acode aos engajamentos?
abusa muito desta faculdade de destacar a gUUI'da nacional; serviço
O recrutamcnto c:;tá feIto, é uma cap;taç,io da guarda nae como é natural que nós nos reeordemos dos factos mais
cional;
« oSr. commandante de tal batalhão dê tantos guarproxim03, e esta a razão por que toquei na provincia de Perdas na.cionaes para o destacalllenb; o Sr. cOlumandalite de
nambuco.
tal b~talh"o dê lambcm tantas pracas para preencher o nuO nobre senador não deve susceptibillsar-se disto, porque mero de 1i,000 "; isto pócle fazel' o "governo até preencher o
a provincia de Pernambuco olIereceu um exemplo estrondoso numero de í,OOO; e estes í,OOO licaráõ sendo o complemcnto
do abuso do emprego da guarda nacion~1 em eleições; e ~ da 10l'ca de linha do escl'cito, o complemento das 18,000
prova são os actos do governo e do SI'. ministro da guerra do praças -decretadas no § '2 0 do art. 1° da lci de fixaçllo de
ministerio passado, cohibinrlo despezas feitas com a guarda na- forcas. Ora, é justamente isto que eu não posso querer; encional em destacamento e expedirldo ordens coutra os abusos trclanto, passando a emenda do nobre senador, é ao que se
praticados naquella provincia 1'01' occasiJo das cleicões
reduz a causa.
A' vista destes factos, SI', presidente, devia j~u quereI'
Estou certo que o nobro senador não 'teve essa intençilo
muito a emenda do nobre senado,' pela provincia do Amazonas, porque era uma reslricçilo até certo ponto a este abuso. mas é p,'eciso que S, Ex, veja a agudeza. com que os I'0vernos
Se acaso o gOVel'110 obedecesse á restriccão, tendo perto de se prevalecem de qualquer concessão que se lhes faz para
1,000 praeas da g-uurda nacional destacadas na provincia do converte-la em meio proprio, e é juslamente assim que eu
Rio Grande do Sul, podendo ler, e tendo mesmo alg-umas explico o procedimento do nobre ministro da fazenda, aceipraças destacadas nas nossas fronteiras do Amazonas e de talH\o por pa.rtC'do governo uma emenda que está em oppo~lato-Grosso, ficava um "esto llllra um limite dentro do qual sicão directa com as irléas da emenda da camam dos deputao. governo podia destacar a guarda naciom,l, e então a res- do"ti. Da camara dos deputados se estabeleceu positivamente
tncção posta pelo nobre senador pelo Amazonas a respeito 4UC as 10,000 pracas da guarda naciouol só pudessem ser
dos 1i,000 homens podia tr~zer o resultado de impedir esses destacadas em circümstancias extraordinarias, e agora o noa~usos em grande escala que se fazem em alguma" provin- bre ministro, além dos 10,000 hotuens em circumstancias
extraol'din,ll'ias sómente, ob tem por esta· emenda do nobre
cms, principalmente em certas épocas criticas.
Po,r estas razões, pois, SI'. presidente, eu devia querer a senador pelo Amnonas mais uma addlção de 4,000 para
restncção, mas eu comecei o meu discurso dizendo que esta circumstallcias ordinarias.
emenda tinha trazido grande luz a este dfbate. Eu nliO posso
O SR. FERREIRA PllNNI>; - As 40,000 estão comprellendidas
votar pela emenda pela mbneira por que ella está concebida. nas 10,000,
O SR. FElll\E1RA PENNA: - Não li mais possivel modiO SR. )llNISTRO DA FAZI;~nA: - Quando as ci"cnIDstancias
Oca-la.
são extraordinarias deixa de prevalecer o numero fixado para
O SR. SILVEIRA DA lIIoTTA; - Eu não posso votar por uma circumstallcias ordinarias.
emenda que autorisa o gOVel'110 a destacar 4,000 bomens em
O SR. SILVEIRA DA MOTTA; - Eu entendo que o governo
Clrcumstancias ordinarias, para completar a. [orca fixada no tendo completado os 18,000 bomens em circulllstallcias 01'0
§ 2 do ar!. 1° na falta de voluntarios e recrutados. Se pas- dinarias [101' meio da arldição dos 4,0000 guardas naeionaes,
tia!' esta emenda, senhores, adeus guarda mlcional! fira redu- quando cuegar a circum,lallcias extraordlllllrias lIa de poder.
Zida a um supplemento da tropa de linha, ...
chamar mais 10,000,

lÍl
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o SR. MINISTRO DA FAZl;NDA: -Não, senhor.
O SR. FERREIRA PENNA: - O maximo é 24,000.
O SR. SILVEIRA DA ~IOTTA: - V. Ex. eslá eRganado, eu lhe
rlomollstro. Em circumstancias eXtraordinarias o governo está
autorisado para ter 24,000 praças de linba e mais 10,000
\lomeR~ da guarda lJaclOnaJ.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :- Não, senhor.
O SR. FERREIRA PENNA :- As 10,000 são para completar
aS 24,000.
O SR. SILVEIRA DA IUOTTA:- Fazem-me o favor de um projeclo da lei de fixação de forças? (E' $atis{eito.)
O SR. FERREIRA PENNA :- Veja o que passou em 2' discussão.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA .-Ma~, quando a proposla passou
em 2' discussão, não havia ainrla a emenda do nohre senador
que autorisa o chamamento de mais 4,000 guardas nacionaes em circumstancias ordinarias.· .
O SR. MINISTRO DA FAZENDA:- nlais, não.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Estas 4,000 em circumstancias
ordinal'ias para .completar a força de linba, eu entendo ou
ao menos a loglca do governo pode entender...
O Sn. MINISTRO OA FAZENDA :- Não, senuor; não entendo
assim.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-.:. que sITo para circumstancias
ordinarias e que além disto p0dem-se destacar em ciscumstancias exlraordinarias mais 10,000 praças.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA :- As 4,000 devem ser incluidas nas 10,000.
O SR. SII.VEIRA DA MOTTA: -O meu argumento não é a
resjleito do que deve ser, é daquillo que se pó de entender.
Ora, !3l'. pl'esldenle, o que já passou dá \H,OOO pracas para
circumstancias extraordinarias e 18,000 para as ordlnarias;
supponbamos que o governo pelo meu argumento complela o
qua~ro das pr~ças de p~et, completa as .18,OQO praç,as; diz
a leI que em clrcumstancIas extraorrlmanas nao se pode elevaI' a força a mais de 24,000 praças; quaes são as praças do
§ '20 d~ arL !"? ~ão praças de l!ret d.e linha; om, depois
ílesla dlsposlçao, vmdo uma autonsacJo para qne o governo
possa em cireumslancias extraordinárias destacar 10,000
praças da g-uarda nacional, é natural entender-se que o govemo depol~ de ter complelado o serviçO ordin.ario com praças
de pret de linha, em n. de 18.. 000, esla autonsado a deslacar
10,000 praças da guarda nacIOnal.
O SR. FERREIIIA PENNA: -Não apoiado.
O Sn. VISCONDE DA DOA-VISTA: -E' para completar a forea.
.
..
..'
O SR. SILVEIR~ DA MOTTA: ~Estlmo mUllo que a IlIS1stenCla que tenho feito n.este seulldo tenba dado logar a uma d~negação do nobre m.mstro da fazenda, que e uma garanlIa
dest" interpretação; ma,s em todo o caso eu não posso,. Sr.
preslllent~, udopt:!.r a Idem de c.ompletar ~ força de hnba
c?m ~,OOO homens da guarda n.a~lOnal em clI'cumslancl~s 01'dlnanas. Se passar este prmclp,o, ficara desnatnróda mtelramente a guardü naciona ; o govel'llo. desde que tiver á sua
disposição H,OOO,compIetará immediatamente as 18,000 pela
'lIljuncç<1o de 4,000 da gnarda nacional. Ora, me parece que
é justamente iste que não está no espírito da lei da guarda
nacIOnal.
o serviço ordinarío da guarda nacional determinado pela
lei não é o servico que perlence á tropa de linha. O servico
aux,iliar da pol!cía, o sOl'viço d~ administl:ação que a guaraa
naCional pode ,.zer, o seu serviço ordmano, não é o serviço
de deslacamento ; mas, desde que passar a autorisaeão para
destacar ou parü considerar em destacamento. isto é 'vencendo soldo a guarda nacional, eu enlendo que <> govel'l;o neslas
ell'eumstanelU5 fica com as 18,000 pracas das eircumstancias
ordinarias completadas immediatamenle.
Ora, abundando eu nas idéas do nobre senador por ~Iinas
quanto a necessidade de aliviar a guarda nacional, cQm~
hei de acompanbar um pensamento, qual o desla emcnda,

que conduz a militarisal' inteiramente a guarda nacional,
cuamaRdoca como um supp\emento da tropa de linha para
complelar o quadro da força decretada e pedida pelo mmisterio da guerm ?
'
Se acaso se tratasse do serviço proprio da guarda nacional, essa forca está a disposiçãO de outro mlllisterio, c então
não deveria 'ser requerida pelo ministerio da guerra o serviç? da guarda nacional. Requerida esta forç<l. pelo mi~is.
teno da guerra [Jara completar 05 18,000 bomens, quer Islo
dizer que o governo sabe que Dão pôde completar esses
18,000 bomens nem pelo recrulamento, nem pelo engajamento. O governo não eSluda ou não quer propô,' um meio
de supprir a insulIiciencia tio recrutamento e do engajamento, e então appella para a guarda nacional. Mas, nüo
serei eu que concorra COIll meu voto para que se desnature
inteiramente a guarda nacional, tornando-a, como. acontece
pela primeira vez no corpo legislativo, um meio auxiliar, de
se completar a força de Jlllba decretada pela lei de forças.
Se alé agora o governo abusava, COIIIO disse mUlto hem o
nohre senadllr pelo Amazonas, clwmando guardas nacionaes
meslllO além de 4,000 em circumstancias ordinari,ls, esta
restriccilo não póde cobihir o abuso do governo, porque se os
govemós sem restricção alguma tém excedido as 4,000 praças, de que serVd a restricção de que só possa ter 4,000 ?
Portanlo, não posso votm' pela emenda; ella desnatura a
~Ui1l'da nacional, é um meio tactico, noyo, inventado, escofhldQ para auxiliar o preenchimento da forca de linua, e eu
enlenJo que a guarda nacional deve ser auiiliar do serviço
publico interno ou externo conforl;le as circulllstancias, mas
não deve em cousa alguma ser cousiderada como meio de
complelar o quadro da força de linha; esle cara~ter não
quero dar á guarda nacional.
O SF. VISCONDE DA DOA-VIST!:- Nem se quer issO.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :- E' este o caracter com {rue.
ella fica desde que na eme,nda se diZ eslas palavras- para
completar a forca fixaria no § ~" arl. 1·. Qual e a força fixada no § 2°? ~' da tropa de linha; logo a guanl<1 naCIOnal
serve para completar o quadro da tropa de llllba.
O SI'. VISCONDE DA DOA-VISTA:- Completai o numero de
pracas não é completar o quadro, faz sua differença.
•
•
.
O Sr. SILVE~RA .DA ~IOTTA.- O pensamento da emenda d:
c.amara dos deput,idos ~ o q u~ entendo que deve ser man
tido, que a guarda naCIOnal so possa ser cbamada a destacamento....
..
O SR. FERREIRA I'ENI'A:- Para completar dIZIa a emenda.
O SR. SILVEIII,\ DA MOTTA: _ Para completar" forca de
linba em circumstancias extraordinarias sómente, Ulas para
completa-la em circumstancias ordinarias.. não. Para completal' e!Jl cll'eumslancJas extraordl~Jan.as, ainda congedo ; .se o
engapmento e o recrutamcaln nao t.verem prodUZIda mais de
14,000 praças e, segundo a inlelligencia que se tem dado, se
possa chamar 10,00U guardas nacionaes em circnmstancias
extraordinorias, hem; mas em circumstancias ordinarias,
quando o governo vem ao corpo legislativo e rliz: « Na lei
de fixação de forças os meios de preencber a força de linua
são o recl'lltamento, e o engajamento" eu devo entender quo
o governo julga-J:Iue esses meIOs são sulIicientes.
O S
B V' .
O
no d'
" "R. VISCONDE DA OA- r,TA. gover
IZ que
Ilao S<lO.
.
O ~R. SILV~IRA DA MOT_TA: ~ Se aca?o o.governo Julga. que
não SilO suffiCIentes, entao nao deVia IlIudll' o corpo legislativo, vindo pedir-lhe 18,000 praças, quando elle sabo que as
I não páde preencher.
O SR. VISCONDE DA 1l0A-VISTA: - Póde; assim queira eUe.
.
. '
"
,
O SR. SIT.VEIRA DA ~IOTTA. - Ou pode, ou ~ao páde, 56
acaso o governo entend~ que pôde preencher, e p~los meIOs
q~e elle apresent,; na !el, o.recrutamento e o engaJan~ento; ~
Iv el~lende que nao pode. pleencher esse uumero, ent,1O esta
Illudllldo o corpo legislatIvo.
Portanlo eu, com sMlimento vou retrahir o voto que
consciencio'samenle lenho dado á emenda do nobre senador
pela provincia do Amazonas. Pensei que ella era uma re-
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'l" '''10 posta ao emprego da guarda nacional, cujos servicos cousas de mO,do que o sel'viço publico não soJrra, e isto n;lo.
~ 't'C Ç,d· o Ilue devem ser limitados aos da lei, e não têm siao; porlemos fazer em um.a lei auuua p limitada, a assumnto diITeen el11110
' con~~,ssaoe
' . 'd
' rent~. Portqnto ad"uerllldo a? pensameuto
<
ru
queria que nesta parte houvessc
mats
que desejo ,.que seja
largueza ao governo, porque basta a tendencla qU,e elle tem re~ilzado na reforma da ler respectiva; Ulas não podendo
Io'a abosar; nHIS este debate, senhores, IlIumlllou,-m.e; eu del~ar de reconhecer a neceSSIdade de ~ontinuar a guar'da
~~"o aqui, apezar de todas as declarações que. tem hund?, e nacIOnal a prestar os mesmos scrvicQS emquanto a lei não
qje cu com alg-um proposlto mesl!l0 [JI',0l'oque' para serv!r~~JI tl~e~' a sua reforma convelllenle, adolllei a. emenda do nobre
de ~úralltia á Interpretação da lei; .apepr ~essas declamwes ~lImsll'o da. fazenda apres~ntada com as vIstas d~ excluir a
todas, o qu~ resulta desta emenda e o. seg~ln.te: que o go,ver: ; IIIterpretaç~o que se podIa. rlar da .completa !senção tla
110, '~ndo qu~ o nobl e senador pola pro,y!ncla do An!a~onas I ~\Iarda naCional ria prestaçao do serv~ço ordmano desde já,
tinha muito slIlceramente oITel'cCldo uma en,lentla admullstr,,' meslno antes da reforma tla lei respectiva,
.
tira a respeito da guarda nacIOnal VIU ao longe .0 apanhou
Ma~ nii(\ pud~ e não posso dar o meu voto á emenda d(\
M ar um favor novo que esta emenda lhe fez, e fOI este uma nobre. sc~~dor pela provlllcia do Amazonas,sómente por causa·
ilova descoberta para se preencher os 18,000 Ilo'nens de do prmClplO, e não por pessoas. Não é porque se tem abuforca de linba.
..
'~íldp, não é porque receie abusos desta autorisaçao que lhe·
Ó SR. mco:'iU;;: D,lBo,l-YISTA: -1'1ão, senhor.
nefio ~ lllC.u voto, Esforço-me .sempre por evitar a luta de
,
S •
M ' _ ()
í h
ó 1~ 000 ,~ecrJmJnaçoes,. procuro sempre mterpretar favoravelmente as
O ~II. ,,[I.\E~HA o~. OT:A: • ~u~nlo. ou~e~ S 1:
~ntellções alheias, lIlesmo pOl'que já tenho sido victima de
praças,. o "ovel no de~t'lca C,OljlO' da ,,'1:" t1a 'Iolclonal, 1J1ee.~- Injustiça~ s~melbantes.; li este ·1)rO~osito na época actual me
che os. I.~,OOO, h~JIlel", e, pl ~~n~h,d?s os 18,000 ho~ens: nao pare.ce InUlto convemente. O palz nada ganha com estas.
tem m,\I' neco>.ldade de .c,l"er o 1ecru\amento pa, a pl e~n- reCl'lminacões (apoiados). A minha questão é de pri ci ios
cher os, corp.os. de linha, nao ~em maIs nec~ssldade. de lutar ahstellho:ine inteiramente dns pessoas..
n p ,
1'0111 li IIlSUfilClencla dos en~aJamentos; ve-so assim desem., O que diz a emenda do uobre senador pela provinda do
pnraçallo de lllUlt;lS dilficuldades.. .
,Amazonas? (Lendo):
", ,
.
O SI\. ml'\5TBO DA FAZU,D.l.: - E é m\lito facil destacar ' I " Para completar a força fixada no § 20 do ar!. 1° poderá
~unrda nacional!. , .
o go~erno, na falta de voluntarios e recrutados, chamar a
O SI] SlLVEI\\A DA MOTTA: - , " o recrutamento ficará só ser~lço de d.estacamentos ou de ~o\'pos dest~cados .a g~arda
para alguma nccossiuade urgente, O govern.o n~o ha de con- na~lOnal at~ <i,0.00 pr~ças,em cl~'cum~ta~~las ordmunas, e
siuenr mais o recrutamento como melo ordlllal'lo. mas COmO ate 10,9 00 em clrcum>talclU~ extla?rdlllallas. »
,
extraol'tliilario,
' .
E~.dls:;e ~ue esta emel~ua e uma lllnovaç~o; ~ com e[elto
O SU. VISCOl'DE DA nOA- VISTA: _ Que fortuna I
a~ lei. an\el10res de fixaçao de forças a~tol'l~avao o governo
•
~
,
. .
i\ destacar a guarda nacIOnal; por uma dlsposlç:l.o semelhante
O Sn, SILVEIRA DA dOTTA: -E esta a luz que tlr~1 de~te vo~ei eu-:-:-para circumstancias extraordinarias-, porquanto
debate. e COl1<O OI! entendo que a (orça deCI'e~ada e mUIto ahl se trata sómente de uma autorisacão para o caso de nesuilld lnle, e n;~o quero uar ao goyer!,o U'1\ l,netO de cOmple- c~&sidade,' para· uma eventualidade, para satisfazer um sertal' a ferç,t (!e linha em ClrcmnstanCla5 9rdll\ana~, fa.zendo VIÇoO tleterminado, e isto é muito dilferente do que se preum disfarçado recrulamenlo na gual'lla nac.lOnal (IstO e, um tende agora, chamar a servico a "uarda nacional para COIDr~crlllamento disfarçado da guarda na~\on,\~ qu~ Uc~ a\l\o- l'le\a, a for~a dC' linha fixadá, e "não pam satisfazer a este
f15ado). . .
ou áquelle determinado servico. Se a emenda se limitasse
O Sn. vlscoNnE DA DOA-V,ST., : - Mas ella n,to está is.en\a ao que anteriOl'lUellte se. pratiêava, não ohstante ser a forca
do recrutamento, os senoores o têm uito.
.
fixada 18,000 praças,· era de esperar que se deixasse de
S' S
'_
. h' de mcommodar a gUllrda nacional, se por ventura não se olfeO, h'l .II.VElnA oA nIOTTA. . ... por este motrvÇl el
~ecesse um serviço que rec.1ama&se este sacrificio: em annos
vota! co llt a a emend,\.
nteriores tem-se fixauo em um certo numero a forca, ella
le,,', lijo..za n,m,os:-Sr. presidente, entrei nesta dis não se tem ·completado, e o governo. tem feito o serviço.
cussiío. n;10 com 0. pro[loslto de combater .. emend" d? nO,bre
O SII. l<EllllE!RJ. I'ENNA:-Tem chamado a guarda nacional.
,"nadol' pela provmcla do Amazonas para faze-Ia c.. h,,', mas
+ .' ,
'
..
Il;m~leslllcnlc para tirar a minoa responsabililJade desta meQ SR. SOUZA RAMOS;-N"o lem chanw,do o numero necesdida e :-esal~.. r a opini;io já manif.es~ada ~~hre as~uml)to se- sario par'l conip\e\ar a força.
O SR. VISCONDE DA nOA-Y,STA:- Tem até exoedido.
melban.e. Nao, vol~,IrJ~, POlt,lIItO, a dlSCUS•• I~ se n.1O ( evesse
algumas explicaçoes a casa em vista do qlscurso do nobre
. . ,.
.
mini,lro da fazenda.
.
O Su, !'iouzA n.IMos:--::A emenda do nobre senadordesnatuSou o primeiro a reconhecer as boas inte.nçães tlo nobre ra a guarda ,n~cional, incol'j)ora-,: ao exercito, c~mo jA disse.
senador pela província do Amazonas e do honrado S'·. minis- O nobr~ ml~lstro da fazenda "ao en!ende assim! ma,s e o
tre da fazenda; mas eu attenr:i ao que .e acha escripto na que esta escrlpto na emenda que a~ahel de ler, é a mtelilgen·
emenda do noh ..e senador pela provincia do Ama.onas e a intel çla que seu nobre auto~ lhe dá, d'iendo,nos" que a ~m~n!l~
Iigellcia que elle prop"io lhe deu.
tem a vantagem de satisfazer ao preceito da constltmçao,
O noh ..e minist..o da fazenda, sem duvida me faz a jnstica que manda fixar a força alll!ualmente. " Incorpora, portanto,
de acreditai' que não podia em circumstanelU alguma negãr a gU~1rda nac!onal ao exercito.
. .
a? governo os meios de que necessita para a boa admiNao admlttl?do- se a ~menda ~o nohre senador preJudlca-s~
mst..acão do estado....
.
.
o servI~o pubilco? CreIo que nao, por!l~e adoptada como fOI
•
.
na 2" discussão a emenda do nobre mlmstro da fazenda, fica
O SIl. MINlSTIIO DA; F_lZEIm_\ ;- ApOiado,
o governo habilitado para usal' da allribuiçãO que a lei de
O SR, Souu RMIOS:- Não quero fatigar o senado, mas 19 de setembro de 1850 lho dá: fixa-se a força em 18,000
~esejo que meu pensamento seja bem comprehendido, e por praças, não ha presentemente senão a,ooo praçai, n.ão póde
ISSO tenllo neccssidade de voltar á discussão, oITerecendo á haver mUI. ao que esta no 10 de julho em que se VUl execusua consideração as succintas observações que passo a ex- tal' essa lei; não se segue que o gov.~rno deva cha!Dar <i,000
por-Ih~.·
praças da guarda naCIOnal tlesde Ja para o serViço, como
Adblro ao pensamento manifestado na emenda da camara pretende a emenda; mas se em um ou outro panto se der a
dos deputados de nrro ser a g-uarda nacional empregada senão necessidade de chamar a guarda nacional, o governo está
em circurnstancias extl'aordinarias, de ser alliviada do ser- pela lei autorisado para isso.
viço ordinario ; mas não pó de-se em uma lei semelbante á
Darei Um exemplo. Consta que a força que está em Santa
que discutimos, de fixacão de forcas de terra, dispensar a Catharina vai ser removida para o Rio-Gmnde do Sul, para
obl'lgação quo a lei organica da guarda nacional impõe aos acudir a um servico que a reclama na occasião presente;
nella qualificados de fazer certos e determinados servic09, póde nesta bypothese o govel'l\O chamar a guarda nacional
porque convem dar-lhe substituição, convem ol'ganisai as au serviço; mas desde que lo,nar-se desnecessario no Rio
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Grande ,lo Sul a furca tJue :i e retirou de Santa Catbarina I não seria capaz de me dirigir de uma malleil'a 'lUC nüo fOêse
deve SC\' di,;pensauaa"gual"da nacional que foi chamada a ser- digna delle e de mim. Aceite esta explicação.
vico, Deste modo o serviço da guarda nacional fica dependenle
Entrundo agora na ma leria, cu direi (jue :iOU um daquclde" uma condiccão a Ilece:isidade,é eventual; lllas a emenda do les que mais lêm clamadu para que a guarda nacional seja
nobre senador pelo Amazonas incorpora a guarda nacional ao alliviada do serviço activo em (lae tem estadu; sou UOl daexercito,chama-aao servico por virtude dalei quefilLa a força quelIes que têm feito sentir quc todas as pa\an:\s dil"s tanlu
de linha, e sel'l'çio ou dé destacamento ou de corpos desta· em uma COillO em outra catUara a tal respeito U"O lêm pa:icados a arbitrio do governo.
sado de palavras, uilo têm prodmidu uenuuOl I'c,ulladu.
Contestou-me o nobre senador esta proposicão, dizeudo que
Não é pelo que acabo de ouvir que [lo,so concluir quc ;e
a lei só autorisa o chamamento dos corpos (festacados para quer alIiviar o sen'iço da guarda uaclOnal. Este anbeJo,como
determinados servicJs na fronteira. ]Jas a emenda do nolJre por vezes tenbo dito, só se ohlerà au~t11enlando ,e a força de
senador li geral, aútorisa e vejo agora, que Lontra as suas la linha decretadn pal'a o sel1'iço do anno. Ile:ide quc c,la
inlencões, mas autorisa littcralmente o cbamamento da furca Mio for augmcntada, ainda quc nJo 1"lSse a uioposi"ju
guarJa nacional a COl'pOS destacados em qualquer parle do con'tida na emenda, a guarda nacional cJnti:wará a ser cbamperio.
mada ao serviço.
O Sn. FEllnEIOA PENNA: - Segundo a lei.
O 50. fEr.r.EInA PEt;~A: - Apoiado.
O 50. SOUZA fuMOS: - A autorisação de que se trata é
O So. VI~CONOE 0.1 Ill'A-VIS1A :-0 remellio, repito-o, Cotà
mna autorisacão extraordinaria, 3e devesse o go\'el'llo regu em augmenlar-se a força de linha.
Mas qual a. razão de não sc augmentar csta fOI'ça"? Dizcm
lar-se pcla .limitação d~1 lei da guarda n.acional não precisava
dcsta autorIsaQão, rodla chamar a serv.IQos de corpos desta- que ISto [lrOVem do mOII~ de recrulamcllt~ e de que aô IClo
cados a guarda naCIOnal nesses pontos IUdependentemeule de II ue eXistem Il e;;te rC'lJoltu não süo boas. Seado, com dIClIO,
autorisacão.
assim, urro é ao g'oycrno, nelll a !lOS que cumpre I'emedlar
Pondo: de parte .consideraçôes desta ordem,. não P?SSO com- e~ses male.; ,\)o!·q~anto.. a ill!ciativ,~ a ,cste res~eit,(' p.Jr~er..ce
ludo deIxar de IOslstlr em que a emellda e uma IOnovação pIlValiv:tl~lCnL.a C"~13I,1 do~, dcpal,/(Io,.. TodO" "',.nlltll,llC':
desnecessaria e desanimadora para os que desejã.o ver I"e(or e?, seus lelator lOS te':l fallaüo COlll baolanle. cldrez,l, to.do,
mada a lei da guarda nacional de um modo conveniente.
tem dito: " Com as leiS .[Iue ,lemus. mllltu dlllkiJllIente poaer.
se,ba preencher o exercIto; ~ prec)ôo fazer com que a pOjluRecommenda-se ~a fall~ do tbro.nQ a reforma da lei da laç'io oão continue a Yil'er as~ustilrla. foragida pelus mat.o;;
guarda naclünal : nao se diZ ? ~enhdo em que ella deve se é preciso uma lei. 11 houve ministro, alé creio que moi; de
fCita, Faço JustIça ~o nobre nlllllstl"O da faZelltla ; esl?u cel:to um, que fui adia0 te, dizendo; (( Acbo recur30 sómente em
de qu~ se esforçara para qu~ s.emelhante I"eforma seja ~atls, uma lei de recrutamentu fundada no principio da conscripfactona (refiro-me ao nobre 'éUlOls.tro da fazenda, po~que_ e com ção.
nlas o que se tem fcito? Nada, oem ao menoo ccrtas
elle que tenho a bonra de discutir) ; mas os que nao tIVerem medidas nesse scn~ido, e as ,1ime-uIJatles continuão; a PUP"fe bastante .robusta devem desconfiar de uma Eefol'lna depen laçiil} scmpre assu;latla C a gUilnla nacional semp"e atropcldente de legIsladores que adopt~'em a /lll1~vaçao de se encor- lada, não 8Ó pelo ~cr\'iço aniro Cm que esta, como lllmbem
pOI"?r ao exercIto a guarda naCIOnal em clrcumstaoclas ordl' pelo recrul;lmento que sobre ella tem cabidu de uma n"",eira
nanas.
tcrrivel. pOI'qne homens que se têm prcstado con;lanlemente
O SR, VISCONDIl nA BOA-V,ST A: _ Encorporar 1
ao seni,o aclivo ";\0 merecem de certo ?olIrer um rccrutilmellto, como tenl succcdrdo. Repelll·tl ""I,l<t c:'la vez tudo
O Sa. SOUZA R... ~lOs ; - O nobre senador pela provinda quanto se acabou de dizcr solll"c o meio de ol!iviar a 1'Uanlil
de Pernambuco faz reparo sobre a exprcss<lo encorporar, e nacion"l; silo palavl"lls fi que e,tou ucóslumado ha mUlt~~
eu entendo. que eUa e de lima c?mpleta exaCtldão, porque annos, e q~e nada P"OdUZClll; quer passe" cmenda, quernao
~ara supp.rtr a falta de voluntarlOs e recrulados o governo pas;e, natla se conseguira, uma vcz que a força de 11IIila
lica autol'/Sado .a ~hamar a gUal'da na~lOnal, e o nobr'e se- C0ntinue a não :ier preencblda.,
.
n~dor pela provlllcla rio Amazonas explicou seu pensamento
O que diz cntrdanto es~a c.menda? ""z-se nclla UlliR (hsdl~e~do que teve em vistas satisfazer o preceito da consti- tincçi\o. A propo~ta yinda da c~mal"a dos dcputados prcscrcve
hllçao que manda fixar a força anoualmente. A gual'da na que sómcnte em Clrnll,,;tanCJas cxl,-anrd'Ban<>s podera a
clOnal fic~ sendo força fixa, fica encn.rporada ao exercito, guarda nacional ser' ehamada a serviçn "té 10,000 praças,
, Sy, preSidente rarec~-me que tcnl~o d,to quanto basta p~ra ao passo qne n refe,-ida ell1L'nrla tlonoh,-o ,ellndo,- pcln ArnaJustificar o meu proceUllllcllto de nao tomar a responôablll· zonas determina li ue a guarJa n:JclolI,d
cra SCI" c1l:!1nil ri a
dade da ?Ou.trlll.1 que se acha na elI?enda do nobre senador ou a scrvíeo de destucamcn1o, uu a corpos dC5l,i1cildos (Bolem
pela provmclll. do AmilLonas; e explicada tambem que, en- bem a dilTél'cnca), em ci-J'C"Jnstanc-ias orJinarias até 4,UOO
tendendo q.ue o governo e<;tã pela lei d.e 19 de setembro de pracas e em ci;'cumstullcias utraordillu1"iaSillé IlLO(lO. Ora,
185q autonsado a.chamar,a guarda naCIOnal, quaodo as ne- noté o nobre senador por GO)"ilz que EC faz dislillceã\l entre
cessldades do servi co o eXlgerem, não lhe nego os meIOs de servico de destucmnCII\O e scnico de corpos de,tacat!oô; para
as cil~eum,LlIleias onlinari",; f"lia-se em serviço dc destaca·
desempenhar seu altu encargo.
e SI'. "'''COlide da Gon.~'ista ,-SI'. presidente an- mento e para a:i extraorJinarias falIa-se em ;;erviço tle corpu:i
tes de tntrar na rnatcria para que perli a palAvra, dev~ dar destacad08. E' justamente do tluO trata alei; ]Jorque o quo
uma explicação ao nobre senador por Mato-Grosso.
<111. ('lia '/ Que a guarda naCional e obl"lgad~ a ser~l~o de
O nobre senador parece·me que não ficou satisfeito com d~sta~amel\IO cm taes. e taes casos, 8elldo um destes a lnsuffialgumas das palayras que proferi em meu ultimo discurso e Clencm da trop~ de linba; c,ta claro .que,. neste ulllll\ú cas
que por elIe forão tomadas como allusivas á sua pessoa. em uma provltlcla ou elo qualquer mUlllcqno o reeu.r~o c es,e
Nessa occasião e~ disse que não me referia a S. Ex., mas des~aca!llento q~e a lei aulol"lsa. !Im Clrcumstlae'as cxtr:que não podia deixar de protestar contra certas de suas ex- ?rdmarms, porem, e ,9l1allrlo trata dos c<Jr,pos destacado:,
I'ressões qu.e poderião ser consideradas.em resposta a mim. ISto é, da~uc~lcs. q,;e sao organ's~dos S~.~U1Hl~ ~ mesllla l{j~,
S. E.x. entao asseverou que de maneIra alguma eu deVia e.que pOl.ellatmbao de.ficar.suJ~)tos '(~ISC11!lllla doexC-lconSiderar essas suas palavras como sendo dirigidas em res- Cito de JtllIJa, .rnas [rue Ja bOJe nao o estao: VISto os corpos
posta ao meu discurso ou a mim...
da guarda naCIOnal estarem Isentos do castIgo da pancada.
OS P
,
. A . I
E' preciso pôr tudo isto mnito claro.
R. AOANHOS.- pOlar o.
Por esse lado, pois, não vejo inconveniellte algum em se
O SR, VISCONDE DA n~A-VISTA :-Repito ao nobre senador, adoptar a emenda do nobre senador pelo Amazoilas; peloeonse lhe resta alguma dUVida, se se ]Jersuade de que minhas traria, acho que deve ser adoptada, pur limilnr o arbltrlO do
pal:l:vras pudessem ?er ~irig~das á sua pessoa, arrede isto go,:erno e ]JC-l'miltir que elle faça a distribuiçãu da força com
mtell'amente de sua IlllaglOaçao. Ao nobre senador, a quem mais conheCimento de causa; porquanlo nüo me pcr,;uadll
lanto respeito e que me tem tratado COIJI tanta bondade, eu que um ministro de c:itado, I!unndo vem propôr a fixaçi10 da
l)

l)
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r ' a se~un,/(l niand:l a con,;lituição, o faça sem ter conhe":Ifel;to ~abal do emprego da força, do serviço que te.m. de
cfl . . com ella, O que leio no relatorio? Pede-se abl o IlllmmO
nzel
. ar d'mano
. (~
I anno ; por c'onso"queu_C1a
da rorca para o scrvl.~o
'á se· VC, lêm se [elto tO,<lns os cortes, lodas as, reducsoe,;
J ini 't.,v apenas pede a lndlspensavd; e, se Ih a nega0, se
Ih~t1ã~ ~enos, se alem disto elle ellcontm em~araços em
lreenche-I a , qual se~'a a consequencla? O .servlço ha de se
fazer e a guarda. n.aclOnal e que ha de ~upp.nr n falta ..Todos
nós queremos alllvla-1a; mas o remedlO? So o veJo, pOiS, em
uma boa lei de recrutamcnto. _
.
Encaremos agora esla questao por oulto Indo. Amda
unndo o nobro senndor p.elo Amaz?nas, em vez de ter-se ser~ido da expressão p~opnn- sel'v~ço de destaca711ento-,ell}pregasse a- de serviço de corpos destncados -, qual seria
o mal?
O SR. FEIlRStnA PENNA:-Estava na lelra da lei.
O Sn. VISCONDE DA BOA-VISTA:-Nilo s~ diga como o nobre
senador por illinas que neste caso ficanão encorporados a
tropa de linha. NãO; e para que usarmos d~ semelhantes exresslles? SenlJores, permltLn-se-me que dlg:~, nestns occa~iúes é preciso não aventurar .certas proposlçoes que rodem
roduzil' máo elfeito fórn daqUI; eonde? Na guarda nacIOnal.
preciso não dizermos nenhumn palavra que possa ser apanhada e mal interpretada. Não, senhores; amda quando fosse
chamada a guarda nacional a COI'POS destacados, não se deve
considerar encorpomda ao exel'cito; serião corpos destacados
para flllerem o serviço em taes e taes lagares das provincias,
onde elles tivessem de ser creados, pam que o governO pudesse com mlis facilidade morei' a lilllla para onde julgasse
mais conveniente; se o llmsil se visse repelltinamente na
I,ecessidade de reunir sua tropa de lillha ~1ll um ponto, que
remedio se não I;etira-Ia toda para esse pOlltO e entregar as
guarniçÕes à gual'lla nacional?
Entendo, pois, que, mesmo no caso do nobre senauor ter
usado das palavras-serviço de corpos destacados-em vez de
-se?'vico de destacamell/us-.não seria l'<lzão para eu votar
contra à sua emenda; e, demllis, o que será melhor? O servico de corpos destacados ou o de destacamentos? l\este U1tImó serviço são os gual'das utrollellados indistinct:lInente, ao
pas30 que não succede assIm nos COl'POS destacados, o que e
8em duvida [Jfeferivel; porqualllo para esses corpos faz-se
uma tal ou qual qualificaç.ão, em que se inclue a gente que
menos falta póde fazer às IIldustrms. Portanto, alllda quando
o nobre senador se tivesse serviuo das palavras corpos destacados, eu teria vol,ldo pela sua emellda.
Outra ràzão, da maneira por que se procede, o millisterio
da guerra não póde saber o que .e basta nas provincias.
O SR, FERREIRA PENNA: - Apoiado.
O SR. VISCONDE OA BOA-YrsTA : -Fallo perante uns poncos
de nobres senadores que têm sido ministros, principalmente
os dous nobres senadores pelo RIO de Janeiro e pelo Rio-Grande
do Sul, que têm occupado a pasta da guerra; poderão elles
saber qual o dinheiro que se gastava com a guarda nacional?
Sei que mandavão ordens para que não se continuasse o destacamento; mas. não obstante essas ordens. o destacamento
continuava. Deste modo póde um ministro de estado ser responsavel pelas despezas de sua reparticão?
Para que um ministro conbeca me1110r de que força e de
que dinheiro póde dispôr, não é mão que se diga: (( A força
da guarda nacional, que se dá em circumstancias ordinarias,
nuo excederá de tantas pracas.» Só assim elle, sabendo de
que força pó de dispOr, fará' as suas distribuições e responsabilisará os presidentes de provincia que excederem ao ([ue
tiver sido autorisado, uma vez que estes tenhão tambem.uma
forca de lioha sufficiente.
~is o que eu tinha a dizer a respeito da emenda do nobre
senador pelo Amazonas,continuando eu a votar por ella. Não
vejo que a guarda nacional V( nha a soffrer mais, não vejo
qu.e ella vá ser encorporada á tropa de linlla ; pelo contrario,
veJo que o sel'vico se tornará mai, refrular.
Tntarei agorã de dizer algumas palnvras ao nobre senador
por Goyaz, que me prOVOCOl' sobre negocios de Pernamlluco,
1

k'

Jo

Eu não me encarrego de faier a defesa, nem fie justincar
a distl'ibuição da guarda nacional na provincia de Pernambuco ; ontro~ que tomem a si este encargo. Não sei mesmo
como ella [OI dlslnbulda, nem procurei sabel', porque não
sou daquelles que entromeltelll-se a aconselhar os presidentes, procurando saber e esmenlbando tudo. Não me encarrego, pois, de justificar a applieaç,lo da fOI'ça da guarda nacional na pl'ovincia de Peruambuco; até porque nilo sei mesmo qne [orça esteve destacada, n~o sei se com effeito mil e
t'~lItas praças, como disse o nobre senador por Goyaz; não
VI o mappa deste anno.
O SIl. SILVEIM DA 510TT!: -Havia 1,860 pracas da tropa
de linha.
•
O Sr.. VISCONDE DA BOA-VlsTA:-Perdoe-me; tambem não
sei, nem V. Ex. póde sabe-lo.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Está aqui no mappa.
O Sn. VISCONDIl OA BOA- VISTA: - Isso é o relatorio do
Sr. Polydoro, que se refere á forca de linha de 186'2, não são
mappas deste anno; sei islo eonio anda, tenho lambem esse
relatorio.
O SR. SILVIlJnA !TA ~IOTTA: - Foi com esta rorea de linha
que se (ez a eleição, e depQis disto ella não saniu de Pernambuco.
O SII. VISC01fDE DA ~OA-VISTA: - Sem ~e imporlar com o
d.elal~e da tropa de linba, nem com as el~lções, meu proposltn e tratar desse numero de guardas nnClOnaes que o nobre
senador diz que fômempregado na provincia e que eu i~noro.
O que sei é que, como commandante superior.... p%co ao
nobre senador que se digne prestar-me um pouco dé attenção .... Eu, como commandante superior do Recife, posso
lhe assegurar que niío tive dtstacadas senão umas 300 pracas;
tamhem asseguro-Ibe que n<1o tive hatalIJão com musica; -que
do de:;tacamento sob minhas ordens não sahiu ninguem para
fól'U: que o destacamento conservou-se na cidade e fez o
oerviço da guarniçãO.
O SIl. S,LVElIlA DA MOTTA:- Porque se mandou tudo o
mais pam fóm.
. O Sn. VlscnNDE OA BOA-VISTA:- Mandou-se a tropa de
ilnha, mas não a guarda nacional. Será bom que ao fallarnos nesta casa estejamos bem informadas.
O Sn. SILVEJnA OA ~lOTTA :-- IUe informei muito.
O SII. VISCONOE DA BOA-VISTA:- Já lbe disse que sabiu a
tropa de linha, mas não a guarda nacional, como deu a entender no seu discur~o.
Se houve em outros logares da provincia guarda nacional
destacada, foi naturalmente por ordem do outros commandantes superiores.
O SR.. SIL VIllllA DA ~IOTTA:- Por ordem do presidente da
provlIlcta.
O SR. VISCONOE OA BOA-VISTA :- E' preciso explicar estas
cousas; V. Ex. fallou de um modo que abrangeu a todos.
Eu nilo quero ser susceplível, porque estou persuadido aue o
nobre senador por Goyaz não se dIrigiu directamente a mim.
Eu podia tomar as suas palavras como uma inslnuacão; mas,
SI'. presidente, julgo o nobre senador tão cavallleiró, que, se
quízesie dirigir-se a mim, fal-o-hia com toda a franqueza.
O SP. SILVEIRA DA MOTTA : ~ Sem duvida.
O SR. VISCONDE OA BOA-VISTA: - Por consequencía,
deixo de insistir nesse ponto ; o que digo é que na cidade
não se destacou batalIJão algum.
Organisei com o contingente dos corpos sob nliDbas ordens um corpo, dei-lhe um commandante e os officiaes ne
cessarios. Na outra camara já houve quem qualificasse de
iIlegal este meu procedimento, e de quanta cousa houve;
mas eu tolero tudo isso, porque as pessoas ~ue tratárão
desta materia nuo são de certo competentes. Eu, SI', presidente, não costumo tratar de questões sem que tenba
dellas conhecimento, e por isto me admiro da facilidade com
quec~rtas 11e5soas avançào proposições tão inexactas sobre
mJtenas que ellas não conhecem.
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o SR. VISCONDR nA BOA-VI5TA: -Esse mappa do relatorio
poderá .mencionar essa força, mas nego que clla exista na
provmcla.
O SR. ~AIIQUEZ DE CAXIAS:-Está no mappa e não cxiste?
O SII. VISCONDE DA BOA-VISTA: - Mas veja V. Ex. que
esse mappa é o do eITcctive de 1862 e não dos promplos. Os
corpos que la existem são o 2° de artilharia, o 7" e o no de
cacadores, todos bem desfalcados.
b SR. !IAaQOEz DE CAXIAS :-E o de. guarnição.
(j Sa. V~SCONIJE DA DOA-ViSrÁ : - F;' verúilde. Mas sabe
o que ~contece quando lá quereni fazer alguma I'ill'atla'/
Todos os corpos concQITelnllara formarem um pequeno corpo,
que se apresenta COm a guarila naciou!1 na parada. Não sei
o que consta dos ultimos mappas.
O SR. SILVEmA DA MOTTA: - E' a unica cousa por onde
nos podemos regular..
O SR. VlS'cilNDE riA BOA-VISTA: -lIIas só pelos deste anno,
O SR. MARQUEZ DE CUIAS: - Este anno n,lo houve ainda.
O SR. SILVEIRA DA I\IOTTA: - E' do 1° de ahril de 1863
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - Nós estamos em maio
de 1864" ha um anno.
O Sn. SILvEmA DA IIIOTTA : - Nilo houve outro.
O SR. viSCONDE DA BOA-VISTA: - Pois bem; espcrelll()s
pelos novos.
O SR. III.IIQUEZ DE CAinAs: - O que ha hoje V. Ex. não
sabe, nem eu, nem ning-uem.
.
O Sn. ViSCO!'iDE DA DOÁ-VISTA : -V. Ex. diz uma verdade,
em que estamos de acéordo.
O SR. Sn.vEmA DA l\IOTTA: - Não fallo de boje, fa!lo da
O SR VISCONDE TIA BOA- V.s'u : - Eri [;[0 .05 processos ficão
demorados em alguma parte, porque 05 comm~ndalltes me época de eleições,
O SR. VISCONDE DA BOA-VisTA: - NãO tenho mais nil.da a
disserão isso, arlmil'ando-me eu ,Ie vel' 05 calaboucos cbeios
de presos. Outros estãu embaraçados por causa do~' cOll5elbos dizer ao nobre senador. Quanto á situação nascente, de que
tratou o nobre senador por ~Iinas ...
de guerra, outros por causa da inspecção ...
O SR. BAnÃo DE PmAPAMA :-E que tal é clla?
O SR, iIlARQUEZ DE C.lXIAS dã um aparte.
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - ... ainda esta vez o digo,
O Sa. VISCONDE DA BOA' V,STA: - Perdoe-me; deixe-me
explicar ao nobre senarloi' por Goyaz lJue "ntl'ou nesta ma- não sou dos. que descrêm e desesperão; porque, como jit
teria. Outros, como eu ia uiie.ndo, embaraçarlos por causa disse, vejo nella as mesnias idéas ...
da inspecção, sem que a repartição do ajudante-general deO SR. SILvmRA DA III0TTA: - E' muito apreciavel ouvir
cida se devem ter baixa ou nã.o, poi'que, como o senado sabe, isso.
n:lo podem ter baixa sem ordem do Iluartel-general; mas
O Sn. VISCONDE DA BOA-VISTA :-. , . vejo, é Certo, iJulro3
vêm as inS\leCçÔes e cá ficão. 1'01' con5cquencIll os corpos, individuos, vejo amigos, uns velhos e outros novos, mas a
além de reduzidos, tinhão sentenCiados, e que estavão para base do ediücio, não se tocou nella; aquillo que nós com
se-lo, óllém dos inspeceionados, á e'pera de baixa. Aceres- tanto trabalho firmamos, existe. O que acontece é que outros
cenlem-se tambem além d05 doentes no hospital e os camara- obreiros continuão a levantar o edificio, mas sobre a mesma
das dos olIlciaes, ns destacamentos das fortalezas e o de Fer- base; não tenb.o, pois, por ora motivos para ~esesJlerar.
nando, que é muito relorçado.
E porque não hei de confiar em tantos moços Illustrados,
O SR. SILVEIRA DA lIlOTTA :- CO a 80 praças.
de talento e bem intencionados? Tenho mUlta fé na gente
nova.
·O:8R. VISCONDE nA BOA,VISTA: NãO, ·senilOr; hoje esta
Paro aqui, SI'. presidente; creio que tenho dado toda? ~s
. muito mais 'reforçado. A proposito, dil'ei que lá existem so\- explicações que me cumpria ao nolire senador pela I!r~V!ncra
dados que, sem estarem degradados, o est.lo e1IectivameRte; de Goyaz, devendo S. Ex. ficar certo de que no mUDlclplO do
muitos soldados que têm completado o seu tempo de servico Recife a guarda nacional destacada não excedeu de 300 pracontinuão a servir ali, sem esperanca de voltarem a seús cas e emquanto a forca de Iinba, esperemos pelos mappas
corpos, por falta de recrutas que os 5ubstituão. A forca de deste ~nno; e tenho tâmbem demonstrado que. a emenda d~
Iinba, portanto, que estava em I'ernambuco, achava-se'hem illustre senador por Mato-Gros~o nITo .traz maIOr vexame a
. disfalcada, Eis o que sei.
guarda nacional, e, pelo contrano, hmlta o numero dos que
podem ser chamados a servi co em tempos ordinarios, faciliO SR. SILVEIRA DA MOTTA :- Havia 1 860 pr;tcas á f6ra a tando ao mesmo tempo !lo governo os meios d.e me~hor ~scaH
guarda naCional.
" i
sar a despeza da repar.lIção da guerra. TermlOarel, pOIS, dIO SII. VISCONDE DA BOA'VISTA:- Creio que não IDas li zendo que continuareI a votar por essa emenda.
facil sa!Jer "pelo ma.ppa a que V. Ex. se refere. À querer
O lil'. Fcrl'ch'a Penn~:- Pouco mais direi, Sr..precontranar·me, deveria V. Ex. consultar 05 ultimos mappas sidente, porque estou persuadHlo de que .em .meus anten.ores
do quartel-general.
.
discursos se não !lve a fortuna de JustIficar a mlOha
emenda por maneira que conCiliasse. as opiniões diver.g-entes,
. apresentei motivos suflicientes. para lIldUzlr·me a. consH\era-lll
O SR. SILVEIRA DA I\IOTTA: - V. Ex. nega isto?
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA :-Não nego, nem affirmoJ como uma medida necessarJa e utll ao servl~o publiCO,
motivos ainda mais reforcallos pel:ls considerações que
O SIt. Su.nml n.\ III0fT.• :-AlI I
acaba de fazer o honrado géilador por I'el'llambuco.

o SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Foi o Sr. Urbano quem disse
.
isto?
,
O SR. vlSCilNnE DA BOA-VIS!Á :- Eu sei queri\ disse, mas
hão quero referir nomes.
.'
..., .
,.
Em 1856, no tempo do cholera, ·aquartelei balalhões in-'
·teiros ... e o nobre senudor pelo Rio-GralJde .do Sul sabe
inuito bem que eu tive ordem para ioso; e, portanlo esses corpos havião de destacar com todas .15 su'!s praçlls. E' verdade,
pois que a gu.. rda nacional IlO tempo do cliolera conservou-'se destacada; foi a unica vez Ilue eutiveeorpos destaeados e não liavia de lliandar )'etirar a musica. ,Não havia
ali ne~sc tempo t~or'a de linha. O~ohre se~~dor .pelo RIO'Grande do Sul crOlo que estava entao no mllusteno, e bem
sahe disto. .., .,
'. .'
1'01' consequencia fique o nob,·e, scnadOr pelá provlO~ia de
Goyaz cerio de que, pelo que me .toca, tive. destacádas ~O~
praças, fazendo o. sorvlco d~ guarOlç.lo ; e deyassilg-em dIreI
que a guarda nacIOnal tlestacada teve plena- hberdade de vo.
tar em quem quiz....
O SR. SILvEIRA DA ~lo'rrA: - oli i é naturai! sempre suc-;
cede assim.
O SR: VISCONDE DA flOA-V'SH : ~ .... mas ella jú vai acreditando tã·o pouco eni lndas estas cousas. 'iue só hem poucos
sabirão do quartel p'lm votar. Veja o nolll'e senador como
as coUsas já vão ficando:
.
'"
.
Aoora direi tanibem. quanto á tropa de Imha, que nãO seI
Se o~ CO\'pos da provincia estão completoi. Creio que estão,
COlHO os oulros do imperio. reduzidos a muito pouca força.
Note-~e mais que hadoelltcs, que os calnbotlços uos qua.r~eis
estão cheios de presos. pOflJue o ~upremo conselho mlhtar
não dá andiunento aos processos que IHU'" cá vêm.
O Sn. MARQUE! Il~ CAXiAS: - Não ê exaeto.
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Prestei a maior atlenção aos discursos dos illustmdos não util a innovação, e a que agora proponho, já por mim
senadores pelas provincias de Minas e Goyaz, que comha- lembrada em aunos antenores, parece-me justificada pelas
térão a emenda; mas com pezdr observe! que nenhum delles razões que tenho expelldldo.
resolveu a principal.questão, que consiste em saher por que
Disserão finalmente os nobres senadores que, se passar a
meios será proe.nchlda a ~orç<l de 18,000 praças, que as ~menda, podera o governo ~hamar .desde logo a serviço
camaras legislatIvas acahao do fixar püra Clrcumstanclas 'l,000 praças da guarda naCIOnal, deixando de promover o
ordinarias.
recrutam~nto para completar a força fixada. Ora, a emenda
Todos reconhecem que pelo alistamento de voluntarios e só permItte o chamamento da guarda nacional na falta de
voluntarios
e. recruta los que se alistem nas fileir;,s do exerrecrutados será isso imposiiivel, e, se não se quer autorisa:
o servico da guarda naCIOnal, como p~rlUltte a propna Ie! Cito, e eu creIO que um governo que tenha consciencia do seu
de suá el'cação, qual será a conser[uencia? Que? goveruo ?eVel', e deseje proceder de conformidade com as vistas do
terá de lutai' com grav~s emharaços, ou procurara remov~ Leglsla']or, nunca lhe dará aquella intelligencia, nem chamará
los pelo modo que as clrcumstnnCI<l.s e;ng~rem; mas creIO a servIço contlllgente algum de guarda nacional senão em
!laso de IlIcontes tavel necessidade.
que não póde, nem deve ser eiita a 1l1tcnçao das camaras.
Ainda, porém, que ~m dos. effcitos da emcnda seja esse,
AqueIles senhores qu~ )ulgão sufficlentes 'W,OOO ou 11,000
de
tomar menos actlvo e VIOlento o recrutamento não se
pracas para todo o servIço a cargo do exercIto porlerão lul.
deixando
entretanto de acudir ás necessidades do ser~iço por
ar:se isentos da olll'lgaçilo de concorrer com o seu voto em
P.wor de qualquer medida tendente ao preenchimento do nu- um melO menos vexn tono para a generalidade dos habitantes
mero de 18,000 ; mas o mesmo não se pó de dizer da maioria de cada dlslncto, parece-me que bem satisfeitos deveráo
de cada uma das camaras, qu~ julgou necessario este numero. ficar os que tiverem votado a favor de tal medida.
Se 13 OOOouH,OOOpraças hasUlsselll,deveriaser este o maximJ
Ninf,uem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar
fixad~, e então desappareccria a nccessidade da emenda. En por falta do quorum, ficou a discuss<1o encerrada.
tendem os dous nobreii senadoreii que a emenda desnatura,
O SI'. presidente deu para a ordem do dia seguinte:
instituiçãO da guarda nacional, chamando-a a serviço quc;
Votaç;lo das emendas, cuja discussão ficára en~elTada ;
proprio sómente do oxercito; mas, para mostrar o engnno em
l' dlscnssão ria proposlç<1o da outra camara, concedendo
que laborão, julgo hastante repetir textualmente as palavras carta de naturalisação aos subditos portllguezes Antonio lIIados arts. 87 e 117 da lei ue 19 de setemhro de 1350. AIluelle ria da Silva e outros;
diz que a guard<l nacional deve fornecer destacamentos
3'. discuiis.á~ d~ proposta do poder executivo, abrindo um
dentro ou fóm dos rcspectivos municipios, quando {altar a credl to ao mnnsteno da guerra, no exercicio de 1863 a 186L
tropa de linha e de ]JoliCia para o serviço orclinario da
Levantou-se a sessão ás 2 horas e 400 minutos da tarde.
guarnição etc.; este [eclara que a guarda nacional d.eve
fornecer corpos destacados para de[endel' as praças [rtntelras
e costas, como auxitiares do exercito de linha.
3' sessiio.
Cingindo-se a estas disposições, e designando cada um dos
servicos pelo seu nome proprio, não póde a emenda ter por
Ei\I 7 DE AIAIO DE 1864.
fim encorporar a guarda nacional ao exercito, como parece
PllESlDENCIA DO SR. VISCOllDE DE ABETÉ.
aos meus iIlustres adversarios; mas, para remover toda a duSUMJIARlo.-Expediente.-Navegação do Uruguay. Couvida, lembrarei que hastará uma pequena mudança de redaccão, dizendo-se: - Na falta ue voluntarios e recrutados para tracto celelHado com João Carlos Pereira Pinto. Parecer
éompletar a força fixada, poderá o governo chamar a serviço das cOlllmissões, reunidas, de fazenda e emprezas previlegiadas sohre o negocio.-AllOlição (lo castigo corporal na
a guarda nacional, etc.
armaria. Parecer da commissão de marinha e guerra. ApproO SR. SouzA RA~IOS :-Ficaremos na mesma.
vac<1o do dito parecer. - Ordem do dia. - Fixacão das
O SR. FERREIRA PENNA :-Parece-me que a objeccão do fOI:ças de terra. Votação das respectivas emendas em' ultima
nobre senador consiste em dizer a emenda que a guar'da na- discussão. Approvação da proposta.
cional será chamada para completar a força do exercito .
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. visO Sn. SOUZA RAMOS :-Para fazer o serviço do exercito . conde de Abaeté, Ma[ra, Teixeira de Souza, Mendes dos
O SR. FERREIRA PENNA: - Mas isso é exactamente o que Santos, Araujo Ribeiro, Souza e lIlello, marquez de Olinda,
permitte a lei de 19 de setembro de 1850, como acabei de Jobim, Souza Ramos, bal'ão de Muritiba, llonscc.a, Paula
mostrar, e a mudança de redacção que agora lembro deixará Almeida, D. Manoel, Carneiro de Campos, Almeida e Albufóra de duvida que a emenda, cingindo-se ás dis posições da qaerqu~, Ferreira Penna, b~rão de S. Lou.renço, marquel
lei, considera a guarda nacional, não como parte integrante de Itanhaem, barão de Plrapama, OltOIll, marquez de
da força permanente do eXercito, mas como uma [orça auxi- Caxias, l'ompêo, Candido naptista, Nabuco, visconde de
har, composta de praças que poderão revesar-se no fim de 'Suassuna, Rodrigues Silva, Pimenta nueno, Dantas, Siqueira e i\lella, Silva Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão
certos prazos, como a mesma lei rccommenda.
Insistirão os nobres senadores na consideração de que, de Antonina e visconde do Ul'Uguay, o Sr. presidento abriu
emhora se procure por meio da emenda limitar o numero de a se$sJo.
praças que poderão ser chamadas a serviço de destacamenlo,
COlllpm'ecêl'ão depois os Srs. viscon,le da noa-Vista,
não se conseguirá este fim, snbsistindo a ampla facnldade visconde de ltaborahy, marquez de Abrantes, Souza Franco,
que a este respeito confere a lei de 19 de setembro de 1850 Pal'allhos Silveira da Motta e Dias de Carvalho.
ao governo e aos presidentes de provincia; mas eu já obser
Faltúrio com cousa participada os Srs. barão de Cotegipe,
vei que o de que agora se trata li de fixar a [orça do exercito, harão de Maroim, harão de Quarahim, Candido norges,
tendo-se tambem em vista a despeza respectiva, na qual não Eusehio, Souza Queiroz, Paula Pessoa, Dias Vieira, Ferdeverá ser comprehendida a que se fizer com o serviço da nandes Torres, visconde de Jequitinhonha, visconde de
pohcia local e outros peculiares a cada provincia.
l\laranguape, visc?n.de ~e Sapucaby e Z.acharias; e sem partiObservou o honrado senador por ~Iinas que a minha cipação os Srs. Stnnubu e Vien'a da SIlva.
em~nda fa~ uma innovação, de que não lIa exemplo nas an·
Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
teriOres leiS da fixaç~o de forcas; e, concordando com a sua
ob~erva~ão, peço-I~e todavia licen~a para ponderar que pela
O SR. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte:
umca Clrcumstancw. de ser uma ll1novacão não se deve reEXPEDIENTE.
jeitar qualquer medida. Diversas innovacões têm as camaras
Um oflicio de 3 do corrente, do ministerio da guerra,
felto. em cada uma das leis a~nuas, á'medida que a expenen~H~ as aconselha, como ainda agora acabando-se com acompanhando o autographo sanccionado da resolução da
d1stmcção que ~avia entre corpos moveis .e corpos fixos. assembléa geral legislativa. que autorisa o governo a man. que deve deternnnar o nosso voto é a conVicção de ser ou dar abonar á viuva do t6nente-general Lazaro José GODcalves
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o meio soldo que lhe compete, sem prejuízo da pensão que
já percebe dos cofres publicos.-A archivar, communirondo-se á 01!tm camara.
...
..
Outro de IHual data, do mlmsteno da Jusllça, aeompanhando U; CÓpia das sen.tenças proreridas na causa de petição
da berdelra de D. Deolinda Rosa de Vasconcellos contra os
berdeIros de Jame~ ~enny.-A' secretaria 11ara ser presente
a quem fez!, reqUisiçãO.
Um o.fficlO do 1~ ~ecretarin ~a camara dos ~eputados,
commul1lcando U; elmçao dos me 'rosda I!lesadadltacamara
que tem de servil' no presente IUez.-Intelrado.
O SR. 2' SECRETARIO leu o seguinte
_
PARECER DAS COIllJllISSOIlS REUNIDAS DE FAzENnA EEIIlPREZAS
PRIVILEGIADAS.
. "As commissões reunidas de fazenda. e emprezas priviJegIadas têm de dar seu parecer, por delIberação do senado
tomada em sessão de 30 de Janeiro do corrente anno, sobre
'0 projecto de resoluçãO, vindo da camara dos Srs. deputados, (lue llpprova, eom vanas alterações, o decreto n. 2J01
de 9 de abril de 1859, relativo ao contrato celehrado pelo
ministerio do imperio com JOão Carlo, Pereira Pinto para a
navegação do rio Uruguay por barcos de vapor, sob a bandeira brasileira.
«O citado decreto do poder executivo foi precedido de uma
consulta da secc,lo dos negocios do imperio do conselho de
estado, dada em 30 de dczembro de 1858 e favoravel á empreza de que se trata.
, "Na camara quatriennal foi este negocio examinado, primeiro pela commissão de commercio, industria e artes, depois por esta mesma commissITo reunida ás de fazenda e justiça civil, sendo um e outro parecer objecto de porfiados debates, que derão em resultado fmal o pro~lcto de resolução
ora pendente ~o_ voto do senado.
« A. proposIçao da ~amara dos Sr. deput~dos approvll o
ncto do poder execultvo, com estas alteraçoes e5senCtnes
1', reduz a subvençãO mensal de 10:000$ a 8:000$; 2'.
torna obrigatorio para o emprezario o prolongamento da
linha de navegação de Itaqui até it villa de S. Dorja; 3', nos
primeiros cinco annos do contrato exige, em logar de uma
'Via~em mensal, tres por mez na linha de Montevidéo ao Salto,
e 1M pOr anno na segunda linha, do porto da Constituicão a Itaqui; e dabi em diante, na primeira linha, quatro
viagens mensaes, em vez de tres em cada dous mezes, e 2<i
por anno na segunda linha.
" As commissões reunidas tiverão tambem presentes várias
representações que vierão ao senado: duas subscriptas por
grande numero de cidadãos da villa da \Jruguuyana o da
povoação do Rosario, p:rtencente á cidade de Alegrete, as
outras dirigidas pelas proprias camaras daquelles dous municipios e pelas de fiagé, Sant'Anna do Livramento,I'as50
'Fundo, Cruz Alta, S. fiorja e ltaqui, solicitando a approvação do referido projecto.
« No parecer das commissões reunidas, a utilidade da
navegação por vapor sob a bandeira brasileira em todo o
rio Uruguay, emormeote na parte superior deste 110, que banba extenso territorio brasileiro e delle recebe varios aflIuenles, niio pÓl'. ser contestada sob o ponto de vista do
de.envolvImento progressivo daquellas povoaeões brasileiras.
« Essa utIlidade é obvia e está de ha múito reconhecid
implicitamenle pelo governo, as~im no estabelecimento da
aIrandega da Uruguayana, e mesas de rendas de S. Borja
e ltaqUI, como nas estipulações dos tratados de 12 de oua
tubro de 1851 e <i de setembro de 1857, celehrados com·
republica .oriental do Uruguay, especialmente nos al'tigoa
relatIVOS a dlfficuldade que a essa Davegacão commum ops
põe o recife do Salto Grande do UruO'uay. •
_
Mas a questão não parece tão 1iquida ás commissões,
quando considerada por outras faces, e sobre tudo com reIação.a outras emprezas em projecto e ao estado do thesouro
!(

na~IOnal.
« A despeza

publica. que- traz comsigo o contrato de navegacão do \Jruguay não é de certo consideravel em si mesma,
sendo que a subvenção está reduzida a 96:000$ por anno, e
tem outro limite na condi~ã? 5" do contrato, q'!e a diminue
na proporção em que os diVIdendos da companbla excederem

f a 12 'I" Mas, por outro lado, é tambem certo que o estado

de nossas finanças reelama o maior escrupul0 em taes decretaçõe., reclama que se pesem bem não só as vantagens e os
Dnus de cada melhoramento projectado, mas ainda a ordem
de prererencia que entre elles se deva guardar. Ora, os doaumentos officiacs presentes ás commissõcs não elucidilo a
questão sob este ponto de vista pratico.
« As commissões reconhecem em lbese a ulilidade da medida, e têm no devido apreço o acto do poder cxecutivo, a
approvação que lhe deu a camara dos Sr5. deputados e as
representações dos povos do logar; mas acbão-se indecisas
em .face d.as pondCl'ações acima apresentadas, e que boje têm
mUlto maiS forca do que tlllhão em -1858 e 1859.
« Em taes ci'rcunl'tan,: i "8, as commissões não se animão a
enunciar desde jál 1 ill refinitivo, e julgão do seu dever
propôr .ao senado ql ;1. ,( ~~0ao governo, pelo intermedio
do mllllst~no .da', ; 1 . I.;a, commerclO .e o~ras publIcas,
~alS pI'eClsas \llforma~ e5 ..cerca da conven.lenCtn e opportumdade do melhoram ento em questiio, e partICularmente sobre
estes pontos;
«L' Se a utilidade do contrato de 181)9, COm as alterações
votadas pela camara dos Srs. deputados, é tal que compense
o Gnus que dahi re5ultará para o estarlo.
" 2.' No caso de levar-se a eíIeito essa medida, se convil'á
suhvencionar as duas linbas de navegaçiio projectarlas, ou
sómente a superior, que se estende do porto da Constituição
no Estado Orie:ltal até ã vllla de S, Borja.
" 3.· Limitado o contrato á dita 2· linba, que alteracões
lhe devem ser feitas, especialmente quanto á extensãô da
linha navegavel, numero das viagens e preço da subvenção.
" <i.' Quaes as condicões de capacidade e tirante d'agua a
que devem satisrazer os vapores destinados á navegação de
que tratão a 2' e 3· hypotheses,
" Paço do senado, em <i de maio de 186i.-J. M. da Si/va
raranhos.- H. F. de Souza e !o[ello.- !o[arquez de Olinda.
-Visconde de Itaborahy.-Candido Borges Moaleiro. »
.
_
.
.
Sendo posto em dl~cussao, ficou adIado por ter pedIdo
a palavra o SI'. Ottom.
Foi lido tambem o se"uinte ;
o

PARECER DA

CO~IMISSÃO

DE IIlARINUA

E

GUERRA.

« A commissão de mariuha e guerra vem ol'ferecer á consi-

dcração do senado o parecer que foi encarregada de formular
sobre o projecto da outra camara que extlllgue na armada o
castigo corporal em relação ás praças voluntarias e engajadas, e substituindo-o por descontos, rebaixamentos e outras
penas semelhantes, que o governo é autorisarlo a regular, bem
como os casos em que o mesmo castigo poderá ser applicado
ás praças recrutadas.
« puas. questões principaes suscita a mate ria do projecto
na dlSpoSlcilo enunCiada:
« 1.' sé a distincção ahi feita uas penas para os voluntarios e para os recrutados é justa e compativel com as
cxigencias da disciplina militar, podendo ser óldoptada sem
inconveniencia do servico.
" A 2' questão versa ·sobre a possibilidade de abolir geralmente o castig-o corporal, no estado actual do alistamento
voluntario e rorcado de que procedem as pracas de marinbagem e dos corpos organislldos da armada. •
"Quanto á l' questão, entende a commissilo que a difersidade de penas para infracções da mesma nature7.a, só porque são commettidas por pessoas diíIerentes, porém sujeitas
a deveres identicos, não é conrorme a igualdade preceituada
no § 13 do art. 179 da constituição, e 0pllõe-se tambem
aos principios da justiça penal, que o legIslador não deve
esquecer.
"Segundo taes principios, a qualidade e a intensidade da
pena regulão-se pela immoralidade do neto e gravidade do
prejuizo causado á sociedade.
"Se a inrraccão commettida pelo voluntario é revestida
do mesmo grão de immoralidade, e acompanhada de prejuizo
igual para a disciplina, que a transgressão praticada pelo recrutad~, e póde J:!Iesmo. aquella ser i?ais aggravada p~r qu~l
quer ClrCUmstanCIa, VIolão-se mamfestamente os prmClplO~
~"

"
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• cados punindo com diverso e mais intenso castigo a jados; mas não têm sido raras a; diJliculdades de seus arma!nv~cCãO 'do recrutado do que a do voluntario ou engajado, mentos.
IDf~ duando fosse admissiye! alguma distincção, devena s?r
{( Entretanto, nem na França, nem nos Estados-Unidos existe
te" em favor do recrutado, que, contra a sua vontade, as o castigo corporal, e na Inglaterra nunca se reputou causa
an, e~ contra seu interesse privado e com menos justiça, fica da falta dos voluntarios.
:~~ei-to aos deveres .cuja infracção é punida, ao passo que. o
{( Pensa, pois, a commissão que Q disposto no projecto não
ajuntaria ou engajado t~ma a SI, de hvre vontade e por I~- chegará provavelmente a atlrahir 'Ioluntarios, ao menos em
;eresse particular, as obl'lgações que transgflde, faltando Sl- numero sulliciente para sati~fazer as necessidades da armada,
multaneamente ao cumprimento do dever rubhco, e ao que da qual os recrutados continuaráõ a fazer parte. Neste caso
mais especialmente se ~omprometleu em Virtude do ~ont~·ato. cumpre examinar ainda se a desigualdade dos castigos ap~
{( NãO podendo seI' jus!ificada pelos (!Lctames da Justiça a plicaveis ás praças se compadece com a disciplina. ,
distinccão creada pe.lo p~ojecto, parecJ 9ue ella se baseou na
Parece á commissão que não; porque aquella deSigualdade
necessiaade de mms vigorosa repressao para as praças re- é em si mesmo injusta, e, como tal, incapaz de harmonisarcrutadas.
.
se com a disciplina, que tem por fundamento o direito e a
« Isto quer di.zer que ta~s praça~ são menos 1I!0rahsadas ~o justica.
que as voluntanas e e~gaJadas. Amda que aS.'lln fosse, n~LO
{( 'o seu elIeito é tornar sensivel aos que lhe estilo sujeitos,
ficavão abalados os pnnCljllOS reguladores a que a eomnlls- a uns o rebaixamento da condição pessoal, a outros a supesão se referiu, porque a applieação da pena por uma certa rioridade 00 privilegio em que se achão collocados.
infrllecão nãO attinge oU,lras inrra~eões d,o mesmo agente,
{( Dahi resultará, nos primeiros, animosidade contra a lei e
salvo '0 caso de rell1cld~ncIa, que pode venficar-se no recl'U- contra o superior, que se faz instrumento vivo da injustica.
tado como no voluntano.
{( A consciencia do previlegio eageadrará aos segundos o
{( 'Cumpre, além disto, 'observar que na bypothese de ser desprezo para com aquelles, e menor respeito á lei, e a quem
necessarla maior repressão para os recrutad?s, fOI'ÇOSO cra a executa.
transformar tambem as demais penas da armaua, conlll1lnadas
{( De tal estado dos animos provirá a rivalidade das elasnas respectivas leis para voluntarios e recrutados indis- ses, que se traduz em rixas, e em outros factos ;emelhantetinctamente.
mente prejudiciaes á ordem e á disciplina.
{( A commissão nITo teve dados su[ficientes para aquilatar
{( O exemplo e a salutar intimidação que as penas deveJ!l
a realidade d1 hypothese alludidit.
produzir, sendo já variaveis pela dilrcrenca do caracter indlcc Do que teve noticia foi que para admissITo da marinhagem vIdual, perdem uma parte de sua elllcaciã, desde que o casen.zaj"ada e dos voluntarios não ha, nem póde haver, grande tlgo nITo é o mesmo para infraccOes de igual natureza.
cc Nilo póde ser exemplar netil incutir temor no volunt-ario
eserupulo na esco Iha.
d
a pena que elle sabe não poder ser-lhe applica a.
{( A necessidade,'de complctar as guarnições dos navios e os
cc A experiencia vem exhihir prova da inconveniencia do
corpos regulares da armada actua poderosamente para rece- systema adoptado no projecto.
bcrem-se os voluntarios que se apresentão, sem dependencia
cc Os cadetes do exercito não estITo sujei los ás mesmas pede averiguaçOes minuciosas, s.endo certo qne boa .parte desses nas que as outras praças de pret, e dahi tem provind~ certo
nITo precnche o tempo do serViço, apezar dos meios de hran- afrouxamento na disciplina, que geralmente é reconhecido
dura ~ue os commandant~s empre~;10 para conseguI-Ia..
pelas pessoas competentes.
cc Nilo presta a estatlstrca crnlllnal da mannha, Imperfeita
cc O arl. 1)0 dos de guerra da armada parece ter previsto o
como é, os precisos esclarecimentos para que se ajuize com mal da desigualdade das penas e procurado evita-lo, quando
seguranea da moralidade das pracas voluntarias e engajadas determina que, depois de lidos a bordo e nos quarteis
comparádas com as recrutadas'; mas a commissao êstá in- aquelles artigos, fiquem obrigadas todas as pessoas emformada de que nITo lia entre ellas dilIerença notave!.
pregadas no serviço ao seu exacto cumprimento e sujeitas
cc Entende-se talycz que a isenção do castigo corporal pro- iÍs penas de sua infl'acção.
moverá a concurrencia de voluntarios e engajados para a
« Esse artigo ti o fructo da pratica dos profissionaes, versamarinhagem e eOl'pos da armada.
dos nos me\llOres e mais proficuos meios de manter a discicc A commissão nITo alimenta essa esperanca; não acredita plina.
que o castigo corporal seja a causa da defic1encia que todos
« O mesmo dispõe o novissimo eodigo da marinha franlamentamos.
ceza nos al·ts, 10S c 252.
cc Está su[ficientemente averiguado que os principaes moticc A eommissilo não tem noticia que co usa diversa se
vos de semelhante drficicncia sITo:
obsene nas marinhas de guerra das outras nações.
cc A penuria de navegacITo mercante nacional;
cc ElIa, pois, tem pai' certo que a diversidade das penas
• cc A maior soldada e inieresses (Iue nos navios de eommer- não é conveniente á disciplina, além de ser injusta c contracIO se oU'erecem aos marinheiros;
ria ao preceito da nossa lei fundamental, e nao póde, consecc A repugnancia dos nacionaes ao servico militar;
guintementc, merecer a approvaçITo do senado.
"
, cc IJ tempo de serviço nesses corpos, e mcsmo pam os macc Pelo que perten~e á 2' queslITo, não estava a eommlssão
rmhelros.
~
adstricta ao seu e:;ame, visto como o projecto reconllece,
cc Operão estas e outras caUS,IS nITo sómente entre nós, mas pelo menos, nITo ser opportuna a abolição tot~1 do castigo
em muitas nações, ou em (luasi todas.
corporal na armaua; mas entendeu a com missão que a
cc As enormes despezas feitas pela Inglatcrra, que conta em devia discutir para completar o seu voto, do qual al~uel1l
sua população mais de 300,000 homens do mal', para chamar poderia deduzir que o mesmo projecto devêra ser modificado
a se.l'Ylço os necessarios á sua marinha militar; o espirito no sentido dessa abolição.
mantllno encarnado ncssa grande nação; os feitos gloriosos
cc Antes de tudo, observará a commisilão que, para abolir-se
de snas esquadras: não a têm colloeado nas cirelllllstancias o castigo corporal, c.ra intlispensavel organisar ao mesmo
de abandonar legalmente o reCt'Utamellto forçado,
tempo um codigo disciplinar que, definindo quanto é possivel
« O seu governo, ainda qne desde algum tempo haja dis- I as in[racçOes respectivas, lhes cominasse penas suJlicientepensado ~quelle meio de recrutamento,nilo tem querido renun- menta Jepressivas em relação ao estado moral das praças de
cmr ao. dlrel~o de emprega-lo qualldo a necessidade o exigir. prel.
cc At~ mUito pouco tempo lutou com sérias dilliculdades
« Achar essas penas é toda a dilliculdade da soluçãO do
para tnpolar os seus navios de guerra por alistamento volun- problema.
tano, qne lhe custa hoje muitos sacrificios de dinlleiro.
« A solução não está na alçada do poder executivo. Com_ ~' A França gl1<lI'nece as suas frotas pela lnscripção 111a- p~te ao Icgislativo, que, no pensar da commissão, não deve
ntlma, que na realidade não é serviço voluntario, porém obri- nem pórle delega-la ao governo, como o projecto elIectivagatono, como é o recrutamento forçado: diverge só 11' fórma'lmente delega.
cc. Os Estados-Unidos compOem as tl'ipolaçOes dos seus
cc Depende tambem aquella solucão do conheeimento pratico
naVIos de guerra com grande numero de estrangeiros enga.. do estado de moralidade das praças; este conhecimento só
U
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podem ter os professionaes experimentados, que, em constantes
cc Isso não é possivel: 11 commissão pensa que será impral'elacões com as equipagens e mais praças da armada, hajão ticave!.
« Se a razão parOl rejeitar o castigo corporal procede da
obsêrvado até que ponto são assás repressivas e suflicientes
para manter a disciplina as penas de (lue se faz uso a hordo pretendida infamia, força é não deixar de abolir tambem as
e em terra.
penas de ferros, de galés e carrinho, que importão algumas
« Alguns dos castigos que o projecto substitue ao corporal vezes aquelle castigo discricionariameute e são taxados de
]Jão são novos: achão-se decretados no art. 80 dos de guerra infamantes, não só na mvrinha, mas no exercito, e na ordem
da armada.
civiL
« Os semelhantes que o mesmo projecto i1utorisa a impôr
« A melhor prova de que o referido castigo não é consiserão ainda menos eillcazes do que os ferros, llrisão no i derado infamante é que o proprio projecto o cons-erva para
as pracas recrutadas.
porão, etc.
« Ora, se, a despeito de taes castigos e da louvavel mode
cr Não é possivel suppür que os autores do projecto quiração dos officiaés no uso de sua autoridade disciplinm', são zessem manter a pena infamante para esses defensores do
elles algumas vezes obrigados a fazer applicar o castigo eor- estado, quando a extinguião para outros.
« Seria isso uma eontl'adicção inexplieavel!
poral, é porque reeonhecem que os outros não são bastantes
para reprimir as infraeçãcs e assegurar a di~cip\ina.
« Ao que fica expendido a commissão deve accrescentar
« Nem se diga que o fazem abusivamente, porque é certo que de todos os ministrog da guerra e da marinha ainda neque tal abuso não se dá, e o ministerio da marinha lhe tem nhum ju\nou aceitavel a extinccão do castigo corpora!.
-"opposto barreira,ordenando que não seja imposto seuão depois
« Desâ'e que se t!'ata deste óbjecto, ou recusão peremptode averiguada a infracção c passadas 24 horas do momento riamente a medida como inopportuna e prejudicial ao serviço,
ou observão que a dcve preceder uma boa lei de reCl'Utadesta.
« Considerado o castigo corporal em suas qualidades, é menl2i assIm C01110 um novo codigo penal e correccional.
« l'(ão !la muitos di"s, o senado testemunhou que os memfacil concluir que elle reune a móI' parte das condições de
legitimidade das penas: sómente se lhe attribue o deleito da bros do actual gabinete não se pronunciárão em favor da
infamia na opinião dos que, alheios aos habitos e necessi- medida, e mesmo requerêrão que ella fosse com pl'Uelencia
dades da vida militar, se deixão deovairar por sentimenlos e calma meditadamente discutida, o que é prova de não
na verdade generosos, porém menos conformes ú realidade haver conviccão da sua utilidade, ou antes dos perigos que
da vida.
ella encerra para o exercito e para a armada.
({ Os que professão a honrosa carreira das armas, o, que
« Do exposto não pretende a commissão concluir desde já
meditão . n~ ~ndeclin~v~1 necessidade da mais r.estricta e pela rejeição d? projecto; clla pensa que convem reunir
severa diSCIplina, pnnclpalmenle a bordo dos navIOS empre- Informações mais amplas e completas, que COIU segurança
gados na defesa do paiz e da honra da sua bandeira, e onele determinem a resoluc<io qne se deve tOlUal' sobrc tilo imporse achão empenhadas as vidas de grande numero de homens, tante assumpto.
.
não se deixão enlacar por essa opinião.
({ Por este modo, não s6·0 sena do manterá, como costuma,
cc As proprias práças de pret não se julga:0 infamadas pela o preceilo d;l sciencia do legislador, qne mármente em maapplicaç1l:o do castigo.
teria penal deve camiuhar com summa reserva na carreira
« lctus {ustium i71{amiam 11071 impoI·tat, sed causa propter das inuovaçiles que podem desarmar as leis, porém dará
quam id pati meruit.· dizião as leis romanas, e o bom senso mais uma prova de eonsideração que tributa á camara dos
aesprevenido não recusa esta sentença.
81'S. deputados.
({ O fundamento da legitimidade da pena existe na sua ne(( Assim, pois, a commissão tem a honra de pI'opôr ao
cessidade.
senado:
({ A pena é legitima, dizia o illuslrado rIe Broglie, porque
• 1. 0 Que por intermedio do governo se peça a opinião do
é necessaria.
supremo conselho militar e a do conselho naval sobre a ma« A Inglaterra, que passa por ser o paiz classico ela liber leria do prJjeclo.
dade e do progresso relleclido, conserva na sua marinha o
(( 2. 0 Que seja nomeada uma commissão do seaalIo que,
castigo corporal.
auto risada a inquirir as pessoas que entender mais compecc Mesmo pelos seus estatutos civis, esta pena se faz eil'cc
tenles úcerca do dito pl·ojecto. e a coll1er quaesrluer infortiva.
ma~,ões qne julgar uleis, formule o seu. voto definilivo, tendo
« Consta do 1I/niscell. slat. pago 93, que em 1858 soITrêrão em I'Jsla tambem o dos conselhos refendos.
n referida pena 10 individuos; em 1859, B; em taGO, 7; sem
"Tal é o pareccr da cOllll1lissão de marinha e guerra.
" Paco do senado, 7 de maio dc "1SG4.-Barão elc Muricontar 205 jovens, a que tambem foi ap(llicada em 185S, e a
118 em cada um dos annos de 181i9 c ·18GO.
tiba.-1\J, F. de Souza c ilIcllo.-MarqlLcz ele Caccias.»
« .No e!l.thusiasmo re~'~!uci~nar!o rle i8tS f.oi abolid~ .. ~a
Posto em rliscussãe, foi sem dcbate approvado em ambas
D~~rlllha lIancez~o castl~~ COI (l01 'I~. e sulJ.lltUldo por plJ,ilo a" conclusões, e, consullado o senado !lccrca. do numero de
a. e lU11 ~.e~, pOlem c~~o IClU o .alle~~nd~mellto, s;ndo. pIe- mcmhros de que deviet compOr-se a COll1l1llssão espeCial,
CJ80 acuc.lI .sem den201a com a plomul~nçao d.a nOla lei, na resolveu (Iue fosse de tres.
•
,
qual, todaVIa, se nao restaheleceu esse castIgo do mesmo
modo por que cxislira.
O Sr.. pnESIDE~m declarou que, de accordo com os demaIS
" Entrelal,tJ, é tão certo não o reputar· infamante, que rle memlJr?s da mesa, passava a dar a dlrecção aos segumtes obl'lg-uma maneira é permittido no arl. SOB do codigo de 1858, Jec\os..
".1 .
8F I'evonnndo n
DOS casos aJJi enumerarlos e em oulros semelhantcs em pue
1 rOJecto . do ~enado ,Ie ,4 ue junho de 1 ~,J,
p' _
'
a necessidade o exige. '
I
parte d,~ leI de 3 de dezembro de 1841.- A comlUlssao de
« Na Belo'ica, depois da declaracão de 9 de novembro de leglslnçao.
.
b'
d
1
1830. os tritunaes militarcs da miis alta categorin o julgáDuas represen.taçoes, uma do antlgo ca Ido o conse bo
rilo em vinor em 1847. Tanta era a necessidade de o eo 1- geral dn.\ll'ovl\lcla d.e S, Puulo, e outra da camara ll\un~cI
~ervarl
~
I
J1al.d~ Curvello, sOMe, custas de proces,:;os cl'lnunaes e 1111poslcoes de pelias.- A mesma COmmlSS<lO.
" Em outras nações que não passão por menos livres perpiOIJOsir.ii.o da camara dos 81'S. deputados, autorisantlo o
nJanece semclhant.e pena.
_
...
governo a"adiantar aos empregados publicos as c~1tradaspara
Nos Estados-UllIdos, onde nao ba mUIto fOI extwcta, a ma- o monte-pio ~eral tios servidores do estado.·- A cornnllssão
l'inha de guerra som'eu cousideravelmente em sua disciplina; de fazenda. ~
os commandantcs e oilleiaes reclamárão contra isso.
ORDEM DO DIA.
" Poder-se-ha esperai- que a nossa armada, nas condicões
FIXAÇÃO DAS FonçAs DE TERRA.
em ?oue se acha, seja mais feliz que as dessas nacões? "
Submeltidas á votação as emendas, cuja ultima discus(( fomaremos a decretar tal pena depois de a (ermos abo
sITo ficou encenada, o!Ierecidas D<I 3' do projecto de fixação.
lido?
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r as de terra para o anuo finan.ceiro de 1864 - 1865,
de. o~ç 'Itada a se"uinte do Sr. Ferreira Penna:
fOIcc reJe
o
Para completar
a f'
Oiça,. e tc.»
"
.
Forao approvadas .a~ segullltes do SI. Paranhos.
cc No art. 6° addltlvo, depOIS das palavlas, etc., e a do
Sr. Ferreira Penna:
.
'
cc O recrutado que_ depOSitar o valor, etc: »
.
Terminada o. vot~çao, fo~ a~provado o proJecto assim emendado, e remeltIdo fl COmlntssao de rcdacçao.

Contrato com o visconde d? Barbacena para lavrar ~inas
de carvão de pedra.I\.equenmento do adiamento e (liscursos do SI'. Candido Borges, discurso do Sr. Souza e mello.
Approvaçiio do requerimento.
A's 11 huras da manhIT, acbando-se presentes os Srs. visconde de Ahaeté, i\lafra, Teixeil'll de Souza, Ferreira Penna,
i\lendes dos Santos, Paula Almeida, Carneiro de Campos,
Jobim, bariio de S. Lorenço. Araujo I\.ibeiro, Calldido Borges, visconde de Suassuna, Almeida Albuquerque, D. Manoel,
visconde dQ Sapucaby, Dias de Carvalho. Fonseea, Siqueira
e Mello, marl[nez de Ca~ias, Sinimhú, Souza e i\Icllo, Zacbarias, Candido Baptista, mar'1uez do Ollllda, Souza Ramos,
bar'io de i\luritiha, Paranhos, Pompêo, marqncz de Abrant~s,
Dantas, Cunha Vasconcellos e barilo de Autolllna, o Sr.
presidentB ahriu a sessão. .
.
Comparecêl'i\o logo depOIS os Srs. Souza Fr.anco, Dias
Vieim, Ferraz, OLloni, harão de Pirapama c Visconde da
noa-Vista.
Faltilnio COI~1 causa. partici pada os 81's. barão de Cot~~i p~,
barão de Dlarollll, bar,lo dc Quaralnm, EuzeblO, Souza IlUeIroz, Paula Pessoa, F~rnandcs Torres, marquez de Itanbaern,
viscondc de Jequitinbonh,~ e visconde de. i\IaranEuape ;. e sem
parlicipa,gão os Srs. Ilodnglles SIlva, VIeira d" ::iJiva, Pimenta
Bueno, Silveira da Motta, Nabuco, Souza e lHello e vIscom]e
do UJ'uguay.
Forão lidas e approvailas as actas de 7 e 9 do corrente,
O Sn. l' SECREunlO deu conla do seguinte:

C1nTAs DE NATURALISAÇio.
Seguiu-se em 1" discussrro, e passou sem debate á 2" e
de<ta para a 3", a proposlçilo da camara dos deputados, autOI:jsando o .g~verno fl conceder carta de naturali?ação de CIdadão braSIleiro aos subdltos portugllezes Antomo i\Iana da
Silva e outros.
CREDITO AO MINISTERl'1

DA

GUERn.\.

Entrou finalmente em. 3~ discus~ão,.e foi tambem approvada
sem debate, para sullll' a sancçao .Impenal, a proposta do
poder executivo, abnndo um crefhto ,para o uunlsterI? da
guerra no exercicio de 1863-186í. -CouvertIda em proJecto
de lei.
.
Es"otada a mate ria da ordem do dia, o Sr. presldcnto deu
para 0 9 do corrcnte a nomeagITo da commissão cspecial 'luc
tem de daI parecer ácerca do projccto da camam dos Sl's.
deputados relativo á ahulicão do castIgo corporal ás pragas
,'oluntarias e engajadas de· marinha, na [órma proposta pcla
commissão de marinha e guerra;
3" discussão da proposição da dita camara approvando o
contrato feito com o viscolll1e de Barbacena pam lavrar
minas de carvão de pcdra, com o parccer da commissão de
em prezas privilegiadas;
Sobl'ando tempo, trabalhos de commissões.
Levantou-se a sessrro ás 11 3)4 horas da manbã.

EXPEDIENTIl.
Um oficio de 6 do corrente, do millisterio do imperio,
acompanbando o aulhographo da resolução da assembléa
gel'illlegislativa, que autorisa o governo a conceder carta de
naturalisacão de cirla:l<io brasileiro aos subditos portuguezcs
Afie!!!:" José da Costa o outros, na qual resolução Sua
i\L'gestad~ o Imperador COllsellte. - A archivar, communi·
cando-se a outra caUlara.
Outro de igual data, do ministerio da guerra, acompanbando um exemplal' da proposta da fi~ação de forças de
terra para o anno fillunceiro de 1865-1866" que fô!'a ~pre
sellla(LI á camam dos Srs. dcputados.-A commlssao de
marinha e guerra..
IleCjuerimento do S,'. senador Sinimbú, pedilldo um anno
de licónca pura ir á Europa tratar de sua saucle. - A' commiss<io de constituição.

ACTA DE 9 DE MAIO DE 1861.
pnE;SIDENGIA DO SR. vlscolmE DE ADAETE'.
A's 11 horas da maoM fez-se a chamada, e acharITo-sc
presontes os Srs. visconde de Abaeté, Marra, Tei~cil'a dc
Souza, Fonseca, mendes dos Santos, Carneiro de Campos,
Cunha Vasconcellos, banlo de S. Louren:!o, Ottoni, Almeida
Albuquerque, visconde do Urug·uay. Paula Almeida, Araujo
Ribeiro, Dantas, Souza Ramos, Pompên, Ferrcira Penna,
D. Manoel, Candido Borges. barão de i\InritilJa, I\.odrigues
Silva, Silveira da i\jolta, Sinimbtl, barão de Pirapama, visconde de Ilahoraby, 1'aranbos, Souza Franco, tiiqll~ira e
lIIello e bmão de Antonina.
Fallárão com causa participada os Srs. banio de Cotegipe,
barão de r.Jaroim, b,lI'ão de Quarabim, Euzebio, Souza Qnei
roz, Paula Pessoa, Dias Vieira, Fernandcs Tnrres, Di"s de
Carvalbo, mar'1ucz de Ilauhacn, Vi5CO:lde de Je'luitinhonha,
visconile de i\branguape, visconde de Sapucaby c Zacbarias;
o sem participaeão os Srs. Ferraz, Canllido naplisl.a, Vieira
lia Silva, Pi,nülila llueno, Jobim, l'iabuco, Souza e Mello,
marnuez de Abmutcs . marqnez ue Ca~ias, marquez de Uiinda,
viscoude da noa-Vista e viscondc de Suas"una.
Não haycndo numero sumciente de Srs. scaallor<ls, deelarou o Sr. presidente que não podia haver S1's.>iio. e. depois
de eonvldar 00 Srs. scnadores presenles a oceuparem-3e em
trabalhos de commissões, que a cnlem do dia sebuinte - era
a mesma antcriormelitc deSignada.

DECLÁllAÇÃO.

O SR. pnESIDENTE: _ Devo informar ao senado que na
votacão da lei de /hagITo das forças de telTa pam o anno
finan'Cciro de 13M-H,o;) fGrão sUPllrimilios, ]Jara formarem
t1rojcclos Clll separado, dous artigos, um aholindo o casti~o
coqíoral em rclnçiio ás praças yoluntarias. p, cngaj:ulas do
exercito, e outro ad0l'tanJo a mesma merlJua a respeito da
guarda naciollal qUI\lI'.lo está cm serviço de .corpos destac.auos. Nilo sc deu o Ult'lllO desltno a estcs artigos que aS51m
for:l0 separados da ~ei, c a mesa entende que ellcs devem scr
remei tidos Ú comm's~ão de marlllha c Ruerra: os ret'bndos
aJ·.tigu:; serão, pois, endados a esta cOUlluissão.. .
Segue-so a aprescntaçüo de projeetos de lei, tnllcações e
requerimentos.
Tem a pala vra o SI'. Ferreira Penna.
.
o 1'3", ll'el"'ch'!l P",,,,n;- SI' presHlenlc, qual do se
abl'lu a :.:a discussilo do projccto (le lei de fixagão das forras
de lerra, cu tive a honra de t~'ocal' com V. E~. algum"s
observacies sobre a COnyenlPnC1Ú de serem conYldados para
semelhailles discussões os ministros das repartigões competentes, eomo ó de estylo a respcito da 1" e da '.1." discussão.
V. Ex:., rcconheceauo a utilidade da medidn, observou toilaEM 10 DE MAIO DE 186i.
via que, importando cIia uma iunovação nos estylos da cas~,
nlill poderia ser desde lo~o adoptada, e qlle Julgava mais
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE AD,\ETÉ.
regular que se oll'crecesse neste sentido uma indicação para
SUII.MARlo.-Expedicnte.-Declaraçiio do SJ'. prcsidente.-In- ser examinada pela mesa, e submellida com o seu parecer
dIcação do Sr. Fen'eira P.'nna.-Ordcm do clia,-Aboliçilo á decisão do senado. E' esta indicacilo qua agora oITereco,
do castigo corporal. Nomcação da commissão especial.- compreltendendo, por parecer-me isto de manifesta neces·si,
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dade, a discussão das emendas novas que forem approvadas da construccão de uma estrada de ferro de Santa Catharina ana 3' discu~são das propostas.
Porto-Alegre, cujas vantagens saltito aos olbos,
Não discutindo, pois, SI', presidente, como disse a princiLida e apoiada, foi remet••tIa á co'llmissão da mesa a
pio, o parecer da commissão, nem o contrato, eu me limitu a
seguinte
pedir ao seaado o adiamento deste negocio até que nos seja
INDICAÇÃO.
preeente a consulta do conselho de estado ácercn da estl'ada
de ferro de Santa Cat1Jarina a Porto-Alegre. Vou mandar o
« Indico que, quando se der para ordem do dia a 3· discussão de qualquer proposta do poder executivo, c a <las meu rBquerimento de adiamento.
Foi lido. apoiada e posto em discussão o seguinte
emendas n01'as que cntão se lbe fizerem, avise-se o ministro
da repartição competente, como é de estylo a respeito das
REQUERIMENTO:
duas primeiras discussões,
« I'aço do senado, 10 de nlllio de 186L - - Ferreira
" Rcquei 1"0 que se solicite da secJ'etaria de estado da agricultura, commercio e obras publicas cópia do parecer do
Penna. »
ORDEM DO DIA,
consel1Jo de estado ácerca dos planos de uma eslrada de ferro
de Santa Catbarina ao Porto-AlegTe, ficando entretanto adiado
o parecer que se discute até á alll'esentacão da dita cópia.
ABOLIÇÃO no C!.STIGO conpORAL.
« Paço do senado, 10 de maio de 18Gf-Canrlido Borges ...
Procedeu-se á eleicão da commissão especial que tem de
@ 6;1",. Souza e iUc!lo : - O senado ouvíu a explicação
dar parecer ácerca da proposiç,Lo da camara dos deputados
[elativa á abolição do castigo corporal, a que estão sujeitns que o nobre senador pela província do Rio de Janeiro, meu
as praças voluntarias e enf:ajadas de marinbn, e, corrido o illustrado collega, dcu sobre o facto observado de apparecor
escrutinio, ficou a dita eommissão composta dos Srs. Olloni na mesa o parecer somente com duas assignaturas. Passou-se
com 21 votos, marquez de Caxias com 17 e Carneiro de o oaso como o nobre senador referiu. Pelos seus íneommGdos
~all1pos com 12, por desempate com o SI': Nabuco, que teve reconhecidos, elle nào tem sido muito assiduo ás sessões do
senado; selldo remettida Ú eommissão de emprezas privileIgual numero.
giadas a resolução ~a camara dos deputados sobre a mineraCONTRATO COM O VlsCONnE nE DAnDACENA PAnA LAVRAn MINAS cão dc CH1'ão em Santa Catbarlna, entendi-me com o outro
ínembro da commissào, o SI', marquez de Olindn, e concorDE CAnVÃo DE PEDRA.
dámos nas ídéas exaradas no parecer que lavrei. EnconEntrou em 3' discussão, qu-e ficára adiada, na sessão de 18 lralldo depois o nobre senador, conversei sobre este negocio,
de abril, a proposicão da eaU!arn dos deputados, approvando e S. Ex. disse, com toda a razão, que queria ler e estudar a
o contrato feilo éom o visconde de Ilarbacena para lavrar questão, para o (lue levou os papeis, Seus incommodos, porém,
minas de eamio de pedra, com o parecer da comlDiss[o de não lhe perlllltLlI'ão comparecer ao senado ~iguns dIaS, ;. eu
emprezas privilegiadas, que ofl'erece emondas.
maneici 11 mcsa o parecer com as duas asslg-naturas. EIS o
O .!!l." «Jlln.lhl0 mOI'S'Cm - Sr. presidente, não llle [acto e ,into muito qne os iucommodos do 1Iobre senador não
prop lnl10 a impugnar o parecer por ora, e sim a pedir o lhe p~rmittissem auxiliar os dous membros da eommissilo
adiamento delle, pelas razões que vou apresentar ao senado. com SUi\S luzes.
O senado acaba de ver que apenas dous membros da comPassando a tratar rio réquerimento, peço licença ao nobre
missão de emrrezas privilcgiadils sc achão assignados neste senador para dizer-lbo que os fundamentos expostos para
parccer, Senao cu membro desta commissão, e Iledindo o ap'Jiar o adiamonto não são procedentes. ExistirJo na reahadiamento boje, devo dar ao senado as causas Ilue lIle levão dade ou existem dous requerimentos dirigidos .ao govemo:
um pedindo privilej;io por DO allllos, on n,LO sel por quanto
a isto,
Ad1'ertindo-me um dos bonrados membl'os da c01l1rnissão tcmpo para o estabelecimento dó uma estrada de [erl'o de
que este projeeto existia na pasta e que ia lavrar o compe- qualqJer ponto do littoral <Ia provincia de Santa Cathalina
tente parecer, eu pedi a S. Ex, a demora por alguns dias, para qnalquer ponto da 'provineia do Rio-Grande do Sul;
nfim de que llUdesse eXilrnillill' este negocio e assignar com c;ses jlOlltoõ não silo deSigna/los, não são fixados. O outro
conhecimento de causa; e então levci para casa os papeis que re'jncril1leulo pede auloris,lção ]Jara fazel' os estudo.5 neceseacontrei.
sarios afim de se reconbecer se a empreza de uma via ferrea,
O meu estado de saude o senado sabe que tem sido mito; que ligue as duas pro1'incias, póde ser levado a eITeito. A
durante toda a sessiio, deixei de cOUlllarecer por alguns dias, srccão do Impeno e agl"leultul'll do conselho de eslildo cono, como não se podia s,lber o tempo <Iue durari,! o meu in- sulCou soill'e os dous pedirlos, e seme não falha a memoria, o
commodo, os honrados membros que [azião parte da commis- govel'llo resolveu indeferir a ambos os requerimentos. Por
silo assent:ll'ão quc, para abreviar o negocio, potlião lavrar o cOllsequencia a itlóa de e,tradas de ferro para a pl'ovincia
seu parcc<r pam cu assignal' depois, ou para passar silll- de S. pcdro li negocio caduco, e aquillo que não existe não
IJlcsmente com a assigllatura dos dous honrados membros. pó de servil' de (nn,hmento ao .adiamento proposto pD!o
Durante a pcrmanencia do incollllllo<io vi pelos jornaes que o nobre selludur,
parecer tinha sid,) apresentado; mas, não tendo sitIo discuti
A l'oprcsenlncão d" asscmbléa provincial de Sanla·Cathado e entrando hoje em discussão, peço seu adiamento pelas rina não me pai-ece razoavel, porque as duas estradas nuno"
sef:uinles razões:
se farüo ConCUrr0llClll. Lma dellas, a que tem dc fazer o
Ila, Sr. presidente, dous projectus de uma estrada de feno servico das minas cle carvão de peclt'a, procura o Oeste, vai
que da provincia de Santa Catharina se dirigc a 1'ol'to-Alc- á serí',l ; a. outra Im de seguir pouco mais ou menos a direcgre; consta-me. vi mesmo, que .l!guns trabalhos a esle cão Sudoeste, acompanhando o littoraJ até Porto-Alegre ou
respeito ttm já sido apresentados ao governo, e me consla S, José do Norte. E' venlade que em todas as emprezas de
lUalS que acerca (1elles fOI consultadl\ a scccão do conselho cslneas de [crro se tem (j~ado uma zona priviligiada, dentro
de estado. Vrj,) pelo contrato que sene de Jiase ao pareccr da qual ncnhuma outra estrada parallela possa ser construida,
da commissüo 'lue sc dá um privilegio por 90 alJIlos; vejo e li neste sentido que se concede á estrada Ilue se ha de
que em uma outra condição se prohibe a constrUÇãO de cO!lstruir para o servico das minas de car,ão dc pedra a zona
qualqucr caminho de ferro em UUla eircum[ercncia de 10 Ic- privilcgiada, islo 6, dentro das cinco Icguas, de um lado, e
guas: me parece que o senado, para votar acerca deste nc- do outro II,LO se poderil conslrui,' uma estrada parallela ; mns
gocio, deve conbecer, não só os planos que forão apresen- de maneira nenhuma se podia dar o privilegio inaudito de nilo
tados para essa projcetada estmda de fe'lO, mas ain(;a a poder ser ljllillquer estrad,l de [erro cort[lda por outra; iSlO
opini.lo da secção do consc1ho de cstado, que foi consultada. nilo se tem concedido a nenhuma em preza, e os favores conE DU parece isso, senhorcs, tanto mais in,ilspensavc1, quanto cedidos ú estrada ljue se tem de conslruir para os serviços
é certo que a ils,cmlJléa provmcial de Santa Cathnlina lep'e- das minas são os mesmos quese têm concedido ás outras essentou contra a concessno do privilegio, que ora se discute, tradas de [erro.
aJlegando a impossihilidade, que talvez se désse no futuro; I Ora, Se taes são os fundamentos do adiamento, e se não

SESSÃO EM 11 DE I1lAlO DE 186i.
suo procedentes, claro é que eu não posso deixar de votar
contra elle.
o ,sI', ()alldido DOI'ges .-Sr. 'preúdente! eu não espedo meu requerunento, fcIta pelo nobre
a 1'lnpnanacãO
·
d
b d
. - d
ral'a
~ca~a e sentar-se, mem 1'0 a commlssao e
senador que. b
mprezas prIVIlegIadas.
.
e Os papeis que examinei .deixarão-me em completa duvida
Í1cerca do l'eto que eII devia dar I!esta matena, e parece-me
otavel que se lfipugne o requenmento de um I~emb~o ~e
nma commissão que pede os esclnreclmentos que Jnlga mdISuensal'eis eara dar um voto ácerca ca mater,ía que 1110 e
p 'eita POIS senllores, um contrato concedIdo em 1861
s~Jde '~sperar' tres annos e.nITo páde. esperar mais tres ou
puatro dias, qlle tanto sera necessano para que o gover~o
205 envie o pareec~ do conselllo de estado acerca da matena
de que já fiz mençao ?
.
Disse o nobre senador que estes dons proJectos de estrada
de ferro de Santa-Cath~rin~ a Porto-Alegre já forão !ndeferidos; mas isto basta? fena o governo sufficlente razao para
indeferir estes dou~ planos de estl'~das de ferro? ~onsta-me
que um foi concebido por um omclal r~e eng~nh~Iros nosso,
moco muito babIl, e esle traiJalho n<lO esta tao atmzado
como pal'eceu ao nobre senador; vi alguma cousa a este
respeito, e notei que o estudo e ~ão minucioso que ate já
está calculada a extensão do canllnbo, as pontes e os tuneIS
que se devem construir: ora, não se teria cbegado a este resultado sem um exame serio do terreno por onde deva passar
a linha. Consta-me, e verdade, que um desses rerjucrimentos
foi indeferido; mas o outro não o foi, ou pelo menos o despacho não ê claro; e tanto não e claro que o official de engenheiros a quem acabo de referir-me ainda continua nos seus
exames e na sua Pl'eteneão.
Sobre tudo, senllores,' o que e qne se perde em que sejão
presentes ao senado todos os ~apeis, todos os esclarecimentos
necessarios para que el1e decida com pleno conllecimento de
causa? Não terá peso na consciencia do senado uma representacão contra este contrato e privileaio, feita pela assembléa provincial de Santa Catharina? 'Essa 'lssp,mbllÍn seria
composta de homens que pesassem tão pouco os mtcresses de
sua provincia ou os desconllecessem tanto que viessem representar aos. poderei; supremos do estado sem mais, nem
mais? O facto, pois, SI'. presidente, ria existencia dessa representação da as!'embléa provincial de Santa Catllarina, o
facto de eu não acllar claro o negocIO pelos documentos que
me forão presentes, a necessidade que tenlJO de examinar
qual foi o parecer da secção do conselllo de estado,e que motivos teve o governo para indeferir essas pretenções, se é
que indeferiu a ambas, me levão a insi!'tir pelo meu requerimento.
Não quero impugnar o conli'ato, estou disposto a votar
por elle com algumas pequenas modificações; mas tambem
não quero comprometter o futuro do paiz. O senado sahe se
convém ou não o estabelecimento dessa estrada de ferro até
PortO-Alegre, segundo as condições propostas pelos emprezarios? Ate me consta (lue em um delles em nada se onerão
os cofres publicos. Entr'etanto o senado vê que, passando o
cQntrato tal qual, páde dar-se a impossibilidade rfessa consLrU?ÇãO en! uma cil'eumferencia de 1U leguas. Poss.o eu saber
de ImprOl'lSO se nessas 10 leguas está comprehendldo o espaç?, que deve seL' percorrido por essa linlla? Certamente que
nao.
, Insisto, pois, pelo adiamento; são tres ou quatro dias; o
ri~Koeio nãopenle por isso; ao passo que o senado poderá deculLr COm pleno conhecimento da materia.
Submettido á votação, foi approvado o requCL·imeuto.
- Esgotada a materia da ordem do dia, o SI'. presidente deu
para a da seguinte sessão:
3- discussão da proposieão' da camara dos Srs. deputados,
autorisando o governo a cónceder carta de naturalisação de
CIdadão braSIleiro aos subditos portugnezes Antonio Maria
da Silva e outros'
Dis~u~são do p~recer das commissões de fazenda e emprezas prIVIlegiadas ácerca da proposicão da camara dos Srs.
deputados, relativa ao contraIo eelêbrado com João Carlos
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Pereira Pinto para a navegação do rio Urnguay por barcos
a vapol' ;
Sobrando tempo, traballlos de commissõe!'.
Levantou-se a sessão ao meio-dia.

sa se.§siio.
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PRESlDENCIA DO sn. VISCONDE DE ABAETE'.
SmLJIARlo.-Expcrlicnte.-Perlirlo e concessão de dispensa rio
Sr. mal'qnez de Caxias ria commi!'são e!'pccia!.-Ordemilo
dia. -Cartas de naturalisação.- Navegação do. Uruguay.
Discursos dos Srs. T. Ottoni, Paranhos, Ferreu'a Penna,
Pimenta Bueno, Souza e IIlello, Jobim e D. fllanoe!. Addialamento do SI'. Pimenta Bueno. Encerramento da discuSSão.
A's 11 boras ria manbã fez-se a cbamada, e, achando-so
presentes os Srs. visconde de Abaete. Mafra, Teixeira de
Souza Ferreira Penna Mendes dos Santos, Almeida Albuquerq~e barão de lIIuritiba, Souza e niello, viscondc de Sapucahy , Paranhos, Jobim, D. Manoel, Cunha Vasconcellos,
Fonsec~, marqnez de Olinda. Dias de. Carvalb~, ba!'ã~ de
S. Lourenço, Ferraz, marquez de CaxIas, AraUJO RIbeiro,
Ottoni, Siqueira e Mello, Pimenta Bueno, Rodngues Silva,
Souza Ramos, marquez de Abrantes, Dantas, barão de PU'apama, Sinimbú, visconde de Itaboraby e barão de Antomna,
o Sr. presidente abriu a sessão..
.
Comparecêrão logo depois vs Srs. VIsconde da Boa-Vista,
Silveira da IIloLta e Souza Franco.
Faltúr:io com causa participaria os §rs. barão de Cotegipe,
barão de S. Lourenco Candicto BOI'l'es, Euzebio, Souza
QUQiroz. Paula Pessôa: Dias Vieit'a, Vi~ira da Silva, ~eF
nandes 'forres, marquez de Itanhaem, vJsconde de JeqUl.tl.nbonha visconde de Marauguape e Z<1chal'las; e sem partlcLpacão ds Srs. Canrlido Baptista, Carneiro de Campos,. Paula
Ahileida, Nabuco, Pompêo, viscondll de Suassuna e vlscondo
do Uruguay.
Foi lida e approvada a acta da ses!'ão antecedeate.
O SR. 10 SECRETARIO deu conta do seguinte:
EXPED lENTE.
Um officio de 7 do corrente, do milli~teriodo imperio,
acompanhando o olicio n. 73 de ~2 de abril proximo findo
do pL'esidente de Pernambuco, e copIas das actas das duas
eleições de eleitores es~eciaes d~ senador, a que se procedeu
ultimamente na parochla do Exu. e de uma das du~hcatas
da parochia de Una, bem como das informacõ'es d~da. em
virtude da requisiçãO do senado, const~nt~ do omel? ~e _2 7
de fevereir'o do conente anno.-A co.nmIssaodeconstltUlçao.
Outro de 9, do mesmo ministerio, commnnicando ficar Sua
nIao'estade o Imperador inteirado das pessoas que compoem
a n~esa que deve servil' na actual sess:1o da camara dos Srs.
senadores.-A archivar.
Requerimento do Sr. s.ellador Viei~'a ~Ia Si~va, pedindo licenca para recolher-se a sua provmcla, e Ir a Europa por,
causa de enfermidades que a isso o forção. - A' commlssão
de constitui cão.
Ilorão lidôs os autographos dos decretos da assembléa gerai abrindo creditos ao ministciro da marinha Q ao da guerra,' para subirem á saneç:1o imperial, sendo em s~guida ~or
leados para a daputacão que tem de apresentar os reCendos
decretos a Sua Magestade o Imperador os Srs. Souza Fran.co,
Dantas Carneiro de Campos, visconde de Suassuna, Jobim,
marqu~z de Caxias e marquez de Oliuda.
O !!lI'. IllOI"luez ,Ie ()nxias:-Sr. presidente, pedi a palavra para agradecer ao sel.lado a 1I0nra que me
nomeando-me não obstante eu )Il ser membro da commlssao do
marinba c' guerra, par~ ~ commissão .espeGial que se aeba
nomeada. Mas, não permlttllldo os meus lIlcommodos de saude
qne eu desempenhe essa commissão, peço ao senado qUll
haja de dispensar-me della,

,ce:
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O senado decidiu aflirmativamente.
ORDEM DO DIA.

CARTAS DE rIATURALlSAÇÃO.
E.nt~ou

em ~a ?iscussITO, e foi bem debate approvada para
subir a san?çao ImperIal, a proposlcão da camara dos deputados autonsando o governo a manaar passar carta de naturalIsaç1io de cidad1io brasileiro aos subditos portuouezes
Antonio Maria da Silva c outras.
b
NAVEGAÇÃO DO RIO unUGUA\'.
Seguiu-se a discussão do parecer das com missões reunidas de fazenda e emprezas privilegiadas áeerca da proposição
da dIta camara, relativa ao contrato celebrado com Jo1io
Carlos Pereira Pinto para a navegação do rio Uruguay por
harcos a vapor,
() §", T. OUo ..': - Sr. presiden te, peco licenca ás
n~bres co!unüs.sões que der1io ~ seu parecer, 'j ulgando que

nao. ha allldu lllformações sulllclentes .obre a materia que
esta.em dlscuss,lo, para Il1e oITerecer algumas ligeiras observacoes.
~Ie parece que não ha assumpto algum que tanto tenha
occupndo o parlamento nestas ultimas legislaturas e tão esclareCido tenhasldo em discussões largas e luminosas, como
o proJecto relatiVO ao contrato que confere ao Sr. Pereira
Pinto uma subvenc1io para a nave~ucão do rio Uru~uay
Desde o annQ de 1859 largos debate~ se estahelecêrão bnest~
e na outra casa do par)amento, e,se con~inuão ainda, é porque
este proJecto, SI': preSIdente, e um proJecto (permitta·se·me
a express~o). habll mergulhador: se Ibe couvem, desapparece
vara surgIr a tona da agua quando Julga a occasião propicia.
Depois de discutir-se a idéa em 1859, mergulhou el1e durante
todo o decurso do anno de 1860, e foi sur~ir em 1861 na
camara dos deputados. Abi foi largamente discutido, espe·
clil.lmente por dous 111ustres representantes da provineia do
RIO·Grande do Sul, que o aclararão consideravelmcnte. Depois d~ dous al~nos .de debates, foi approvado no mez de junho
de 18~2, e deVIa "n' logo para o senudo; mas não sei por que
mo~vos mergulhou novan~ente e não veiu para o senado
senao em agosto dc 1863: IstO consta das actas c creio que foi
referido pelo nohre Sr. 2 0 secretario.
'
O S~. FER~&ln .. PENNA: - Crcio que veiu mesmo em 1862,
nos ultImos lhas de sessão.
. O Sn. T. OTTONI: - Uma nota que tenho da secretaria
diZ « em 28 de a~osto d~ 1863." Que foi approvado na camara dos deputados em Junho de 1862 não haduvida alguma,
e como, segundo esta nota, chegou ao senado em 1863 "egue-~e q~e demorou-?e mergulhado tantos mezes, que só I{e;ta
sessao pode. ser conSiderado nesta casa, porque em agosto de
1863 estavuo as camaras. encerradas pel~ facto da dissolucão. Ora, sendo este proJecto assnn nahll mergulhador eu
tenho receio que elle vii mergulhar-se em alauma das' diversas s.ecç~es da repartição. da agricultura,b e por lá fique
submer~ldo a espera dc occaslão opportuna para suhir com a
cabeca a tona da agua e salvar-se.
S( preside~te, quando ultimamente entrou aqui em discussuo o proJecto, .me. parece~, pela phisionomia geral da
casa, qu: el1e sena Impretenvclmente rejeitado, se acaso
foõse entao votado.
O Sn. D, .l\IANOEL :- Isto não tem duvida.
O Sn. T. OTTON1:- Entretanto o nohre ministro da fazend~, co~ aCIrc~mspecção e criterio que tanto o distinguem,
deseJ0!1 a.mda mais oste sacramento- que fossem ouvidas as
co.m!!llssoes.de fazenda e emprezas previlegiadas.- O nobre
1ll1l11stro qUlZ .que o senado ouvisse a voz autorisada das nobre.s c.ommlsso~s, c, me perdoem, as nobres commissões, tinhao lU[ormaçoes de sobra ~ara dar o seu parecer. Agora
mesm.o se !!le .entrega um livro de que não tinha noticia,
que aInda nuo 11, e que deve ter sido dlstribuido pelo scnado
creio cu: foi puhlicado pelo emprezario; tem 258 paginas'
e, pelo que vejo,. contém as informações sobre a marcha d~
~odo este negoclo, sobre as suas vantagens. 1I1esmo alguns

nobres ex-ministros, nesta c na outra casa do parlamento
sc têm enunciado a respeito; por conseguinte não é um pro:
jecto para o qual sej~o precisas novas ínformacões.
Depois, quaes pedem as nohl'es commissões 1 Pedem que o
governo lllfonne se a subvencão não é consideravel; cuido
que é o primeiro quesito. V. Ex. póde ter a bondade do
mandar-mo o projecto? (E' satisFeito.)
O primeiro quesito é se a utilidade do contrato de 1859
com as alterações votadas na camara dos deputados é tal
que compense o onus que dabi resultará para o estado. Ora,
sobre este objecto o que nos póde mandar o governo senão
lIl~ormações gcraes que esWo ao alcance de todos nós?
frata-se de duas llIlhas de navegac50 no Uruguay, uma
até o Salto, outra até Itaqui ou S. Do'rja.
A respeito da linha de navegacão até o Salto é muito
sabido pelas camaras, por todos quê conhecem alguma cousa
do que vai pelo Uruguay, que ha annos existe ah uma navegação não subvcncionada, que dá grandes vantageils aos partlcnlares.
. E' sabido que o general Urquiza pretendeu estabelecer, na
bnha de navegação do Salto para baixo, vapores seus que
u~onopo!Jsassem esse importante commercio, que sei ve não
so ao Estado Ol'lol1tal, como a uma parte do Brasil e a
Corrientes, Entre·Rios e Buenos-Ayres, porque, emfin{, toda
a margem dlrClta do Uruguay pertence a estas tres ultimas
provlllclas da confederação,. e a margem esquerda, sómente
para cuna do Salto, ao Bmsll, e para baixo ao Estado Ol'Íental. lIIas é sabido que, havendo Urquiza estabolecido esses
diversos vapores, na intencão de monopolisar esse commercio.. a empre7.a excitou dumes, pl'Íncipalmente no Estado
Oncntal; as liJversas povoacões, a que a lInha do Salto para
baixo tinha de servir, em vez de agradecerem ao general o
provorcionar-lhes o granrle meio de communicação a vapor
para desenvolver o seu conunerclO, temêrilo o monopolio temêrão talvez a influencia volitica que devia assim accr~scer
ao general Uuquiza; e o certo é que uma companhia se organisou para fazer concurrencia á empreza do general, sem
subvenção de nenhum dos paizcs que o Uruguay hanha. O
general, calculista como é, reconheceu que devia recuar, o
vendeu os seu~ vapores, que estão servindo no Baixo·Umguay a todo o commercio ribeirinho. Ha outros vaporcs que
se prestão igualmente.
Ora, pergunto eu, para que ha de o Brasil se ir intrometter nos nogocio:l do Uruguay, ir estahelecer uma linha
d.e navegação até o Salto, onde ambas as margens são exclusIvamente estrangeiras, uma linha que vai scrvir especialmente ao commercio daquellas regiões, fazendo sacrificios e
(é para. isto ~~e eu peço a principal attenção) desafIando
tal vcz clumes lllJUStOS, e augmentando nossas complicacõ6s
no Rio da Prata? Eu creio que nas circumstancias actúaes
sobretudo devemos ser muito melindrosos em tudo quanto
dlsscr respeito ao Rio da Prata, e creio que seria muito hoa
politica declararmos que este projecto não fica guardado na
repartição da agricultura para surgir em tempo opportuno.
No .Estado 9riental se acredita que algum projecto politico
esta envolVIdo nesta navegação do Uruguay: li uma hoa
resposta a dar-Ibe decidirmos já; se acaso tem de scr approvad~, o Estado Oriental fieari~ sabcndo de que se trata; e,
se nao for approvado, cessaraõ todos os pretextos para ciumcs infundados.
Portanto, se a respeito da linba de navegacão até o Salto
estão. todas as ,informações no dominio do püblico, se ella li
perfeitamente lll~tll, ~e não !m nenhuma necessidade. porque
os vapores que la estao, assIm como servem ao commercio
oriental, servem i~ualmente ao commercio hrasileiro nos
territorios limitrophes, segue-se que in[onnacões não faltuo
para podermos desde ja rejeitrar o projecto ein relacão a csta
linba pel',) menos.
,.
O Sn, SILVEIRA nA 1I10TTA:-E' uma má resposta a rejeicão
do projecto.
•
O Sn. T. OTTONI:-Eu acredito que não; mas creio que
em todo o caso os Interesses do Brasil aconselhão a rejeie/lo
do 'projecto. E elle não está em discussão; se estivesse,'eu
[ana algll1!1as observações I mas para justificar o meu voto
nesse sentIdo.
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I Lod;l'; a, illfol'luações a respeito desta linha" para
,de ir oedir esc1al'ecllllcntos ao i(overno I que
"ue
havemos
.
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O' lCl' 110'
"
d'
o "overno
Ill'LlS (O que 1I0S pouelll .,
•
uos bll- dda 17t~;J\la~a uos deputados lias discus.ões de 1861, e
s
Annae , discussões desta casa?
.
mesmo ,I,IUS
c as nobrcs commissõc~ o pergunt;io no seu
Mas ('tlz-<e,
'
'
'([Ia, con," "e no caso de levar-se a effelto I
a mel
<)0 (IUesl o' U ,
d ]' I "
~..
'uhvencionar sÓ01enle li. segull a ".1 l~ ue na ve~aç;LO
VIfI!l St la? Já se Yê que as nobres comnllssoes, pcr Virtude
jlroJeJu~\da' de informaçã1lS analogas áquellas a que me tenho
S'ClD ido rc'Conl1eceu de algum modo pelo m~l~os a plauSlblr~le~ dos araumentos daquelles que acredita0 ser I~erfelta
h. a te, util que se Vii daI' dinh~iro para se SU!JVencloluu' a
tneo e lC~-IO (lo baixo Urn!!uav do Salto para lJaixo,
navega
,
'.'"
.
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'
As nóbres
com01I';SÕCS pCI'g'unla) se Y0:lVU'(l .su venClOnar
ef7 aci.10 a vapur do Salto para.. CIl1la? Digo cu. q~e a
a.~av.l"I~p·ejlO tlllllOS inronnaçües olli'Claes ~uõ nada IlelxaO a
e••e
le" Do Salto para CIl11a
' ta'e lt aquI' e "." LlorJa
1>'
d' - "l!'
e Urugu~'IY
e.eJ e'la á navc~ac;lo, mas só de pequellos vapol"e;:, Ijl\e nao
senh~o::l um caiad~ de mai:; .de .lr~s palmo:; de agu~. _Sfio C~l:IS
~e , fo macões dadas por lIIdlVlduos ~~e construlr,") c VlraO
~~,:~ltr:ir UÚl vapor nas margens do Ul'uguay para este servico. E' tambem sabido que !Desn.o estes ~equenos vapol'es
diiiicilmante nav2gão durante o lell1po secco, 4ue em ,,~atlo
meio. do anno é imposslvcl tmn;pol'em a cacuoelra do :Salto
c a de 5, Gl'egorio, Não estou bem ce~'to se esta caCUOell'a
de S, Gre~orio é entre Itaqul e S, Bo,rJa ou elüre !ta1lUI e o
Salto, ma~ é uma daJ cachoeiras mal~ notavClS, Esta nave~
gacão, p'-'is, wm que me;:qulIIha e a,canbada, C1~tregue a SI
mesma já presta servi co ao conUllerclO Jo UIO-Grande.
Hou~e um emprezai-io (isto é cousa tambem s~lblda no
parlamento, consta dos Allllaes ) que assentou .de tH'aI" partido da navegação ,a vapor no alto Uruguay, nao somente do
Salto a lá Itf,qui, çomo quer este outro en!pl'eZa.l'IO, mas tam,
bem até S, Ilorja; e t,io vantajooa acreditou ser a empr' Ea,
que por sua tonta e risco começou a construcç<1o de_ um va"
por para este fim. DepOIS de começada a COlbLl'ucçao, soh
citou da a;:sembléa provinci;tI e rccebeu como favor,_ de ~lue
aliá; não prccisava, porque illlJda que essc favur se naO desse
a navegação se faria, uma suhvenç<1o de 10:000$ pur anno;
tal ê a snmma em que orçou o empre~al'lo r~o-grandensc
que devia mon!ar o soccorro do governo para allmel~tar esta
navegação. Ao depOIS appal'eceu uma preten~ao para
30:000,íl, pedindo-s~ 20:000,íl ao governo geral; d~ modo
que o governo geral subvencionava com '20:000,iõ ,pm:a a navegação do Salto ató S. Ilorja e o governo prOVinCial com
10:000~.
,
Estavão as cousas nesta situ..ção, debatia se esta pretel.'cão de uma subvellc,lo dc 30:00(';1), que não era neccssana
que' os corres publiêos tlessem, quando surgiu este contrato
em gl'ande, no qual primitival1lent~ se estipulava para a, navegação das duas linuas 1'20:00U:;3 POI' a.nno, ma~'cill",o~~e
um certo numero de viagens tal ~ uc os va pores nao tenao
de percorl'er na t" linha senão l.SlIO leguas durante o anno
e ...12- linha 2,7M,
Mas tão seguro estava o ernprezario de que ti,.t!m ~ar~elll
!arga que com o prospecto de subvenção se obngou a fawr
mdewmsacões como essa de 40:000$, que consta de uma
escriptura" publica (apoiado), de que já se deu conhecime~LO
nesta casa e demaiS [oi ainda facil em aceitar dad commlssões da outra camara a relluccão de 120:000~ para 9ú:UOOj),
fazendo 30:000$ de abatimentô, E jgto ê o menos: obrigou-se
tambem a fa~er muito maior numero de viagens,. sem aJteração no preço da 5ubvenç.ão; de sorte que na 1" Imha tera dg
percorrer, como disserão as commis6ões em seu parecer, em
vez de 1,800, quatro mil e tantas leguas, e mais de 6,000
na 2- em vez de 2;700,
Mas tudo isso porque o emprezario bem sabe quc tcm
l!Lrga margem; e, se em vez de passarem 90:00ü~ passarem
r,0:000~ ou -iO:O()U~, ello aceitará do mesmo mo,lo, porque
tudo é lucro; trata-se de navegação, sobretudo a do Dalxo
Urul\uay, que ê altamente rcndosa,
Por conseguiu te se lauto ácel'ea da primei'ra linha da
. navegaç~o. do Ur~guay, como a respeito da segnndil, tem?s
todas as mformacilcs' de nós sabemos que a n:ne;;acae
,eliste taMo e~ uma, c~mo em Guln, li.ba,. :i custa Ile p"i,tin,

:;0 la

cularcs (eu não sei se o em,lrczario ria nal'egaç,io do Sa.lt.}
para S, Dorja recebe os 10:000,il r,"ovincJacs ou n,lo, o Ilue
é certo ó que começou a construcç;io de seu vapor illdellwdente Ilessa subvenção), eu pe];l minha parte estou e;dal'ecidn parI! votal' contra f'.stc prcjecto, Creio que clle tem sirio
tão cstudalo, que os outros senbores que mio quil.el'el1\ votar
como eu têm tamuem in[urmacõc5 de subl'a pam jllstilicatem
o seu voló ap~i'óYando o que dever passar, O que 1l~0 desejo é
que o proJccto va dar um novo mergulho para surgir em IS6li
ou t866,em occasião em que por falta da nccessaria allenc<io,
ou pnr outra qualquer circumstiLncia, seja approvado,quando,
sll o sellado attender convellien!elllente aos dQcumentos que
ha 11U ca.sa e frescas na melnoria toda,; as in[ormaciies, trazidas pelas diséussiies lumillósilS 111\ outra camarâ, p'õde com
conhecimento de causa dclilJelill' jit sobré a quesl<io,
Tel'n'linrdldo, insistinü lI(lS obscl'vaçõe.:5 qlie fug-itivamenlo
fiz fallando a respeito da n<'l'egação da t, Iinl1a até o Sallo:
os ciumes que excitou a emprczn de Urquiza ha de excitar
a en\preza br,lsíleira ; assim como Urquiza recuou depois de
ter os seus vapores no rio Ul'Uguay, Ó melhor que nós recuenlOS desde já, Voto, pois, contra, o requerimcnto, disposto a votar contra o projccto,
o 100.·. Pu.'a .. llns:-O senado ouviu a leitura d'o parccel'
das commissões reunirias de fazenda e cmprezas privilegiadas,
Esse parecer não resolve a questão, pondera a nccessidade
9ue temos de economia, e. propõe ao senado que se peç;lo
ll1[ormações ao governo, Eu aCl'edltavlI que um parecer nestcs
termos não merecia a impugnação que lhe fez onobre senador
pela provincia de Minas Geraes,
O contrato foi mal feito? O serviço que se teve em ViStil
satisfazer \lor meio deste contrato n<io é necessario, é mesmll
nocivo ao lIllperio, como disse o nobre senador? As infornwçJes do governo itnpcrial viniõ confirmar estas próposicões,
, O nobre senador n;10 confia no criterio do govel'llo? As
informações que der o governo não t~lD de ser sujcitas à
sabedoria do senado? Qualquer que seja a habil:d~de d"
emprezario, qualquer que seja a virtude que o nobre s~nador
enxerga neste contrato de mergulhar e subir á tona cI'agu"
conforme convem ao emp,'ezario, eu creio que o 'senado será,
sempl'e o mesmo, pam resolver com acerto e sabedoria este
negocio.
Chamo, pois, a atlenção dos nobres 3énadores para este
ponto: mio se trata de resolver agora a questão; as commissões só propoem que o negocio seja sutlicientemente esclarecido, N<io ha bastantes informacães otliciacs a este rcspeito; as informações de que se sei'viu o nobre senador n<io
l'or<io dadas pelo governo, ellas se achão nos disCU1'SQS da
camara dos Srs. deputados, em artigos de jo naes e na~
publicacões feitas pelo proprio emprezario.
O assumpto, observou-nos o nobre sen<1dor, tem sido muitn
ventilado. Mas, se o senado quizer ater-se, para o voto que
tem de dar sobre este fteg-ocio, ás discussões havidas, me
parece que o seu voto deve der favoravel ao aclo da COlmara
dos Srs, deputados, e nao conforme á opiniâo do nohre senador, 'Ires commissiies da camara dos Srs, deputados forâo
favoraveis a este projecto de resoluç;io; e destas commi;:;:õe.
fazião parte adversarios políticos, NãO foi, pois, o espirito
de partido que deu em resultado a appl'oyaçáo
projecl0
na ou tra cama ra,
O SR, D, ~lANOEL :-Ninguem disse isso.
O Sr., l'ARANlloS :-E' escusado citar nomes pl'oprios, clles
apparccem nos, docwnentos annexos á publicaç;io fcita 11010
en'pl'eza,'IO, A dIscUssão h:lvldana camara dos 51'S, deputados
foi bastanta rcnhida, Alguns dos Dobres deputados pela província de S, Pedro do Rio-Grande du Sul, que tinhãa assento
naquella camara em 1861 e 186'2, se (}ppuzeriio aoeontrato ;
outros, perém, o defondérão.
O SR, JOBD! : - Só um defendeu.
O Sn, PARANUOS : - Só me co".ta Ijllll dous fossem oppostos á medida de que se trata, E ;tO senado viento rCl'rei~utaçÕe$ de oilO camaras lIlunicipaes daqueH.. IH'OI'iuci.. ,
Redindo a aVl'ro\'Jç:io do I'l'njccto adoptado pela CIlIlHU'J di.""
Sr.., dBputados, Se e.ta.s reyre.e"t~~r,es de c"m:I!'J,s llillhÚ.-
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O SR T. OTTONI: - Já foi trazida ao parlamento pelo Sr.
Amaro da Silveira.
O SR. PAnANIJOs: - Não duvido que o Sr. DI'. Amaro da
Silveira expuzesse esse facto, mas rosta saber se estiva então
bem informado. No Baixo Uruguay tem havido mais de uma

t~aga complicações 'com o governo oriental, quando, estabelecendo esta navegação, exercemos um direito proprio, uni
direito de ribeirinho, direito reconhecido e estipulado em
nossos tratados com aquella republica ~ Esta consideração politica, invocada pelo nobre senador, não tem a importancia
que elle lhe deu; ao contrario, os ultimos acontecimentos
politicos, com rela9ão ao imperio, que se derão na campanha
daquelle estado, fallão em favor desta medida.
Seguramente, senhores, se no Baixo-Uruguay, pela sua
costa até ao Salto, houvesse uma linha de vapores brasileiros, os subditos do imperio estabelecidos sobre a margem
esquerda do Uruguay e os consules e vice-consules brasileiros terião meios mais faceis e seguros de corresponder-se
com a legação imperial cm l\lontevidéo e com as autoridades
da provinCia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul. Os inte-'
resses, pois, desses nossos compatriotas estabelecidos na campanba do Estado Oriental, longe de perderem, ganharião com
uma linha de vapores brasileiros nessa extensão do Rio Urugua)'; e a vrotecção que por esse modo dessemos aos subdi~
tos do imperio não podia causar o menor ciume á vopulação
e governo da republica oriental, porque o nosso direito é
incontestavel e esta reconbecido em nossas estipulações com
aqueUe estado.
Senbores, o que é certo é que todos OS meios de vigilancia
e fiscalisação por parte do imperio nas aguas do Uruguay
não agradão a certos iuteresses illicitos, nào podem agradar
áquelles que vivem do contrabando que se faz a custa das
rendas do Brasil. Eu creio que todos conviraõ comigo em
que, se tivessemos naquellas aguas uma linha de vapores
subvencionada Velo governo, teriamos ali meios de vigilancia
e fiscalisacão que hoje nos fallecem, pelo que o contrabando se laz audazmente em prejuizo do imperio. Debaixo
deste ponto de vista,a empreza brasileira encontraria oppositores nll repuhlica oriental, e até mesmo na repnblica Argentina, da parte de Entre-Rios e Corrientes ; mas esta
op~osiÇãO, provinda de interesses illicitos. que se prendem á

O SR. PARANDOS:- ... irregulares e intermittentes; ao menos
até época recente assim erão. A repuhlica oriental, longe de
se mostrar avêssa a esl.1s emprezas estrangeiras, as tem sempre acolhido bem; e não creio que o general Urquiza recuasse
do
seunaprojecto
effeito AO teve,
por cil!mes
tauos
repub l,icasedocUom
ruguay.
navegação
oessa manifesparte do
rio tanto interessa á re~ublica oriental como á Confederacão
Argentina, porque o BaiXO Uruguay banha na margem direita
Entre-Rios c Corrientes o na esquerda o Brasil e o Estado
Oriental.
Este ponto da questão não foi examinado: se convém subvenCIOnar as duas linhas de navegação de que tratão o contrato e o projecto da camara dos 8rs. deputados, ou sómente
a linba superior. As informações que o nobre senador tem e
lJ ue offelreceu á conoStiadl~lr'aoÇrãOumdaO ssuebnvaednoc~a-08ea.r°ll.rnehma exaect?s,
110 dem e~ar-n~s a ,v
.•
sup rlor
e não á lInha Illfenor. 1\ as as Illformacões dadas ao nobre
senador, e que ha pouco lhe ou vimos, são exactas ~ Não ba
intcresses hrasileiros nessa navegação do Baixo-Uruguay ~
Eu não quizera entrar na questão principal. Fui o relator
deste parecer, e redigi-o conforme as idéas que dominárfLO
nas duas commissões ; a minba opinião esta ha muito manifestada, e não receio que se me demonstre que a navegacào
do lIl'Uguay, sob a bandeira brasileira, não é um interesse
altamente brasileiro. Desde 18li'2 que assim penso, e, servindo ao paiz em I\lontevidéo, eu o disse ao governo imperial:
li um interesse altamente brasileiro, debaao de qualquer
ponto de vista que o consideremos.
lia, porém, a questão economica ; esta questão pude induzir-nos á rejeiçãO do projecto: e porque não examina-Ia
bem ~ ~ emJlreza que se al~nblie ao general Urquiza en~ontrou ammosldades, preconceitos naclOnaes na republica OrIental, segundo ouvimos ao nobre senüdor; mas, senbores, a
navegação do Uruguay é direito da Confederaç.iio-Argentina
c~mo o é da repubhca onenla\ ; e"ta r~avegaçào tambem é
direito do BraSIl. Como pOllcm~os deixar-nos levar velo
re~éio de que a n<lvega\';'o bra'llelra 110 rio Urugual' nos I

unicamente por esse receio ~
j
As commissões não se reportárão unícamente ás discus- "
sôes da camara, recordárão ao senado que em nossas esti- f'
pulacões com a republica oriental do Urugllay e com a
.
confederação Argentina sempre tivemos muito em mira os '
interesses
brüsilei
ros 9ue
se prendem
á navegação do Uru- :.!~,:',. '
guay.
Por amor
desses
Illteresses
compromettemo-nos
a concorrer para a destruição do recife, se fosse possivel, do
Salto do Uroguay, ou para a abertura de um canal, ou
construcçáo de uma estrada de ferro que o evitasse. O govemo imperial aceitaria cste compromisso, que a opilllão
publica do seu paiz não levou a mal, se porventura a nave,"
gacão do Uruguay não fosse de grande Illteresse para nós ~ 1
N4ô temos no Alto Uruguay uma fronteira importante a vigiar
e defenuer s()b o ponto de vista politico e commercial ~ E ~
por meio de uma IInba de vaporeds, qudo a trodco de umda suh- ,· l~.' ".
vencão estaria até certo ponto epen ente a acção. a autoriaade local, essa fiscalisacão e vlgilancia não se farião de
modo muita mais eflicaz ~ •
O nobre senador não tem conhecimento do escandalo a ~.
~
que tem chegado o contrabando na fronteira do Alto-Uruguay" I,
O nobre senador não sabe a facilidade com que os cnmino- F
sos e os escravos fUNidos vassão da nossa margem para a i"
margem opposta, a e Corrientes ~ Não sabe tambem o I!0- L
bre senador que os nossos meios de policia naquella fronteira "
têm sido impotentes? E por meio de uma linha de vapores ~,.
não se tornarião mais eflicazes ~
Existem em nossa fronteira do Alto-Uruguay uma alfandega F
e duas meóas de rendas, e estas estacões fiscaes de-t
monstrão, â priori, que ali temos interesses commerciaes!;
d~ monta. A na.vegaçJo a vapor não. !ria dar desenvol- !
vlmento a esses Illteresses~ Não attrahlTla populacão para l'
aquella fronteira, que em grande parte esta deser"ta onde f'
existem terrenos ferteis ainda incultos ~
Não está nas vistas do governo imper~al, e de todo bras!leiro I
que attenda bem para alJuelle lado do ImperIO, a neceSSidade f
de estabelecermos communicações faceis entre a provincia d. ;.,

paes nada valem, enl<10 fiquemoo sabendo isto: assim como
'nada valem neste caso, "odem nada valer em outros. Mas eu.
tenbo visto sem pro apresentarem-se as representações de camams municipaes como tendo muita forca, como devendo
pesar muito no animo do governo e dos legIsladores.
O SR. D. l\lANOEL : _ Conforme.
O SR. PARANDOS: - Conforme 1. .. As camaras municipaes
dos districtos daquella provincia, a que interessa particulnrmente a navega!i'lo do Alto Uruguay, representárão a favor
do projecto.
O Sr•. JOBIM: - Não interessa nada,
O SR. PARANnos:-Se o senado quizer decidir boje este
negocio sómente pelas informações quo existem, me parece
que no seu animo hão de pesar principalmente o voto da
camara dos Srs. deputados e as representacões populares
(Iue pedem a approvacão do projecto como muíto connniente.
Mas eu creio que a materia não está sutlicientemente escla-,recida pelos dados ofliciaes.
O nobre senador assegurou-nos que existiu, e creio mesmo
que nos disse que ainda existe, navegação por vapor no AltoUruguay. Estou informado de que já não existe essa nangacão.
O nobre senador fali ou-nos em uma linha de navegação
projectada no Baixo Urugua)', ou mesmo levada a effeito
]leIo general Urquiza, ex-presidente da ,ConfederaçãO AI'gentina. Disse-nos o nobre senador que essa Iinba excitou ciumes na republica oriental, e ciumes taes. que movêrào
aqueUe general a desistir do seu empenho. Peco licelJca ao
nobre senador para duvidar dosta informação que lbe crerão.

lin~aS~ ~~RO:::.:~ Tem havido sempre.

~~nd~~,ia d::e cl~~~:~~~do~o~~~tot~~t~ej~i~~~~~ao ~~~~~~~~
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SESSÃO EM 11 DE nlAlo DE 186!.

. dORio Grande do Sul e a do Paranu, entre esta e
S. Pedi o G 550 por meio dos riOS Uruguay e Parana?
a de nlato- 1'0,
_.
.
T. OTToNI:-Nao e posslve!.
O SR.
. I
..
. t
P RANIIOS: - Tanto é posslve, que Ja se proJec ou
O Si'
s e se trata presentemente des!es melhoramentos.
estabe ec~~:o do Alto Uruguay, chamando população para
A naveg dêsertos, não concorre.ria para se leva~cm, a elTei~o
essas
que mUito Importa0
eaquellfes
se aCI'l'tarem
I
, ? commulllcacões,
"
, d f sa do imperlO '
a N-~ occuparei a atte~ção do senado, exp~ndo agora o que
a -ta não minuclQsamente, nem por Informações offilI!e con, e~peito de projectos' de communícação entre a proc!ae~, a rS Pedro do Rio-Grande do Sul e a do Parana; mas
"lllCla de 'e~tos existem trabalhos têm sido feitos para esse
:;:es P;~J dignos de e~pecial consideração por parte do
e su perl'al Esses proJ'ectos ligavão-se tambem
ao
,
goveroo'
tabelecimento do ltapura, que com sorpresa veJo que uma
d~s commissões de orçamento da camara ~os Sr?, deputados
~uer extinguir, convertendo-o em colollla agncola ou mIlltar.
O SR, D. nlANoEL :-De accordo com o ministro. E' um
sorvedouro.. ,
O SR, PAIUNIIOS:- E' de ~ister, senbores, examinar a importancia do nosso commerclO no Alto-Urllguay, o desenvol·
vimento que este commercio póde receber por meio ~a em
reza que seproject~, ,o serviço que 05 vapores s~bvencl~nad~s
~odem prestar á poliCia daquelJas rrontelras e a fiscallsaçao
lIe nossas rendas, jil tão defraudadas pelo contrabando; e. de
mister ainda conSiderar 05 serviços que esta empreza pode
prestar a bem dos s!1bditos do imperio esta~elecid?s na campanha do Estado Oriental, do Salto para baiXO, So o gnvemo
póde apreciar bem estas questões e eS,clarecer o senado ,a
respeito deUas. Nada se perde em ouvir o .govemo; crclO
que ieria precipitado cententarmo-nos com Inrormaç,ões quo
não são officiaes, não para appro~ar a res_oluç,to ~mda da
outra camara, onde fOI tão examinada e tao deballda, mas
para rejei ta-la,
,
_.
As phases por que este negocIO tem passado nao ~el se
merecem a censura que fez o nobre senador pela, provlnclll de
Minas-Geraes. Não me compete en traI' na explicação desses
factos em que o nobre senador viu muito de notavel, quanto
ás intermittencias que tem soITrido o projecto em questão.
Nós sabemos que muitos outros negocios têm corrido os mesmos termos; a respeito de muitos outros projectos legislativos se têm dado clrcumstancias identicas, de entrarem em
discussão, suscitarem muito debate, desapparecerem e voltarem depois á discussão; e isto até a respeito de projectos
que não envolvem interesses particulares,
O contrato primitivo roi modificado pelas emendas da camara dos Srs, deputados; o emprezario sujeitOU-58 a reducções: daqui tirou o nobre senador motivo pam censurar
o contrato primitivo e (não sei se interpreto bem as inten2Ü es do nobre senador) duvidar da boa fé com (lue o emprezario ao princi pio se apresen tou ao governo,
O SR. T. OTTONI.-Não interpreta mal.
O SR. PARANIIOS: - O nobre senador entendeu (lue o emprezario desta navegação, aceitando um~ reducção, não de~
prova de boa ré. Senhores, o emprezarlO de que se trata e
um funccionario do imperio, é nosso consul geral em BuenosAyres; eu o conheco particularmente, e conheci-o tambem
quando ministro dós negocios estrangeiros pelo bom desempenho do seu cargo; ao posso, pois, ser inditrerente a uma
censura tão grave, Devo. em abono da verdade, dizer ao
limado que não creio quo o emprezario procedesse de má ré,
O SR. T, OTTONI:- E' uma traduC1lão um pouco livro que
está fazendo.
"
. O SR. PARANIIOs:- Perdoe-me o nobre senador, não quero
dizer que isso estivesse em sua intencão, O nobre senador
disse que o emprezario tomou larga "margem; q:1C a suhvenção era de 120:000~ e elle aceitou uma reducção de
U.:~OO~. O qué se conclue disto? que o con trato deve ser
reJeitado?

I

1ID'

O. SR. ERRRU: - Que os orçamentos erão mitos.

O SR, PARANIIOS :-Não, senhores; o 8mprezario em ~8~8
não tinha as informações que possuia em 186,1, depol~ de
ter viajado á sua custa o rio Uruguay, de ter feito. organ~sar
uma planta hydrographica deste rio, de ter col.hldo l!1U1tas
outras informacões; em 1861 estava muito maIS habilitado
para entender-se com o governo, e por consequencia naquelle facto podia haver muito boa lé, e eu creio que houve.
O SI', Pereira Pinto é um funccionario distincto, o mesmo
a habilidade com que elle colheu, para levar a ~treito a sua
-empreza, as informacões que oíIereceu á consld,eraç~o dos
altos (lod~res do estado, prova que é um homem Ill~elllgente
e activo, e por isso não lhe devemos querer mal. So o contrato é máo, reprovemo-lo, mas exammemo-lo sem preven.
ções,
O SR. T, OTToNI:-Prevenções?
O SR. PARANnos:-O nobre senador está persuadido, pOr
esses factos anteriores, de que este projecto é máo, de que
se procura demora, lo e aguardar uma occasião opportuna
-em que elle, tendo mergulhado, s~ba á tona d:agua; POI'
consequcllcia, o nobre senador esta prevemdo, Po~e ser que
tenha muita razão nesta sua prevenção, mas eu nao a acho;
e, portanto, tenho o direito de pe~ir-lhe, como a?s demaiS
collegas, que examinemos o negocIO sem prevençao. Escl~
reça-se a questão, peçamos que o -, g-overno a estude e nos
ministre dados sulllcientes para deCidirmos:, se aquella nave-gação é ou não de grande in teresse para o [[DperlO ;.:'0 este
interesse é tal que justifique o onus que a subvençao traz
ao thesouro n~cional; se a linha inferior nos interessa tanto
quanto a linha superior; em uma palavra, quaes. 05 b,eneficios que desta navegacão podem resultar para o Impeno, e
comparar esses boneficíos com o onus do auxilio que pede o
emprezario e que se dá neste projecto.
O nobre senador pela provincia do Espirito-Santo, .quando
em outra occasião fallou a respeito deste contrato, dl~se-nos
que 05 vapores estipulados no mesmo conirato não erôlO proprios para a navegação do Alto Uruguay ....
O SR, J08m :-E não são,
O SR, PARANIIOS:- " que não tinhão a capacidadr, nece,.saria: eis aqui, pois, um ponto da questão que. convem exaruinar e as commissões formulárão um quesito para esso
fim per~untando ao governo: - se, tendo de levar-se a
erreho e~sa linha de navegação, os, vapores devem ter as
dimensões e mais requisitos que eXige o contrato, ou COl!dicões diversas,
"Concluindo, pois, eu não posso acompanhar o nobr~ senador na impugnação, que faz ao parecer das conlllllss,ões.
reunidas; e devo mms uma vez ponderar, ao senado, VistO
que o nobre senador insistiu tambem particularmente s?~re
este ponto, que não ha nenhum pengo de natureza pO,hl1ca
neste ne~oclO, Temos tanto direito como o governo onental
para estabelecer uma linha de vapores no Rio Uruguay.
O So. T, OTTONI: - Quanto ao direito não ha duvida.
O SR, PARANHOs: - Se esta linha de vapores póde levantar preconceitos e animosidades contra nós, são meros preconceitos ou são animosidades inteiramente infund~das; lUas
creio que nem isto se dará, porque o governo onental te~n
bom senso, e, longe de guerrear.as emprcza~ de navegaçao
que se tém estahelecido naquella parte do 1'10 Uruguar, ~em
procurado anima-Ias por .meio de fa,vores, ,s~não peculllarlO~,
de outra nature~a. As clrcumstanCIaS pohl1cas ell! que UltI_
mamente se acharão 05 subditos brasileiros reSidentes ,na
campanha oriental, longe de desaconselharem uma medida.
desta natureza, pelo contrario, fallão altamel1to em favor
della.
o Sr. Ferreira Penna:-Sr, presidente, tendo sido
feito por, mimo requerimento, e~ virtude do qua~ ficou adIado
esto proJecto, para ser submettldo ao exar:ue das duas commissões reunidas, de fazenda e em prezas pnvllegladas ; entendendo unanimemente 05 illustrados membros destas .commissões que, para tomar-se uma delibe,ração d,elil~ll1va.
convém ainda exio-ir do ~ovcrno os esclareCImentos mdlcados
no scu parecer, "que a~aba de ser ainda mais justificado
pelas observações do honrauo senador pela provmcla de

lIalo-Gros;;o, membro dc uma dóis mesmas commissões, não
posso deixar de dar o meu voto a f:1I"0r do seu requerimenlo.
Além desla declaração do meu voto, SI', lJresidente, julgo
necessario observar que ha eng-ano na informacão ria secrelaria a flue se referiu o nobre senador pela província doMinas,
fjuando disse, se bcm o ouvi, quo o projeclo, lenrio sido approvado pela camara dos deputados em 1862, só chegou ao
senado em agosto de 1863. Aqui lia equivoco: o projeclo foi
remettido dlt cltmara dos deputados. com omcio do seu 10 secrelario, que aqui tenbo presente, rlülado de 28 de agosto do
mesmo anno de 1S62.
O Sa. T. Ono"l: -1863' lenho aqui.
O Su. FEnuElfiA PE"NA: -Nem em 1863 houve sessão em
agosto.
O Sn.SILVEIRA DA lIIoTTA:-Estava dissolvida a camara.
O Sn. T. OTTOl\I:-E' a bforma~ão que me veiu neste
momento.
O Sn. FEnnEIRA PEMA: - O projeclo veiu'remellido como
_. disse, com ollicio do secretario da camara dos deputad~s de
28 de ngosto de 1~62. e se alguma demora houve na sua
apresentação ao scnado foi sómente de poucos dias, pois que
da acla de 3 de setemhl'o immedialo consta o seguinte (lendo):
'10 Sr. p"esidellte declarou que. achando-se sobre a' mesn' a
propo~iç;'o da camam dos Srs. deputados approvnllrlo o contralo celebrado pelo ministerio ,lo imperio com João Carlos
Pereim Pinto, etc., ia a imprimir no jornal da casa para ser
'\ seu. tempo tomada em qms·deraéão.. ».
N;10 verifiqnei se entlo foi com elfeilo impresso o projecto
no Jornal da casa, o 'Iue lalvez se deixasse de (azer por ter
Sido .encerrnda a sessão no dia 4 de setembro.' mas em torlo o
C~ISO, é certo que 110 dia 7 de janeiro do cOl'r'ento ~nno, tendo
SIdo novament.~ ap_resentado no senado, resolveu-se (Iue (OSSo.
IIlJpl'CSSO, se Ja nao o estivesse, como consta da n~ta que se
lhe lancou,
ESla· mesm.a ln(orm.açiio já úei, em resposta ao nobre sonador pelo Rlo-Gr".nde rio Norl.e, na sessão de 30 de janeiro
ultimo, quando se dls~ulra o men. requ<~rimento de adiamenlo,
e agora_Julgo convemenle repeti-In para rectificar o en~ano
que houve na que o nobre senador por Minas recebeu d~ secretana.
O Sn . rnESIDE~TE: - E .eu, segundo as recordações que
tenho" peço licença para .lIzer que no mesmo dia em que se
recebeu da camara r}?s Srs. deputados a proposição de que
'" trata, fiz a segulllte. decl~raç'~o: que a pl'oposição se
(.lin' 01 sobre a mesa e la 01 Im~nmlr. Esla declnrac'io foi
'.1111, llpezar de 11'10 te,· bavido sess::o nesse dia. Portanto.
evidenle que, com relac;lo á mesa do senado n:To houve
d••mo.m; I?go .que .foi. eutl:cgue á mesa a proposi'Ç;lO, eu declarel que la a Imprmllr.

de,peza necessm;a par:l commUlJicar a na ~ebaçdo do ria Ja-·
cuhy com o rio Ibicuhy pelo Vaccaeaby" ou como mais
convenba.
O Sn, FennAZ: _ Como 7 E' impossivel.
O Sn. Pllm~TA TIUEM: - Eslá enganado o meu collega.,
suppondo isso impossivel.
O Sn. FEnnH: - Só 110 tempo das encbentes,
O SR. IJIlIE~TA !lUE~O : _ l'\ôs veremos isw.
~Iando esta emenda additiva, por isso que entendo que ha
gmude vantagem em reconhecer esse melhoramento, e aprecial os beneficios que resullarião da communicacão do rio
Jacuhy com o rio lbicuby, pois. lJue, conforme (01' 'a despeza
que nisso deva empregar-se, poder-se-Ita resolver dilferentemente a questão da naycgação do llruruay do S"lto para
cima.
O rio Jacuby dá na,egaçiio até S. Gabriel pelo ribeirão
Vaccacahy; a assembléa pro"incia! do Rio- Grande do Sul
já tem "otado alguns (undos para o melhoramento dessa via
de naveg-acão. que é sem duvida muilo impoI'tante.
O V;\cr:ácaby tem communicaçl1o com o grande banhado
de lnhatinm. e desse banhado. que IJ um longo est.eiro de
a!tua com um córte de lres leguas, pouco mais ou menos.
111vez possa nlrançar se algum dos ramos do Santa àlaria,
flue é o "el'dadeiro ou principal hrnço do lbicuhy: de sotle
que co'n um cannl dessa extensão. ou pouco mais, se lomar;i
a na"egafão de Port.o-Ale~re seglllda e umrla ao rIO Uruguaji.
Eu nãô duvidaria, pois. uma vez reconhecida a imflortoncia dessa despeza, caso não seja summamellle avultada,
applicar de pre(erenci" a esse canal. ou outl'O meio de
communicacão, a subvenciio rh seiS a oito allllos ou mesmo
de m.lÍs, qú~ se teria de ·dar para a navegnçiio do Uruguay.

(kpoiado).

Para assim ponsar, basta reJlectir no scguinte: aeerlo
esse canal, ou outro meio de transilo. que entendo ser prnticavel, pois que alé consta-me .que eXistem já (eitos alguns esturlos o~ trahallJos .pndlllllnnres, tenamos uma navepl~~o nossa, IllterlDr, e mdenendel!te, C1.ue se prolongaria
desde I'orto Alegre até o alio Urugual'. e livre das questões
ou vicissitudes dn navegarão do haixo Uruguay, cujas margens são estrangeiras. O Ibicuhy desagua acima do Salto,
como sabemos, selldo já uma das marS'ens nossa; portanlo
teriamos essa navcgaç;lo sempre (ranca, quaesquer que (ossem as emel'geocias, bloqueios, ou questões puliticas da
f.on(ederac'le Argentiua, ou do Estado Oriental, ng Rio da
Prata, ou'abaixo do Salto.
Em segundo logar, esse canal, uma vez aberto, iria nproveitar a dar valor aos extensos campos do banhado Inbatium ;
o 'lne por si só represenlaria não pequeml importancia. Em
lerceiro logar, ambas extensa i margens desse canal e dos
dous rios a queri~o desde logo gra~de incremento de valor,
pois que de qualquer ponto bavena Imporla~iio o.u exportação
para Porto-Alegre.
Accresse ainda que a exportação e commercio de ~Iissões,
se ba de il' enriquecer os mercados do Rlod:.l'rata,para reexport;lc..':lo, melhor é que ennqueção. o d.e POILo-Alegre.
Emfim, para o que (OI' commerclO dlrecto com as 1Iguas ou
portos do I'rõlla ninguem eXlorv.ará a navegação actua!: .
E
d
I
t
I
m to o o caso, não la IllCOnVelllen e a gum em VII'
mais"es\e esclarecimelllo; se ba trabalhos feilos,' que. '"6.nbão, e, se não estão completos, que se completem,
pois que pouco custa fazer o orçamento àe um canal, ou
eslrada 'de duas ou tres le~uas em campo' aberto. E~iste
apenas de permeio uma coxilba, que não é de grande altura,
.,nue divide as aiwas dos dous rios. Venbão esles esclareci.-

O SJl. P~RANIJ:OS :-,-Nüo houve mergulbo.
OFO-"\:-~qui não bouve; está claro.
~ P;;", i!>"""n c /Ç::rello: -, Como membro de uma das
.
comm1ssries que apresentárão o parecer que se discute, sou
ohngado a da,' uma pequen,a explicnç;lo.
'.' () p~recer das comml:;sries fO,i hoje combatido e defendido,
J" porJlue se, pretende "'ellrovar o contra lO, jA porque é julgado \I1ultlssllllO vantaJoso. A,s commissões não elllr;íl'llo no
me.recimenlo da materia.. Dirre.rentes olJiniões se apresentarão
l
J~ro ~ cno ra a propOSlç!io _vmda da c~mara dos Srs. depulado" e n.o .que. as comn\lssoes conco.rdárão simplesmente (oi
lia co.nclusao, ISto e, que se pediss.em in(ormacões ao gowrno, ,Isto
tudo Ill!ant~ se sa\lia
simpdoql!e
emprezario:
. e,a ministrado
.,
I'lesmeute
. Co~o o nohre "elalor das commissúes emittiu sua opini;1o ~~1~~t~~Ç~~lld~ s~~i~'~3r~~~'~;~ IMZ}:id~~ r~~~~:er: ~~::~ãOes~:
llltllvldual sobre a vautagern do projecto, eu julguei que de- addilamento.
vlafHz~r esl!i ~~clal'açào'l"'ra que uão se suppouba que eUas
eRlIlllrao 0IJlUHLO favol'ave üo mesmo projccto.
O SR. FERRAZ:-,- E' preciso dar os fundos para es:e orça.
mento e investigacOes,
O.' !'Or..
mellt~ DIIl'no: - ~lando á lI1 esa um pe.
'lueno. ilddltamento ~os quesilos ou pediiJo~ das commis;ões
O SR. PIMEl\TA-llUENO :- Em occaslão. o.pJ.Wrtuna, se foJ;'
IHra flue, no caso de p'I:'sar o parecer, veuua mais este es- . approvado.
d;n'''~!mento "ara.a i1ll1"ecl!'çiio do .el,Iado. .
Foi lida, apoiada e posta conjunlamenl~ em discussão ""
(I "dllitalTlento e o ,egullIte (lendo; ;" O orçamento da ,e~ulllte e\llend~ (lddilIva'

O Sn. T.

w

r.
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zidas a. pouco mais de l.nil alToha. por vial;'em, o -'Iue d,l em
duas viagens por mez vlllte e '1uall'o até tnnta nJl alTobas
por anno; e o 'lue é ioto para GOO,OOO arrobas de hervamate sómente e duzentos a tresentos mil couros? Logo nãl)
nos trar!l beneficio algum notavel semelhante navegavão por
Pimen/a BuenO. "
vapol'. NUo valc a pena.
r ••JobilO :-51',. presidrnte., cu já em oU,tra oeeasi~o
Ha. pouco tempo tivemos uma grande suca,e o rio Uruguay
o ~. a minha Oplfllilo a rcspclto dcste IH'oledo, a cUJo se achou de maneira que quasi por toda a parte se passava
enun~tl ;e pedem a~ora informaeões ; ..ão preciso dclla., a váo, não bavia obstaculo nenbum á passagem do do de um
respelo -tou convencido de que ellê nos é de.vantajoso, n,10 IJara o outro lado. Ent,10 para 'lue cstahelecer-se uma nave~zrqu~ee~elas despezas qu~ tem de tra7.~r, como mesmo por- gacão que ha de neccs5aria:nente ser interrompida quando
• men
lJ.ue delle !lao reoult<ll'il o quo nos e promet- por tCITa são liio faceis as communicações? Creio que é desqno
mo IJarece
,
nece,sa rio mellcnno-nos em semelhantes emprezas, damlo
tidSo. re,'ldenle este projecto, se tem algumas vezes mer- uma suhvençJ.o liio consideravel. pa~'a uma coi 5a que não é
r. p"
d
'
I'
~ 11" do me parece que quan o surge a tona ( a;:;ua, em r~alii,l\'el, senão de um modo mUI[o Incompleto?
rl~ .: de' nave~ar directamente para o seu fim. marcba semNo tempo das cheias póue sei' que o vapol' rompa, quando
~~~omo um ~avio á bolina. de sorte 'Iue se outros o ~c.m de a correnteza n,;o fOI' extraordinaria; entretanto é por um
;;ticar, não tendo a mesma habllltJ:Hle ou ~ mesma faCIlidade tempo limitado; as cheias consideraveis durão ordinariamente
de navrgar á bolina CJmo ell~, nit? lhes e posslTel alcança- tlous, tres e quatro mezes r.o anno. O nohre senador por
lo. Já de outro. vezes a,s,m fo, ; a~resentou:se de m.odo llato·Grosso aqui assegurou que eu tinha dito que me oppuua querendo eu fallar .ohre elle, nilo me fOI perml!tldo. nha á cmpreza por achar que os vapores erão de pequena
~nt~etanto, tendo hoje outros s~nhores fallado sohre a mate- dimensão ou de pouca força. Foi o contrario o que eu disse;
ria, apcz<lI' de estar em dl~cu~i'ao ~l~ íld~~menlo, parece-me ncm podia dizer que os npores ~rão de_ pouca. for.ça .. porque
qne lamhem. me deve .ser pernllttldo 'd.zer algu~a ~ousa. a naveg.lcão do no n,lo da Iranslto senao mUlto dlflicllmente
80hre matena, cuJ'l reJclção e para mim da pl"lmelra In- a vapores de quatro a cinco palmos, quando muito, e eu duvido mesmo que se possa obter essa navegação durante sei.
tuicão.
Sr. presirlente, conheço o rio Uruguay porque naveguei por mezes uo aono. Até ftaqui não vai, e alé S. Dorja milito meelle, sei o que alie é, e <'stou persuadido que est~ III'oJerto nos. Dizem que na cachoeira do rio Dotuhy ba um desvio ou
não é realizavel e que em I;rande parle e ama utopia, assIm c'lnal; pódo ser tlue exista estc canal, não o vi; o que
como creio que nfio foi realizave1 o projecto anterior rle sei é que essa cachoeira é extraordinaria, e só póde ser vennave~acão permanente por vapor neite mesmo fiO; o seu cida nas grandes enchentes, porque quando o rio está baixo,
emjlr~zári.o, ~u 'fucm lhe succeden, teve de co,sor pOl' uma nem um palmo de ngua tem.' Como se póde, pois, tl'ansitar
raz~G mUlto simples: na metade do anno estc no nào da por esse canal que se diz existir? Duvido que se possa vennavr~ac,;o, E' muito caudaloso no tempo das enchcntei, tem ceI' esta dilllcnluude; e, quando sej" possivel, ás vezes, onuma largue.za extraorditlal'ia, que em alguns log-ares é talvez tras muitas se encontral·M.
de mais de 800 a 1,000 braças; mas sua profundidade em
~",- pre.idente, não posso deixar de fazer agora algumas
muitos logares, não é em um só, não passa de dOlls paJmos. observações a respeite da emenda additiva que acaba de
Na embocadura do rio !hicuhy e defl'ollte de Japejú .nào ha apresentar o nobre senad(lI' por S. Paulo,. O nohre senador
muitas vezes dous palmos de profundidade, em uma larl;um me pal'ece que nã.o está !iullicientmnente informado sobre a
tallez de mais de SOO hracas, e assim acontece em outros topographia dcsses logares. Diz a emenda (lllndo). "O orlo~ares como este. que J1ca abaixo de Itaqui seis ou oito çamento .da desJleza necessaria para communicar a nave~a
Ic~uas, não estou bem cúío, mas sei que é muito abaixo. cão do 1'10 Jacuhy com o 1'10 Iblcuhy pelo Vacacahy. " AInConsidere-sc o Urugu~y na época das enchentes e na época eia se S. Ex. tirasse a palavra Yacacahy, acredito que se
das seccas, visto andur, elle frequentemente ne.tas alterna- pudesse fazer alguma cousa; mas, conservando a, é outra
tivas. Nas grandes enchentes, a sna cOlTenteza sobre o leito utopia, é outra aspiração que não se póde realis!lr, Temos
é tal que me pareco impossivel que um vapol' de 51) tonella- entre nós e na nossa presença quem conbece a palmos a prodas, como este que o emprezario se propõe a manter neste vincia do Rio-Grande do Sul, e que não me deixará ficar mal
rio, tenha for~a bastante para vence-la; e se o vapor pro- (olhando para o Sr. barão de An/onina).
curar navegar fúra do leitu, .obre as margens ou sobre as
Logo ahaixo do passo do Jucuhy que conduz para Santa
campinas em que o rio se al<!stra, encontrará a c:lda passo Maria da Docca do Monte, existe lima lagOa, que lÍ conhecida
ribanceiJ'as, tronC05 de pilo c facllinaes, que o oJrigal'úõ a na provincia pelo nome de lagoão do Vacacahy. A esse la~oão
retl'ocedel' meia legoa ou uma legua em procnra de Ulelhor vem parar os Vacacahys reunidos, porque ha dous Vacacanys,
caminho para poder seguir a sua viagem.
um grande e outro pequeno; e querendo-se vencer esse \aFoi isto o que ja me aconteceu, não podendo vencer a cor- I(O'LO suhindo .pelo Vacacahy, encontra-se uma grande carenteza do Idto do rio, apezar de irmos cm uma e:nbareaçiio choeira qu.e na maior parte do anno, excepto nas occasiões
rasa e pellnena com seis remos, procurámos naveg.ll· por fóra de gl'i1ndes enchontes, é impossivel vencer-se.
e ~sim mesmo eram os muitas vezes ohrigados i\ retroceder
O 8.n. PIM~NTA Bu~~o: - 1'01' onde se vai a S. Gabriel?
porqne não acbavamos caminbo ; e o que ser{l de um vapor
cotre estes troncos de páos e facbinaes.
O SR. JORI)! : - nlas, vai-se ás vezes em canúas. Já la
Só .é pois navegavel este rio pelas numeros~s embarcações . foi um vapor·, é verdade, mas em 'lue occasião ? Na occasião
]lrOpnas que sejconstruem para elle, no barrallco de S. !lorja, de uma enchente extraordinaria ~ue púd~ cob~ir essa cae estas mesmas embareacões vêm-se as vezes em muitas choelfa.; en\ão. o vapor chegou a S. Gabnel, e Immedratadifliculdades, são estas embarcacões de dous palmos apenas mente foi obrigado a retroceder, e quando chegou a essa
de callado que navegão nesse riô para transportar o que por cachoeira de volta quasi se perdeu, como é sahido. Co.mo se
elle se transporta, que uão é IJouco.
quer, pois, estabelecer navegação em vapor por um no que
. Pelo rio Uruguay se transportiio só de herva-mate para apresenta ~ma cachoeira tão consider!1vel cCJ~o ·es.a que
cima de 600,000 arrohas, e além disto, transpOl·tão-se talvez fica logo aCima do lag-oão?' Se S. ~)L dIssesse ~I.mplesmente
duzentos a trezentos mil couros. Ora, se Jlor esse rio tran- li navegação entre o Jacuhy e o lblCuby li sem dizer o logar
sporta-se esta grande quantidade de arrobas, como é que. por onde se poderá realisa-hl, eu não teria nenhuma objecção
esses vapores podcrão dar vasão a isso, e que inUuencia po- a oppor,visto que ha outro rio chamado Torohy, por onde me
dem elles ter sobre o commercio? Vapores de tiO toneladas pare~e qu~ essa navegação se jloderá fazer ou p.resume-se
~ qne po~~m transportar? Além do incouveniente da quasi que e posslvel faze-Ia; mas pelo Yacacahy não crmo qu~ seja
lmposslbl!ldade de navega!lão por elles, o mais que um desses possive!, porque, além dessa grande cachoeira, ha de mais a
v~pores póde transportar são 1,600 arrobas; eslas 1,600 coxilha grande a vencer para passar-se ás aguas do Uruguay,
arrobas, descontando-se o peso do carvão, que elle é obrigado e romper essa coxilha não é negocio de pouca monta. Do
a tra~er, e das malas tie passageiros, etc, vcm a ficar redu· começo do hanhado, Inhatium, ao pó de S. Uabriel aI"; ao
_ np provado o parecer , que $C peça maiô ao governo
/, A .er
o .eguiule :
. '
O . mento da despeza necessana para commuPlcar.
li
OIÇ~O do rio Jacuby com o Ibicuhy, pelo Yacacahy.n Ililvega~.l
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rio Santa ~taria ha sem duvida uma distancia de 7 a 8 leguas, passall.do-se po~ essa coxilha grande. Portanto, proponbo que se supJlnma na emcnda do n~bre senador por
S. Paulo a palavra Vacacahy.
Sr. presidente, além das razões que tenho allcgado pai a
me {lppor a semelhante projecto, que ~esejo ver q~anto antes
decidido, tenho outra que tal vez se considere pouco ImportunJe,
e que entretanto para mim é de muiti2sima importancia. iiós
sabemos que o contrabando 11[, provincia do Rio-Grande do
Sul tem attrahiJo para as margens do Uruguay grande IH"rte
da populacilo daquella pl'ovincia; povoaçõcs quasi inteiras
têm desapparccido para se estabelecerem nas margens do
Uruguay, da cidade. dI) Rio-Pardo, de Santo-Amaro, da Çachoeira, da Encruzilhada e de outras localidades, tcm Il]e
muita gente para essas marl\'ens; porque? Altrahida pelo
contrabando; não se me daria que essa população fosse estabelecer-se onde quizesse; mas acho que será da parte do
governo grande imprevidencia deixar crescer extraordinari~mente povoações naquellas ~argens e em toda a front1llra, quando não se lhes dá melO algum de proteeção e de
defeza....
O SR. PARANDOS: ~ Tomaramos nós que ellas crescessem,
não com o incentivo do contrabando.
O SR. JOBIM: - ... e quando temos ao pé desMs povoncões vizinhos tão inquietos, que de um momento para outro
podem ataca-las, para matar, roubar, incendiar, etc.
O SR, PARANHOS: - Elles não têm tanto receio de povoar
as suas margens.
O SR. JOBIM:-Quem não tcm receio?
O SR. PARANHOs:-Entre-Rios e Corrientes.
O SR. JOBIM:-Consideremos que até na Europa todos os
governos tem muito zêlo a respeito das povoacões estabele•
cidas nas fronteiras.
O SR. PARANHos:-Era essa a politica da metropole.
O SR. JOBm:-E' politica ainda de hoje. Considcrcmos o
que se pas;;a entre a Turquia da Europa e a Austria por
exemplo: desde o mar Adriatico até o fim da Transylvanía
ha uma zona' de mais de 350 leguas de comprimento, na
qull.1 não existe uma só povoação; ahi não se vê senão aquartelamentos e fortalezas; e, apezar dessas terras serem mUlto
ferteis, não são habitadas nem cultivadas senão pelas pessoas
que o governo permitte cultiva-Ias, pois que são propriedade
sua. O mesmo aconteoo em quasi todos os paizes civllisadosj
não se deixa crescer nas fronteiras pllvoação alguma, como
nós temos deixado crescer sem garanti-Ias e protege-Ias
contra 41ma invasilo repentina.
A Uruguayana está hoje querendo rivalisar com PortoAlegre pelo immenso oontrabando que se faz ali para a provincia, e que tem attrahido uma grande populacão, e JnIlita
riqueza toda ella exposta.
•
Portugal mesmo nunca abandonou as suas fronteiras, as
cidades colIocadas nella são cidades mais ou menos fortes,
como Evora-~Ionte, Miranda, Cbaves, Elvas, Estremoz e
outras; todas são praças mais ou menos fortificadas. Como
é que nós deixamos assim, com uma imprevjdencia que não
se póde explicar, crescer uma povoacão, COlIJO é Uruguayana,
sem meios de defesa, de sorte quê de um momento para
outro póde ser atacada. e destrui da I
O SR. PARANHOS: - Que defesa temos na fronteira terrestre ?
O SR. JOBIM: - Quando tivermos essas cidades bem fortificadas ou pelo menos com alguns meios de defesa não se
me dará que o governo contribua ainda para o augmento
dess1\s povoaçOes e maior desenvolvimento do commercio
subvencionàndo a navegação do Uruguay, se della se póde
tirar algum fruct~;. mas não creio que se t!re.dessa navega~Ao vantagem decldlda,e que mereça o sacnllclO flue se eXige
do thesouro.
Sr. presidente, não posso entrar em outras considerações
em que poderia entrar para mostrar que esta empreza não
deve ser approvada, e para mostrar tambem que não precisamos de mais inrormaçOes,e porque não é a mesma emprezll

qu~ está em discuss,io, mas o adiamento plOposto pelas
commissões, por isso limito-me ao quc tenbo d.to, e voto
contra o adiamento, e contra a empreza.
o SI', Phuenta Bueno: - Peço a palavl a.
O Sn. PRESIDENTE : - O nobre senador já fallou uma vez.
O SR. PI!IENTA BUENO: - E' para uma explicação.
O Sn. PIIESIDENTE: - Explicação. ê quando uma palavra
pruferiúa não foi tomada no seu 8entlllo, não é a contmuação
da que;;tãu geographica.... (Bilaridade.)
O SR. PIMENTA BUENO: - Eu sei o que é explicação.
Tenbo por fim pedir a V. Ex a s~ppressão das palavraspelo Vacacaby-, e explicaI' o segUInte:
Não peço ao governo que) quando mandar fl!'zer _o orç~
mento das despezas necessanas a essa commulllcaçao, seja
impreterivelmente para a ahertura de um canal. Póde talvez
ser preferivel o meio ~e uma peque~a estrada dc .rerr~, em.
que os carros sejão tlrados por alllmaes, e.por ISSO e que
digo: - communicacão entre o Jacuhy e o Iblcuby;- o governo que proponha- o melhor modo de realiza la, acompanhado do respectivo orçamento. E' só esta a explicação.
o 81', D. Manoel. - Sr. presidente, este projecto, entrando em discussão em uma das sessOes passadas, a requerimento do Sr. '.!o secretario foi remettido ás commissões reunidas de emprez8.s privilegiarIas e de fazenda para interporem
sobre elle o seu parece~. E,! oppuz~me ao requenmento do
nobre 2° secretario, e hOJe veJo que tmha Tazilo. Q.ua~s forão
os esclarecimentos que nos derão as nobres commlssoes? O
parecer foi lido a~ndu: ha p0!1c~ : nnda adiantáràO, repeti,rão
o que já se haVia ditO, prmclpalmente na camara ~os Srs.
deputados, e por fim, ach!!ndo-se baldas de esclareCimento:,
requerêrão que o governo mforme sobre os obJectos que estao
consignados no parecer.
.
Peco licenca ás illustradas COlllnllssOes para ser um pouco
malicioso. As nobres commissOes me parece que, ao menos
na sua maioria, são oppostas ao projecto, mas seguem um
systema muito adoptado uas casas de parlamento: não querem de chofre dar um voto de reprovação ao projecto, e o
que fazem? Vão-no adiando a pretexto de. falta de IIIformacOes. Ora eu faco tal conceito dos ilIustrRdos membros que
compoem 'as dua-s commissões reuni~as,que ouso aftirll!arque
elles estão mais que muito esclar~cldos sobre a m.at~rla, podião hoje votar com todo o conheCimento da matena,lIIdependentemeute dos novos esclarecimentos que requerem que se
solicitem do governo. E, senhores não pensar !!ssjm, e~a ~ao
fazer aos illustrados membros das duas commlssoes a JustIça
a que elles têm direito; suppor que um obj.ecto que ha .tantos
annos occupa a atleução do parlamen~o, alllda não fOI. estudado por essses illustrados mem~ros, e ~azer crer ao raiz qu.o
elles não se applicão ou se appllcão mUIto perfunctonamente
aos grandes objectos [lue occupão a attenQ~o do parlamento.
Lembro-me áté que, em uma das o~~aslOes em que .o~ nobres membros das commlssões se reulllrao na casa, oU~Irao-~e
perfeitameute ns vozes deUes, eu perguntei: « O que e aqUlIlo?-São duas commissOes reullldas que estão tratando da
navegação do Uruguay.» Discutifio largamente a questão,
mostravão o pró e o contra; e quem me parece que c~tava,
e deve estar mais informado do que seus collegas, .se e po~
sivel, é o honrado senador por Mato· Grosso. AI~da ~oJe,
S. Ex. mostrou um perfeito conheCimento da matena, al~da
hoje S. Ex. nos disse que desde 1852. elle estuda este obJecto e até escreveu ao governo a respeito delle. Ora, os estudo's do nobre senador continuárão sem interrupçãO, e hoje O,
mostrou S. Ex.; portanto, está preparado para dar um voto,
e seu voto já lIão póde ser dU":ld?so., porque o nobre s~nador
ainda hoje nos disse que e~ta IIItlmamente cvnvencldo da.
utilidade do projecto por dllferentes razões que expOz ao
senado.
O S.R. PARANHOS:-A questão da despeza tem tambem para
mim muito peso.
O SR. D. !tlANOEL :-Ora, se o nobre senador chegou a
este estado de uma plena cov';cçlío, .se o nobre senad~r
ainda boje está mais que mUlto cOllvencl~o da grande utilidade dcste projecto, como li que o quer adiar 'I
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bre senador, a quem fez móça:t expressão chistosa de
no servira o illustrado membro pela provincia de MinasÚ s~ confirmou perfeitamente a justeza dessa expressão.
tra~tieito Sr. presidente. isto é um verdadeiro mergulbo;
_~: projecto tem andad~ mergul~ando. e á bolina, como se
e~ _ !la ouco' este adiamento e maIs uma prova do merdliho e de que' sc anda á bolina; não tam vcnto fresco para
gu egar la' popa l
nem ao
largo; os vente. que estão reinando
nav
'
.
.
I
ã adversos, e me parece que 05 ventos partem pnnclpa ~;nte das illustradas commissões de fazenda e de emprezas
UO

privile~iadas.

Creig que o nobr~ senador pela provin.cia de Mato-Grosso
está só; eu deduzo. Islo de uma de~laraçao que o no~re senador pela JlrovÍ1cJa do ~IO de Janeiro Julgou neCI\ssano fazer
. senado Parece que a gum membro da casa en tendia que
~°'DaiOria' das colllmissões não era adversa ao projecto; mas
fi nobre senador pelo Rio de Janeiro, .que é .um dos adversa. 'os mais decedidos do mesmo pl'oJecto, Julgou necrssarlO
nedir a palavra para declarar ao s.enado que não se infira ~o
~equer.mento que. as nob,res com"!lssões fa~e~l, que ~lIas sao
favoraveis ao proJecto. Eu traduzI da segum.e maneira ....
O Sn~ SOUZA MELLO:- Não se tratou disso nas commissOes.
O SR. D.lI1ANOEL: ... e peço perdão. so. a lraducção não
for fiel: as commíssões em sua malona SilO oppostas ao projecto mas querem ler ainda uma condeSCe!Hlcncla, querem
5ujeiiar o projeclo a um novo mergul~o, Isto é : " Peça-se
esclarecimentos ao governo; Il de maneira .que anda o projecto, permitta-se-m~ a expressão, em um Jogo de .empurra,:
" Vá para as commlssões de emprezas ,prevI1egladas e ae
f:uenda' Il as commissões demorão o parecer seguramente
dous m~zes ou mais, e no fim: « Vá agora para ~ go.verno ;
vamos ver se o governo julga que este proJecto e uhl e de
tania utilidade que valha a pena fazer-se um sacnfielO pecuniario, apezar do máo eEtado de nossas finanças."
.
Diga-me V. Ex., Sr. preSIdente, este systema, se e systema, póde convir ao parlame~to_? Este systema de empu~
rar os projectos para a.s comJ!llssoes, par.a o geve~no e depol~
não seI para quem maiS, sera bom, sera co.nveOlente,. sera
justo mesmo? Pois o nobre senador qu~ se d.lz esclar~cldo ao
ponto de ter uma convicção firm~, precisa alDrla ?uvlr o governo, quando S. Ex. já em 1852 deu esclareCimentos ao
governo, quando esleve em 1\I0ntevidéo ?
.
Eu creio que é mel boI' neste caso tomarmos uma dehberacllo. Se com effeito o projecto é de tamanha utilidade que
coinpensa esta despeza de 96:000$ .annuaes por espaço rle
iO annos, então sejamos francos, discutamos o proJecto e
votemo-lo; mas adiar de anno em an~o,. sob pret~xto rle falta
de informacões, me parece que não e digno de nos. Para que
mostrarmos todos os dias ao pa iz que não estudamos as materias, para que sujeitarmo· nos todos os dias a uma especie
de tutella do governo? Oh 1 senhores! Pois o nobre senador
pela provineia de lIlato-Grosso precisa das luzes do governo
para dirigir o seu voto em favor ou contra o projecto, o
nobre senador <.Iue ainda hoje mostrou tanto estudo, tanto
exame da materIa ?
Não distribuiu o emprezario um volnme com muitas paginas, onde me parece que se póde eucontrar tudo quanto o
governo poderia dizer a respeito do projecto? Os nobres se·
nadores que quizerem ter esses esclarecimentos, não podem
compulsar as paginas desse volume, que ainda ba pouco foi
mostrado ao senado, e de quo eu lambem tive um exemplar?
Senhores" este systema será bom mas eu peço licença p~ra. não adopta-lú; Creio que a franqueza é semp~e
. boa, prlDclpalmente em negocios desta ordem, que por mUltos annos têm occupado a attencão do parlamento.
Diz o nobre sen~dor: «9uçainos o governo e depois dis.
cutamos, " e eu dIgo: « Discutamos independentemente da
opinião do governo. "
Mas o nobr~ sena~or disse ha pouco em um apart.e: «
Te~ho e~ mUlt~ cOlls~~:ação o estado financeiro do pau. "
POIS desejO ouvir a oplmão do governo. Pois bem so o no-'
bre senador não se lembra, peco licenca para lhe I:ecordar o
que disse nesla casa o nobrê ministro da fatenda. Disse
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S. Ex. " Se o pl'ojeeto entrar em discussão e fôr votado
eu deci.didament.e negar-Ibe-bei o meu voto," porque o estad~
financeiro do palz não comporta este augmento de despeza.
E precisa o nobre senador ouvir novamente o "'overno a respeito do estado das financas do paiz? O nob~e senadol' já
leu de certo, como eu li,' a exposição do nosso estado financeiro que appareceu nos jornaes, deduzida do ultimo relatorio da fazenda: é Iisongelro esse estado? Podemos nós hoje
senbores, continuar na senda prejudicialissima de subvencõe~
a emprezas ?
•
A triste historia das subvencões ás empr~za, de outra
ordem, por exemplo, as da estrada de ferro da Dahia, de
Pernambuco e de S. Paulo nos deve ser bem presente. Temos
errado, temos ;;acrificado milbares de contos de reis, porque?
Porque temos andado ás cegas, porque não temos estndado
o que temos feito; tem -Ee decretado em prezas que nos têm
custado milhares de contos, para que? Para estar a empreza
da Bahia reduzida aa ultimo estado de miseria ; é um cancro
que está devorando a fortuna do paiz, e. que remedio encol!trareis para tamanba desgraca? E continuando o systema das
subvencões sem uma necessidade urgente e bem demonstrada?
Ah! sénhores. se a historia do passado não nos serve dll
I!'uia, muito mal vai o paiz e é illfallivel o descredito dos
legisladores.
Eu, Sr. presidente, declaro com toda Iranqueza e lealdade,
não dou sub_ellcões este anno; ni10 arrisco as financas do
meu paiz, não êoncorro para que sejamos, talvez em breve,
caloteiros. Paguemos, senhores, as nossas dividas, é o que
faz o devedor de boa lé, mas não nos empenhemos de novo
para vermo-nos na dura necessidade, ou de não pagar o que
devemos, e assim sofl'rer o nosso credito, ou de lançar novos
impostos sobre nossos concidadãos já tão onerados, como
perfeitamente demonstrou o nobre visconde de Itaborahy em
uma das sessões passadas. O que é 96:flOOj!? O que é
96:000jl annuaes por 20 annos? Não é nada I
Pelo que toca aos fins políticos de que fallou o nobre senador, S. Ex., cnm a habilidade que todos lhe reconhecem,
qUlz captar a benevolencia do senado em favor do projecto,
apresentando idéas que na verdade não podem deixar de ser
agradaveis. O nohre senador até quiz enxergar nesta empreza
fills políticos de tal alcance que, a ser verdadeiro este argumento, quasi que não deviamos vacillar em dar-lhe todo o
favor.
Sr. pl'esidente, não é meu intento, nem mesmo a occasião
é propria, entrar em longos desenvolvimentos sobre o projecto ; o que digo é que basta de adiamentos, que basta de
mergulhoi. Tomemos uma deliberaçãO. Eu peço licença ás
illustradas commissões para não dar o meu voto ao requerimento com que concluem o seu parecer, e é mesmo em honra
dellas que assim penso, porque, repito, tenbo convicção profunda rle que as i!lustradas com missões estão perfeitamente
inslruídas do objecto, estão em circ umstancias de prescindirem de quaesquer infor~ações do governo e darem um voto
ou favoravel, ou contranO.
lIlas, Sr. presidente, as iIIustradas commissOes não levem
a mal que eu faça uma reflexão gue nlio é a primeira vez
que orrereço. Desde gue o nobr~ mllHstro d.a fazenda d.eclarou
nesta casa que as clrcumstanCIaS financeiras do palz erão
taes que não permittião o augmento de despeza senão da
muis reconhecida necessidade, úbservei que o senado está
disposto a fazer as m,aiores economias; \,l0r conseguinte se
o projecto não tivesse sido adiado 6 remetlIdo ás nobres com·
missões de emprezas \,lrivilegiadas e de fazenda, seguramente elIe teria sido rejeitado, e creio que por 'luasi unanimidade. Presentemente a disposição do senado é a mesma,
nem póde deixar de ser, porque as nossas finanças nãomeIborárão, nem podião melhorar em tres mezes ; portanto a
tendencia do senado é para as economias e economias severas ; e é uma lelicidade que o senado esteja em tão boas
disposicOes.
~e o· projecto não tiver algum outro mergulho, cahe; eis
a razão porque o 1I0bre senador e os seus coHegas das com·
missões reunidas querem ainda salva-lo do naufragio que ó
infalIivel o então lancão mão deste novo meio, deste expediente, que de certo pÍ'orluzirá o resultado que os nobres so-

SEssiõ

E~i 11

~l;lIlores

deseja0, porque provavelmenle as informações do
governo ou nao vil'lio esle anno, principalmenle se passar a
emenda additiva do bonrado memuro pela provincill deS, Pau
lo. ou, se vierem, é em occasião em que eslaremos mais q[e
muilo atarefados com os orçamenlos, e então diflicullosamente poderemos disculil' qualqum' oulra maleria, e assim
o projeclo fica adiado para o anno que vem; e quem sabe se
enlão virá a tona d'agua e alé conseguirá livrar-se do nall
rragio e sabir são e salvo lp,ndo a approvação do senado?
E' a taclica parlamenlar de que se eslá sel'vindo pam se con·
seguir, pelo menos, que o projeclo esle aono não morra, o
no anno que vell', se for convelllenle, enlrará em discussãO,
e. se não for convenienle, não enlrará em discussão, ou, se
entrar e holiver receio de que naufrague se lançará mão de
um novo expedienle para demorar a volação.
Pelos motivos exposlos não posso dar o meu 1'010 no re·
querimento. Proslga a discussi1o, e tome-sc uma deliDemcão, approvando ou rejeítando o projeclo'. Os adiamentos índefinidos n"o podem convir ao senado, alé porque,
pretendenles e emprezarios perdem muito tempo, so[rem
âecepções, morlific1io-sQ e meslificão os senadores.
O ~r. Pnranh08: - Julguei que, depois das explicações dadas pelo no.bre sen~dor o SI', '20 secl'etario, a fig~m do
merguluo não sena repelida. O nobre Sr. '20 secrelal'lo 101'nou bem sensivel ao sen~do que, ao menos aqui, esle projecto
não mergulbou. Todavia o nobre senador pela prOVIllCla do
ltio-Grande do Norle insisliu na figura empregada pelo nobrJ
senador pela provineia de ~linas, qlle, fallando no mesmo
sentido, por mais de uma vez manlsfeslou o receio de que
esle parecer nào tenha por fim senl10 um novo mergulho!
A ouvir os nobres senadol'es, esle negocio lem corrirlo
de sorprcza em sorpreza; enlrelanlo quem conbece a histol'ia
do projecto de navegaçilo do Uruguay sabe que nenhum,
como esle, foi tão impugnado (apoiados); que esle projeclo
não veiu ao senado senão depOIS de longa e porfiada discussão. Logo, fi idéa de sorpreza, de sublerfugio, deve SOl'
arredada; é necessario combaler o pl'ojeclo sob outro ponto
de vis la, por oulra tace, Combala-se o projeclo porque não
é ulil mas reconbeca-se que aquelles que porvenlura o
tenbão' de suslenlar n'esla casa advogão com o mesmo desinleresse e patriolismo a causa de suas convicções.
O SR. D, rtIANOEL: - Ninguem poz isso em duvida,
O SR, PARANDOS: -E' um mergulho o parecer da commissão, porque pede esclarecimenlos ao governo, porque
evila o debate immedialo e talvez lima volação pl'ecipitada;
isto é taclica parlamenlar; mas não será lambem laclica
parlamenlar o Jlrocedimento daqueI1es que querem evilar
nOV08 esclarecimentos, o procedimenlo dllqlIelles que enlendem que é inutil discullr com per/eilo cOllbecitnento de
causa que é \lecessario matar quanlo 1mles esle projeclo,
porqu~ nelle vai uma grande calamidade para o imperio ?
O SR. D, MANOEL:-Eslá exagerando.
O SR. PARANDOS : - E' preciso reconhecer que, re por um
lado a taclica é babil, por oulro lado não é menos bauil, ti
babilissima.
Eu, pois, SI', presidente, tendo tão bons meslres como os
nobres senadores, a quem me refiro, não estando de opinião
feita a respeilo das vantagens desta medida, comparadas COlll
a despeza que ella exige, n1io posso deixar de insislir pelo
parecer das commissões reunidas de fazenda e em prezas
privile~iadas; não posso deixar de dizer ao nobre senador
Ilelo RIO-Grande do Norte que esle parecer é um parecer
serio, conscienciosamente apresenlddo (apoiados) 'pelos merr.bros das duas commissões. Não foi um sublerruglO, um meio
de escapar a compromettimentos, ou de causar alguma sorpreza ao senado, quando tenba de resolver sobre este negocio.
Não' o 'parecer é serio, tem por fim que 11 materia seja bem
escl~rCClda, por issso mesmo que, se de um lado ba impugnacão e impugnação calorosa, por oulro lado tem bavido defesa igualmenle decidida, igualmenle bonrom,
O Sa, D. MANOEL: -Nesta ~asa V. Ex. é o unico que por
ora tem fallado a ral'or do proJeclo,
O SR. PARANllOS: - Réfiro·me á discussão que houve na
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oulra cRmllru. Eu lI:io \lie COl1lli!'omclli ainda a dcfl'lider ~sl<1
medida; disse sÓlllenle, e com toda a franl[ueza, flue a u!.illidade da 11IlvegaÇão do rio Uruguay sob a bandeira bmsi·
leira não pÓlle ser posla em duvida; mas convem deSfie já
fazer sacrificios para eSlabelecer essa navegaçlio? Essa linha
de navega cão deve parar no Salto ou comprehender t.ambcm
a \lavegaçITo do lIaixo-Uruguay? São questões que ainda "üo
decidi con1 meu 1'010, sobre as quaes ainda n~o mc pronu1Ciel, e a cujo re.peilo a3 commíssões pedem esclarecimenlos,
que 8Ó o ~overno póde apresentar, de modo que sepo aceilos
pelo senado como esclarecimentos bastanles para seu juizo;
Não tenho esludado, como pareceu ao nobre senadOl', est.e
negocio desde 18ri'2. Em 18'j'2, eslando eu em nlol,'3vidéo, e
sendo ouvido pelo ~overno imper'ial a respeito das medidas
neccssarias pam pô r-se algum cobro ao conlrdbando de que
é lbealro a fronl.eil'll lerreslre e fluvial dnlJuella ]lI:ol'incia,
indiquei como ulil essa idéa.. a da nni·egaclio do rio Uruguay
sob a bandeim brasileira; niio a deseilvolri, porém, nelll fiz
mais esludos sobre ella. Tendo lambem navegado uma Jl"rte
do Uruguay, conhecendo o que é o Rio da I'rnt:1. conhccl'IHlo
por alguns eslunos a fronleira da provincia de S, PerJl'J do
Rio-Grande do Sul. as ::uas re!acõcs com o~ estados vizinhos,
convenci-me. ainda mais do que'estam em 18ii'2, de que C>S;L
navegação ::cria ulili::sima. ao imperio.
O Sn, JODm : - Para evilar ou para favorecer o conlrabando?. ..
O SR. PAnANnos: ~ Para favol'ecer o nos~·o commercio Iicilo, ]lara lermos um meio de vigilancia e fiscalisac~o 'Iue
boje u&o lemos.
•
O Sn. JODlll:~\'ai ser guarda da alfandega?
O SR, P-uIANnos:- Sr.- presidente, esla quesl~o prende-se
a mllilas outras. Eu sei que no Rio-Grande do Sul ba quem
se opponba a esla medida; lodos os inleresses ligados ao
commercio do litloral marilimo nào são fa,'oraveis ao desenvolvimenlo da navegação do [J1'U'Cuay; mas as povoações vizinbas desle rio desej,jo uma mediria desla nalureza (Apoiados)
Eu tenbo tal convicção a esle respeilo, que não duvido valicinar ao senado que, se não e81e contraIo, algum outro se
ha de realizar. para lermos nal'egação permanenle pOl' barcos
de vapol' no 1'10 Urugual',
..
O nobl'e senador pelo Rio-Grande do Norte não inpug-nou o
parecer, quando allegou o argumento de despeza, Esle argumento seria bem cahido, se tral<lssemos da queslão prir'ci~al; enlretanlo devo sempre dizer duas palavras em resposta ao nobre senador..
[Jma ~ubvenção de 06:000$ é hoje uma degpeza lão consideravel, que iJ. l"'iori deve ser rejeilada, não obslanle ser
para fim lão ulil como o da navegaçao de um dos IH'incipaes
rios do imperio ?
Se ~sla raz,10 prevalece, enlão rejeile-sp. o parecer e em
seguida o pl'njeclo, Mas eu creio que o argumenlo do nohro
senador prova de mais, porque realmente não che~amos
ainda a ld ~slado de pobreza, que uma despeza de 96:000.l3,
embora pàra objeclo lão ulil, deva ser in limínc condemnada,
O Sn. D. rtlA:IOEL : -Eu disse'-necessidade demonstrada.
O Sn. PARANDOS:- Sujeilamo-nos li tulela do governo,
exigindo delle esclarecimcntos dasta ordem ~ Creio que não,
O govemo tem meios que não eslüo ao alcance de qualquer
de nós. Nüo bastn argumenlar uqui com dados que esclareção a queslão ; é Ilreciso que esscs dados sejJo aulbenlicos,
gue mereCRO fé, que tenbão, portanlo, o cunho oflicial.
Quem pórfe minislrar ao senado esclarecimentos com esle caracter se nào o governo? quanlas vezes nào recorremos ao
goremo pura esse fim? Quer o nobre senador que discutamos sómenle com os dados que nos o[erecelll os discursos
proferidos na camaTa dos Srs. deputados, em 1861 e 1862,
e com os que nos oITerece o proprio emprezario, cujo contrato se discule? Creio que islo não convem,
As informações indicadas no parecer dus commisslíes reunidas s1io faceis ao governo, A in[ormacão que o noure senador ~or S, Paulo acaba de pedir é que demanda mais tempo
e eXIge alguma despeza: refiro-me á emenda que lem I!0r
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ab se é possivel e convenieute pensarmos desde já na
firo s er um canal que communique as aguas do rio Jacuhy
abertura de .
.
m as do Iblcuhy.
coEsta idéa não é nova; o ~arão de Çacapava pens~u n!Ulto
. ai uns trabalhos eXistem; o riO 'Vacc<lcaby Ja fOI exnfua do t~ndo-se em vista esse obJecto. Mas estes trabalbos
p~or~astão' as novas ex~lorações devem tr~ze!' alguma, desnao e em' todo ca,so ex.!gem tempo, Que Importa, porem, o
peza,o e esses egetar~Gi.m.entos podem exigir? Afinal não é
te~lna:lo que tem d'e decidi!' d,! sorte deste proJeeto ? Para o
não estará elle tão bem dIsposto, como o nob,'e senador
o
a~l~ Rio-Grande do Norte cl'li que eslá.boje? Mal das quesfões adiadas, se prevalecessem 0S. l'<iCelOS do nobre senador.
Quererá ~. Ex. estabelecer em pnllclplO que nenbuma questão se adie?
O SR. D. l\UNOEL: - Estando estudadas.
O SR. PARANHOS: - Esta foi estudada, mas não o es~á
aiRda sullicientemente ; c o nobre senador por S. _Paulo velU
apresentar-nos um argumento sem replica: elIe poe em C~I11aracão coro este proJecto a abertura de um ean~11. Com
~fIei(o, se a abertura deste canal,. ou ?- con.strucçao de um
caminho de ferro com.o mesmo destmo, e possl~el sem grande
despeza, escusado sera subvenCIOnar a navegaçao do Uruguay,
porque a expo~tação e importacão dessa parte da provlllcl~
se fará por meIO do canal ou d'o cammbo de ferro: estara
descoberto o meio. de satisfazer aos importanles interesses das
povoacoes brasllen'as rlbemnhas do Uruguay. l\Jas creio que
o projecto, cuja idea não e nova, pois, tem dajo logar a estudos, principalmente da parte do falIecldo b~ra~ de C~çap,!va,
que sabia pensar nas emprezas que sorrlao a sua Imagmacão..•
- O SR. FERRAZ :-Não houve estudos deUe sobre isso.
O SR. PARA~HOS: "':"'Pelo menos houve iniciativa. Receio,
digo, que esse projecto não seja exequivel. sem avu~ tada
despeza que tenhamos sempre de voltar a navegaçao do
Ul'Uguay, e entao convem que o senado seja bem esclarecido
sobre esta segunda medida. Se o projeclo de navegação deve
ser rejeitado, que o seja com perfeito conhecimento de causa.
Se os nobres senadores por Minas.Geraes e Rio-Grande do
Norte estão plenamente esclarecidos, se já sabem quanto e
preciso para matar este projecto, concedão·nos que tenhamos
as informacões indicadas pelas commissões para discull-lo,
para ou acompanharmos os nobres senadores no seu proposito.
ou demonstrarmos que os nobres senadores não tem razão,
porque se trata de uma medida util, cuja despeza e assaz
compensada pelos beneficios que póde trazer.
Não dei grande alcance politico a esta medida; o nobre
senador pelo Rio-Grande do Norte não me comprehendeu
bem. Ha sem duvida alguma interesse politico para o imperio
em que ~ssa navegação se faç~ sob a bandeira brasil,eira e
sob as vistas de nossas autol'ldades; mas não liguei uma
grande importancia politica a essa medida. na nisso interesse
politico, mas não tão elevado como figurou o nobre senador;
mteresse analogo ao que essa navegacão tem para a republica oriental do Uruguay e pam a republica argentílla:
Em uma palavra, não ha razão para negar ás commlssões
e. aos demai~ membros desta casa, que se achão nas mesmas
clrcumstancIllS, ~ue não tenhão ainda um voto assentado
sob~e esta materIa, os esclarecimentos indicados no parecer.
Cre~o que a causa publica não periga pela demora que o
pedido de informações póde occasionar. Creio que o senado
para o anno será tão independente e illustrado, para a decisão
que se espera, como o seria hoje. (Apoiados).
Ninguem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar
por .falta do quorum, ficou encerrada a discussão, e o Sr
preSidente deu a ordem do dia seguillte :
Eleição de. um membro para a cnmmissão especial, nomeada no dia 10, e da qual pediu e obteve dispensa, o SI'
senador marquez de Caxias.
Votação sobre o parecer das commissões reunidas de fazenda e emprezas privilegiadas, cuja discussão ficou ~ncer·
rada.
Trabalhos de commissões.
LevantO\l-se a sessão â 1 hora e 31i da tarde.

33
O' sessão

EM 12 DE 1\lAIO DE 1864.
PRESIDENCI.I. DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ .
SmmARIO.-Licenca pedida pelo Sr. Smimbú. Parecer da
commissão de 'constituição deferindo a pretencão.-Lei
eleitoral de 19 de agosto. Approvação da respectiva redacção.-Ordem do dia.-AboliçãO ô~ ~astigo corporal.
Nomeação de um membro para substItUIr o Sr. marquez
de Caxias.-Navegação do Uruguay, ParclI'er das commissões de fazenda e emprezas priVilegiadas. Approvacão
da conclusãO do mesmo parecer e do additamento do Sr.
Pimenta Bueno.
A's 11 boras da manbã, achando-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Souza e Mello,
Pompêo, Mendes dos Santos, Ferreira Penna, Araujo Ribeiro,
barão de S. Lourenço, Souza Ramos, Fonseca, marquez de
Caxias, man[uez de ltanhaem, Paula Almeida, Ferraz, Dias
de Carvalho, Jobim, Paranhos, visconde de Sapucahy, Almeida Albuquerque, barão de ~luritiba, Cunha Vasconcellos,
Silveira da Motta, Siqueira e lIlello, Ottoni, Pimenta Bueno,
visconde de Itaborahy, D. 1\lanoel, barão de Pirapama, Rodrigues Silva, visconde de Suassuna e Dantas, o Sr. presidente abriu a sessão.
Comparecêrão logo depois os Srs. visconde da Boa-Vista
e Souza Franco.
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
barão de Maroim, barão de Quarabim, Candido Borges, Can.
dido Baptista, Eusebio, Souza Queiroz, Paula Pessoa, Sinimbú, Dias Vieira, Vieira da Silva, Fernandes Torres, visconde
de Jequitinhonha, visconde de 1\laranguape e Zacharias; e
sem participação os Srs. barão de Antonina, Carneiro de
Campos, Nabuco, marquez de Abrantes, marquez de O[inda
e visconde do Uruguay.
Foi lida e approvada a acta da sessão aoteceliente.
Não houve expediente.
O SR. 20 SECRETARIO leu o seguinte
PARECER,
a O Sr. senador João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú,
allegando a necessidade de partir para a Europa no fim do
corrente mez por motivos de saude, pede ao senado que lhe
conceda licenca pelo tempo de um anno. A commissão de
constituição, -a quem foi remettido o requerimento do SI'.
senador para sobre elle dar seu parecer, não pó de deixar de
ser favoravel a esta pretenção, á vista do justo motivo que
obriga o SI'. Sinimbú a deixar de ajudar-nos com suas luzes.
Por onde e de parecer que se conceda a licenca pedida nos
termos e com as con~ições que têm estabelec1do os precedentes do senado em Iguaes casos.
« Paçn do senado, em 11 de maio de 1864. - Visconcle de
Sapucahy.-Souza Ramos. "
Ficou reservado para entrar na ordem dos trabalhos.
[ LEI 'ELEITOnAL DE 19 DE AGOSTO.
Lida, foi submettida á discussão e approvada sem debate
a redacção do projecto do senado que faz extensivas ás eleições de eleitores, Juizes de paz e vereadores as disposições
do art. 108 da lei n. 387 de 1!l de agosto do 18~6, para ser
remettida á outra camara.
ORDEM DO DIA.
ABOLlÇlo DO CASTIGO CORPonAL.
Procedendo-se á nomeação de um membro para a commissão especial que tem de dar parecer ácerca da proposicão
da camara dns deputados, abolindo o castigo corporal ás pracas voluntarias e engajadas de marinba, em substituição do
Sr. marquez de CaXias, que obtivera dispensa, e corrido o
escrutinio, foi eleito o Sr. Nabuco com 27 votos.
NAVEGAÇlo no unUGUAY.
Seguiu· se a votação sobre o parecer das commissões reunidas de fazenda e emprezus privilegidas ácerca da proposiçã
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SESSÃO EJlI 16 DE ~IAlO DE 1864.

da mesma camara, relativa ao contrato celebrado com João
Carlos Pereira Pinto para a navegacão do rio Uruguay por
barcos a vapor, cuja discussão ficárã encerrada, e foi approvada a conclusão do mesmo parecer, e a emenda addiliva do
SI'. Pimenta Bueno.
Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. presidente deu
para o dia seguinte trabalhos de commissões; e levantou a
sessão ás 11 112 horas da manhã.
ACTA DE 13 DE MAIO DE 1864.
PRESIDENCI! DO SR. VISCONDE DE !R!ETÉ.
A's 11 112 horas da maDhã, achando-se presentes alguns
Srs. senadores, o Sr. 20 secretario deu conta do parecer da
mesa n. 20 de 13 de maio de 1864, expondo o objecto do
requerimento feito pelo oflicial da secretaria do senado
Dl'. Francisco de Assis Negreiros Castro, e concluindo
que se lhe conceda a licenca que pede de uin mez sem vencÍlllento de ordenado.- (Vide Correio Mercantil de 14 do
--corrente.)-A imprimir.
O Sn. PRESIDENTE declarou (Iue a ordem do dia seguinte é,
como a de hoje, trabalhos de commissões.
ACTA DE 14 DE MAIO DE 1864.
PRESIDENCI! DO SR. VISCOll'DE !lI> AEUTE'.
A's 11 112 horas da manhã, aclJando-se presentes alguns 51's. seuadores, oSr. 2° secretario deu conta do seguinte
PARECER;
« O Sr. senador Joaquim Vieira da Silva e Souza pede licença para retirar-se á sua provincia, e talvez para fazer uma
viagem á Europa.
« AIlega ter sido sempre assiduo nos trabalhos da casa,
não obstante suas enfermidades, as quaes, aggravando-se-Ihe
agora, forcão-o ao passo que dá.
« A conimissão {le constituição, de quem o senado exige
parecer a respeito deste pedido, entende que eIle merece favoravel defenmento, sendo como é justo o-motivo que obriga
o Sr. senador a privar-nos do concurso de suas luzes; e é
por isso de parecer que se conceda a licenca na fórma dos
precedentes da casa. Paço do senado, 12 de maio de 1864.Visconde de Sapllcahy.-Sou~a Ramos.»
Ficou reservado para entrar na ordem dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE declar0l! que, sendo a ordem do dia trabalhos de commissões, dava para o dia 16 a seguinte ordem
do dia:
1& discussão do parecer da commissão de constituição,
concedendo licença por tempo de um anno ao Sr. senador
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú para ir á Europa;
Dita do parecer da mesa, concedendo licença por U1n., mez
sem vencimento de ordenado, ao oflicial da secretaria do
senado Dl'. Francisco de Assis Ncgreiros de Castro
Trabalhos de commissões.
~. sessão
EM 16 DE MAIO DE 186(.
PRBSlDENCLI. DO SR. VISCONDE DE !RAETÉ.
SUMlli.RIO. -Expediente. -Leitura da redacção das emendas
á proposta de f1xacão das forcas de terra. - Fazendas mode10s e escolas agricolas. Piojecto do SI'. Almeida e AIbuquerque.- Ord~m do dia. -Li.cença ao Sr. Sinimbú.
Parecer da commlssão de conshtUlcão. Passagem da 10
para a 2& discussão. -Licença ao ollicial da secretaria do
senado Dl'. Francisco de Assis Negreiros Castro. Passagem
da 10 para a 2& discussão. Observações do Sr. DantRs.
A's 11 horas e um quarto da manhã, feita a chamada, e,
achando-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, IIlafl'a,
Teixeira de Bouza, barão de Muritiba, Carneiro de Campos,
Fonseca, marquez de Itanbaem, Jobim, Araujo Ribeiro, D.
Manoel, marquez de Caxias, Almeida e Albuquerque Ferraz,
l'aula Almeida, Dias de Carvalho, visconde éQ Uruguay,

Oltoni , visconde de Suassll.na, Souza Ramos, viscondc dt
ltaboraby, Paranhos, Pompeo, Cunha Vasconcellos, visconde
de Sapucahy, barão de Antomna, Souza Franco, barão de
S. Lourenco, Dantas, Hodrigues Silya, e Ferreira Penna, o
SI'. presidente abriu a sessão.
. Comparecêrão logo depois os Srs. Zacharias, marquez de
Abrantes, Candido Ilaptista e Pimenla Bueno.
FaItárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
barão de Maroim, barão de Quarahim, Candido Borgcs,
Euzebio, Souza Queiroz, Paula Pessoa, Vieira Ja Silva, Sinimbú, Dias Vieira, Fernandes Torres, visconde de Jequi ti·
nhonba e visconde de Maranguape; e sem participação os
Srs. Siqueira e Mello, IlIendes dos Santos, Nabuco, Souza e
Mello, Silveira da Motta e marquez de Olinda.
Forão lidas e approvadas as actas de 12, 13 e 14 do corrente mez.
O SR. 10 SECRETARIO deu conta do seguinte
EIPEDIENTE.
Um oflicio de 13 do corrente, do ministerio da agricultura,
commercio e obras publicas, acompanbando a cópia do parecer do conselho de estado sobre os rcquerimentos de José
Dias da Cruz Lima e bacharel Sebastião Antonio Rodrigues
Braga para a construccão de uma estrada de ferro entre as
provincIaS de Santa Catharina e Rio-Grande do Sul.
Ficou sobre a mesa para ser tomado em consideração
quando se discutir o projecto que approva o contrato feito
com o visconde de Barbacena para a exploraÇãO de minas de
carvão de pedra.
Oflicio de ti, do 1° secretario da eamara dos deputados
acompanhando as seguintes
PROPOSIÇÕES.
A assembléa geral resolve;
"Art. 1. ° Fica o governo autorisado a conceder :10 bacharel Luiz Pinto de Miranda Montenc~ro, juiz de direito da comarca do Rio Bonito, g ao conselneiro ministro do supremo
tribunal de justiça, Anto~io Ignacio de Azeved.o, n~ anno de
licença com os respechvos ordenados para nem a Europa
tratar de sua saude.
" Art. 2.° Ficão revogadas as disposicões em contrario.
" Paco da caroara dos deputados, em "14 de maio de 1864.
- Fra,icisco José Furtado, presidente.-Pedro Luiz Pel'eira
de Souza, 1° secretario interino.-Henrique Limpo de Abreu,
2° secretario interino. »
« A assembléa geral resolve:
« Art. 1. ° Fica approvada li. aposentadoria com o ordenado correspondente ao tempo de servico, concedida por decreto de 31 de julho de 1863 ao juiz de direito José Bernardo Loyola.
« Art. 2. 0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
• Paco da camara dos deputados em ti de maio de 1264.
-Francisco José Furtado, presidente.-Pedro Luiz Pereira
de SOUZlf, 10 secretario interino.-Henriqlle Limpo de Abreu,
2° secretario interino. »
« A assembléa geral resolve:
" Art. 1.0 Fica approvada a pensão annual de 600$, concedida por decreto ?e ~ de julho de 1863 a~ padre Jaci.ntho
José de Almeida, vlgaflo collado da freg;uezIR ~e Caetbe, .da
provincia de Minas-Geraes; e a de Igual quantia, concedIda
por decreto da mesma data ao conego José .de Souza ~ima,
vigario collado da froguezla do Pllar, na capital da Bahia.
" Art. 2. ° Os agraciados não poderão gozar desta mercê
antes de verificar-se a resignação do beneficio, cujas obrigacões não podem preencher, na rórma do dito decreto.
• « Art. 3.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
" Paco da caroara dos deputados, em 14 de maio de 186~.
- Franêisco José Furtado, presidente.-Pedro Luiz Pereira
de Souza, 1° secretario interino.-Henrique Limpo deAbréo,
2° secretario interino. "
A imprimir.
«
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Requerimento de João José Fagundes de Rezende e Silva,
edindo privilegio para poder montar uma companbia deter~inada de exploração de terrenos auriferos e diamanlinos,A' commiSSãO de emprezas privilegiadas,
O SR. 2' SECRETARIO leu a redaccão das emendas feitas
elo senado á proposta do poder cxecutivo que fixa as forcas
~e terra para o anno financeiro de 1864-1865, e ás emennas
feitas pela camara dos deputados á mesma proposta. _
'
sobre a mesa.
FICOU
,
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE leu e orrereceu o seguInte:
PRomCTO.
sembléa ge:al resolve:
A
«
as
.
.,
cc Ar\. 1:' O governo fica autol'l5ado para garantIr o mlnimurn d? mtere,se, na razã,o de 6 0[0 do fund? ~o~lal, a,uma
companblU anonyma que se IOcorporar no mUlllclplO ~a corte,
com o fim de estabel~cer u~a faze.nda-modelo de agrlCnltura,
não excedendo o capital ~oclal a 500:.000i),
,
« Ar\. 2.' Igual.qu~ntla ~oncedera o governo as compai1hias que nas provl~cIaS se Incor[lorar~m COI~ o mesmo fim;
sendo uma ,companbla cm cada prOVInCla, e nao excedendo o
capital SOCial de cada uma a 400:000$.
« Ar\. 3.' Nas fazendas-modelos, de que tralão os artigos
antecedentes, não scrá permittido o trabalho de escravos.
« Art. 4.' A cada uma fazenda-modelo annexará o governo o estabelecimento de uma escola agrícola, na qual se
ensinaráõ alguns principios geraes e a pratica aperfeicoada
da agricultura.
•
« Ar\. 5.' O governo, do accordo ·com as respectivas
companbias, regulará a coadjuvacão reciproca, quo deve
haver entre as escolas e as fazendas-modelos.
" Art. 6.' As machinas e instrumentos aperfeicoados, que
as companhias IllIlndarem comprar nos palzes estrangeiros
ficaráõ isentos de pagamento de direitos de importacão.
'
« Ar\. 7.' Ficão revogadas as disposicões om contrario,
« Paço do senado, 16 de maio de 1864. - Frederico de
Almeida e Albuquerque. " - Ficou sobre a mesa.
ORDEM DO DIA.
LICENÇA AO SR. SENADOR SINIMBU'.
Fntrou em,1" discussão, e passou, sem debate, para a 2",
o parecer da eommissào de constituicão concedendo licenca
por uín anno ao Sr. sonador Sinimbu, 'para ir á Europa, •
LICENÇA AO OFFICIAL DA SECRETARIA DR. FRANCISCO DE ASSIS
NEGREIROS CASTnO.
Seguiu-se a l' discussão do parecer da mesa concedendo
licença por um mez, sem vencimento de ordellado, ao Dl',
Francisco de Assis Negreiros Castro, official da secretaria do
senado.

o !!ir. Dautas:-Sr. presidente, o senado deu faculdade
á mesa ou a mesa pediu faculdalle ao senado para alterar o

35

tempo e ao presidente por tempo illimitado; logo, o nosso
regulamento exclue das attribuições do senado o dar licenças.
Não se diga que o official-maior e o presidente só podem dar
licenças no intervallo das sessões, na conformidade da proposição da mesa approvada pelo senad~, se ,a~sim fosse ,deveria
o n,ovo regulamento conter ess~ dl5poslçao e não I,?pôr a
obrigação a ,tod~s os que o qUlzessem entender de Ir consultar a autonsa?llo que o senado deu á mesa.
' Parece-.me, pOI ta~to, quepelo ,noyo regulamento, o,Sr. pre~
' sldente pode dar hcenca sem hmlte, e a esse respeIto nada.
ha abaver com o senadô; e tanto li assim que, tratando elle
de su~pensões no art. 18, diz o seguinte (lendo) : « Podcrão
se~ suspens?s pelo official-m.aior. até oito dias,.e pela mesa
ate 15; "e ISSO se entende nao so durante as sessoes como no
intervallo dellas, O mesmo se dispoem no art. 20 a respeito
das multas cc que os empregados poderão por faltas ser multados pelo official-maior e pelo presidente ", portanto a respeito de licença, de multas e suspensões não tem o senado
IOtervenção alguma, excepto o recurso,
Portanto, entendo que não devemos fazer obra alguma
em virtude do regulamento novo sem que elle primeiramente
seja approvado nesta casa.
OS
. ' d
n. BAnAo DE PIRAPAMA. - ApolU o.
O SR. DANTAS: - E' da digninade da casa tratar quanto
antes desse regulamento, e não está a arbitrio do SI', presidente pô·lo á discussão ou não, convém que saibamos ser senadores, aliás retiremo-nos para nossas casas. Se o regulamento nullificou muitas attribuições do senado; se a mesa Oll
o presidente póde dar licenças por tempo indefinido, so pódo
suspender e multar os emprel(ados, a que vem agora o concedermos um mez de licença? A mesa que faça o que entender, quem póde o mais póde o menos, E' um caImento, é
um narcotico que se quer dar aos senadores.
Entendo, pois, que V. Ex. deve pór em discussão o regulamento e que V. Ex, deve ter para com o senado uma.
consideração igual á confiança que o senado tove em V, Ex.
e na mesa, para dar-lhes a faculdade de reformar o regulamente do salão o da secretaria; portanto, voto contra o parecer.
Posto a votos, passou o parecer para a 2- discussão.
Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente deu para a da
seguinte sessão:
1" discussão do parecer da commissão de constituicão,
concedendo licença ao Sr. senador Vieira da Silva pará retirar· se á sua provincia e ir á Europa.
3' discussãO tla proposicão da camara dos Srs. deputados,
approvando o contrato celebrado pelo governo com o visconde
de Barbacena sobre minas de carvão de pedra, na provincia.
lle Santa-Catbarina,
l' discussão do parecer da commissão de constituição com
a indicação, a que se refere do Sr. senador Pimenta Bueno,
offereclda em 3 de março do anno corrente.
Levantou-se a sessão aos tres quartos depois de meio dia.

regulamento do salão e da secretaria, Pelo antigo regulamento o senado tillha todas as attribuicões que não forão
S- sessão
dadas expressamente á mesa; hoje em Virtude do novo regulamento a mesa tem todas as attribuicões que eUa não deu
E~I 17 DE MAIO DE 1861.
expressamente ao senado, Entendo, poís, que por esse novo
PRESlDENCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
regulamento que se poz em execução até a approvacão do
sena~o, appro,vação que nunca ba de haver, porque V, Ex. SUMMARIO.-Expediente.- Ordem do dia.-Fixação das forças de terra. Approvação das emendas á respectiva proposo relIrou da ~lSCUSSão, sem que bouvesse materia mais imta.-Licenca ao SI', senador Vieira da Silva. Parecer da
portante, pOIS que temo-nos occupado em muitos dias em
commissão·
de constituição. Passagem do mesmo para a 2trabalho? de c?mmissões; por esse novo regulamento, digo,
discussão.-Contrato com o visconde de Barb,lCena para
que esta em dIscussão, não pertence ao senado dar licenca
aos empregados.
•
a exploração de minas de carvão de pedra. Approvação
do negocio, ficando dependentes de nova discussão as
O regulamento diz o seguinte (lendo): « Ar!. 16,
emendas offerecidas pela commissão de emprezas privileOs eI?pregados não poderão sahir do município da cÓrte
giadas.-Aposentadoria de ma"istrados. Ar\. 38 da consem hcenç~ do oflic!al maior, até oito dias, e por mais
stítuicão. lndicacão do SI', SI', Pimenta Bueno. Parecer da
de OIt,O dldS sem lIcença do presidente " Daqui vê-se que
respeétiva comm.issão. Discursos dos Srs, Zacharias de
o presldento póde dar licença pelo tempo que quizer; o
Góes (presidente do conselbo) e do Sr. Pimenta Bueno.
regulamentn ,que se ,ref?rmou não de~ignava a quem 05 emRequerimento deste.
~re~~dos d~VlilO pedir IIcen~:a, e por ISSO entendia-se que as
eVlão p~dll' ao senado; hoje o novo regulamento designa
A's 11 horas da manbã, acbando-se presentes ,os Srs. visque a hcença deve ser pedida ao olllcIal maior até certo conde de Abaeté, I\lafra, Teixeira e Souza, Almeida 6
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Albulluerque, Mendes dos Santos, visconde de Suassuna,
Fonseca marquez de Itanbnem visconde de I..a.borahy,
Araujo Ribeiro, Ottoni, Cunha 'vasconcellos, barão de S.
Lourenco Paula Almeida, Carneiro de Campos, Dias de
CarvalJio Zdcha rias, Siqueira e Mello, PImenta Bueno,
D lUano~l, visconde de Sapucahy, Jobim, visconde de Urug~ay, Souza Franco, marquez de Abrantes t Dias ~ieira,
Calldido Baptista, Pompêo, barão de An.tomna. barao de
l\luritiba Ferreira Penna, marquez de CaxIas, Souza Ramos,
Dantas e'Ferraz, o Sr. presidente abriu a sessào.
Comparecêrão depois os Srs. Paranhos, Souza e Mello,
barão de Pirapama visconde da Boa-Vista, Rodrigues Silva,
marquez de Olinda' e Sinimbú.
Faltárão com causa participada o~ Srs. ba!'ão de Cotegipe,
barão de Maroim, barão de Quaralm, C~n.dldo Bo~ges, Eusebio, Souza Queiroz, Paula Pess~":, VieIra da ?Ilva, Fernandes Torres, viscond~. de JeqUltlllhon~a .e "Isconde de
lI'Jaranguape j e sem partIcIpação os Srs. SIlveIra da l\Iotta e
Nabuco.
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O SR. l' SBCnETARIQ deu conta do 'seguinte
EXPIlD lENTE.
Um o.fllcio de 7 do corrente, do ministel'Ío da marinha,
contendo informacões acerca do requerimento de Manoel
Alves dos Santos, alumno paisano do 3' anno da escol~ de
marinha.- Ficou sobre a mesa para ser. tomado em conslderacão quando se discutir o projecto dn outra camara a respeíto 'do dito alumno Manoel Alvares dos Santos.
Outro de 14, do ministerio da g.\leITa,. acompa'nhando o
.
relatorio da respectiva repartiçào.-A archlvar.
Outro de hoje do mimsterio do :mpel'lo, commumcando
que Sua Megestáde o Imperador recebera no dia 18, pcla
1 hora da tarde, no paço da cidade, a deputação do senad?,
que deve apresentar a sancçào os decretos d~ ilsser;nblea
gerel concedendo creditos supplemeutares aos mlmstenos da
guel'l·'a e marinha.-Inteirado.
ORDEM DO DIA.
FIXAÇÃO DAS FonçAs DE TIlnRA.
Foi suhmettida a discussão e approvada sem debate
para ser remettida á outra camara a redaccão das emendas
ilo senado a proposta do poder executivo, que fixa as forças
de terra para o anno financeiro de 1864-1865, e ás
emendas da camara dos deputados á dita proposta.
LICENÇA A.O SR. SENADOR VlEIllA DA SILVA.
Entrou em 1" discussão e passou para 2" sem dehate o
parecer da commissào de constituição, concedendo licença
ao Sr. seuador Vieira da Silva para retirar-se á sua provincia e ir á Europa.
CONTnATO CELEBRADO COM o VISCONDE DE BARDACENt PARA A
EXPLORACÃO DE MINAS DE CARVÃoO OE PEonA.
Seguiu-se a-continuação da 3" discussão da proposição
da camara dos deputados, approvando o contrato celebrado
pelo governo com o visconje de Barhacena sobre minas de
carvão de pedra, na provincia de Santa Catharina com as
emenrlas oferecidas pela commissão de emprezas llrivilegia~as ..Por esta. occasiào fez-se ~ leitura do of!lcio do
mimsterIO da agncultura commercIO e obras pubLIcas de
13 do corrente, e da cópia do parecer do conselbo de estado,
acerca dos requerimentos de José Dias da Cruz Lima e do
bacharel Sebastião Antonio Rodrigues Braga para a construcão de uma estrada de ferro entre as provincias de Santa
Catharina e Rio-Grande do Sul.
Encerrada a discussão lorão submellidas a votacão eapprovadas as emendas da commIssão referida, ficándo dependente da ultima discussão com os artigos do contrato a que
se refere.
APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS (AnT.

as

DA. CONSTITUlÇÃO).

Passou-se finalmente á 1" discussão do parecer da commissão de constituicão com a indicacão do Sr. Pimenta
Bueno, olI'erecida em 3 de março do anno conente, ácerca

da altribuiçll:o que confere a constituição no arl. 38 á camara
dos deputados.
O Sr. Zaeharl8S (presidente do conselho) : - Sr. presidente, quando se discutia na outra c":mara o parecer rela·
tivo aos decretos de 30 de dezembro ultImo, que aposentárão
quatro membros do supremo trib~nal de justiça .e t~es de~
embargador~s da re!a:ção da Bahia, eu ~ro.nunclel ~LI no dia
16 de leverelro um dIscurso em que emlttI a segumte propOSicão: « Desde que a COlmara, no uso da prerogativa que
lbe conlere a constituil'!o, tomando conhecimento do caso,
decidiu em sua sabedol:ia que o ministro que referendou os
decretos de 30 de dezembro não incorreu em crime, tem virtualmente decidido <[ue, pois assentão as aposentadorias em
solidas razões de utilidade publica, devem os decretos produzir todos os seus etreitos. »
A idéa Sr. presidedte, que se contém neste periodo, incorreu nd profundo desagrado no nobre senador pela provincia de S, Paulo, que entendeu devêra a todo o transe combatel-a devêra por assim dizer lulmina-la mediante essa indleaçãb que apresentou em 3 de m~rço. na qual, após gr~nde
numero de considerandus, conc\Ula dizendo que a propOSIção
por mim emittida era digna de ser condemnada como subversiva dos bons principios constitl!cionaes.
,
Estranha pretenção, ~r .. preSIdente, era sem dUVIda _a do
nobre senador pela provmcla de S. Paulo, porquanto nuo se
tratava de acto praticado por um ministro, pelo llual fo~se
este censumdo ou DJcsmo accusado (bypothese em que alIas
a competencia privativa da camllra temporaria é um preceito
inquestionavel); tratava-se sómente de um pensament?, senbores, {lronunciado, não aqui onde elle apenas poderIa ser
combatido no COITer dos debates,mas na outra camara.
,
E' um principio escripto na con5tituiçào dos Est~dos-U.IlI
dos que nenhum senador ou represent;,nte pos~~ ser mquendo
ou incommodado em parte alguma por oplDIOes que tenha
emiltido nas caruaras, excepto na em que as enunc~ou: Entretanto o que pretendia o nobre senador pela provmcla de
S. Paulb? Queria que o senado instituisse debate, condemnasse uma opinião emittida no seio da out~a camara; não reparando que igual direito arrogar-se-hia aquella camara, e
em breve poderia qualquer de. seus r:nembros apresentar tambem indicacões no sentido de mslltUlr debate e de condemnar
proposições· que aqui loss~m enu!lciada~; não repamndo o
uobre senador que daq UI segUlr-se-hla uecessanam.ente a
anarchia do parlamento ou pelo menos desbarmoma das
duas COlmaras.
Mas, como quer que seja, Sr. presidente, a indicação foi
remettida a uma commlssão, que apresentou em daeta de H
de abril seu parecer, objecto do {lresente dehate. Este parecer, Sr. presidente é laci! de impugnar, quel' seja conSiderado em geral, quer por partes.
Se nós consideramos o parecer em geral, elle se apresenta
immediatamente como contraditorio, porql'e constando de
duas partes, sustenta na primeira largame!lte, o pensamento
da indicac<1o do nobre senador pela provlllcIa de S, Paulo.
admitte como exactos todos os considerandus do nobre senador, e condemna formn! e cathegori~amente adoutrina enunciada por mim na camara temJ!Ora;'la;, a? passo que, no outra parte declara que não .se Jlode 1ll511tUi,r debat~ a este re~
peito, e que 0<10 ha matena sobre que seja posslvel recahll'
vutac:lo. Já vê o senado, que as duas partes de que se compõe ó parecer, excluem-se reciproc~~ente. Dir-se-hia até:
que a primeira é {lroducto de um eSpll'lto, 11 que a segunda e
de outro.
Mas cumpre que se analize .o parecer por partes: O objecto
do parecer, como ficou dItO, e conder;nnar a ~outr!na que sustentei na outra enmara: Que doutnna porem, e essa? Era
que, decidindB a camara dos ~rs. deputados que n~o ha
materia para accusar-se um mlOlstro por cer.to. c determl~ado
acto tem implicitamente d~do ao mesmo mllllstro o equ.lvalente de um bilJ dc imlemmdade. Era esta a mlllha doutrIna;
vejamos como o parec~r com~ate-a.
.
Dizem os nobres slgnatarlOs do pare cer que a d,outrl."a
alludida emana de uma applicacão erron ea de doutllnas Illglezas que, excellentes naquelre paiz, ne nbuma applicaç~o
podem ter ao nosso, por quanto na Inglaterra o parlamento eo
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ni otente, quer dizer; é permanentemente constituinte, camara decide que o processo não deve continuar sua resolu
OlOdeCdo alterar a constituição do estado, a relil(ião, mudar ção é peremptoria e termina toda a questão,
Semelhantemente, SI'. presidente, decidindo óL camara,
p~ dynastia, o que não se dá em nosso paiz, e por conseauencia o bill de )lIdemnidade, que o parlamento illglez pôde confol'me o art. 38, que não tem logar a accusação de um
~onceder aos mlDlstros, não pode dar-lhes o parlamento bra- ministro de estado, sustento eu que essa decisão é peremptoria e põe termo a toda a questão, A falta de prescripçãO que
sileiro.
Sr. presidente, V. Ex. e o senado comprehendem bella- não autorisa, no caso do art. 28, renovação do processo, não
JlIento que ha nesta parte do parecer um equivoco manife,sto, ha de autorisa-Ia tão pouco no caso do arl. 38.
Tres absnrdos pensa a commissãe que se derivão da intelO bill de mdemnldade, senhores, não nasce da ommpoteneia parlamentar; porque se nascesse, uma vez que a In- Iigencia que dou ao arl. 38 da constituição: examinemo-IosO primeiro absurdo e que com a minha intcrpretação prilaterra é o unico paiz do mundo onde o parlamento goza de
vão-se as pessoas oITendidas pelo minislt'o, que a camara
~Dlnipotencia, o bill de Íi~demnidade não teria. applicação.a isenta
de ser processado, do direito de satisfação, A esto
nenbuma outra monarehHI constitucIOnal, e e o contrarIO
disso o que nos dizem os publicistas, alguns dos quaes tem respeito lembrarei apenas uma disposição do nosso direito
penal, e acredito que basta para responder á objecÇão dos
sido aqUI cit~dos, p.elo noble sena.dor por S. Paulo.
.
O blll de llIdemmdade não denva, portanto, da omnlpo- nobrcs senadores signatarios do parecer.
Diz o arl. 31 do codigo criminal.qne a satisfação não terá
teneia parlamentar, mas resulta do direito que tem o paria·
mento de aceusar os ministros, sendo que, supposto esse di- logar antes da condemoacão do dehnquente por sentença em
reito o bill de indemnidade vem a ser a decisão que isenta juizo criminal passada eni julgado.
Em face dessa regra do nosso direito penal commum. que
de p;oeesso criminal o ministro de estado, a quem se attribue
isenta do deveL' da satisfacão o imlividuo, contra o qual não
um acto contrario ás leis,
E' por isso que os publicistas definem o blll de indemni- ba sentença em juizo criminal passada em julgado, pergunto
dade dizendo: cc que é a approvação post facto dada por uma eu aos nobres signatarios do parecer: que muito e que o
assembléa politiea a actos extra-legaes commettidos po.r ministro de estado, que a camara decide não seja accusado,
deixe de estar sujeito a indemnisacão.
agentes superiores do poder. "
Dizem os signatarios do parecer que não pôd0 ter logar "Q segundo absurdo, lembrado pela nobre commissão que
entre nôs bill de indemnidade, porque o nosso parlamento , rerligiu o parecer em discuSSãO, absurdo sem duvida muito
não tem como o inglez, direito de accusar. de julgar e de mais grave do que o anterior e que importando o bill de inprivar de Selij; ofliclOs os juizes. Com eITeito o parlamento demnidade approvação dos actos praticados pelo ministro,
mglez goza da faculdade de accusar os juízes, de julga-los e que alcança o me5mo bill, fica reconhecido entre os meios
pnva-los dos seus officios; mas não sei o que possa dahi de reformar a constituição e as leis, o da violação del1~s,
de sorte que uma faccao que podesse fazer uma camara ~n
concluir-se em favor do parecer.
A concessão do bill de indemnidade não nasce da compe- teimmenle sua, apoderal'- se e absorver o poder moderador
e
pôr de parte o senado, estaria halJilitada a mudar a fórma
teneia do parlamento a respeito da materia 1 que se refere
o acto illegal do ministro, mas funda-se, como já dis5e, na de governo, violando a constituicão, e &pprovando com um
faculdade que lhe é inherente de accusar ou deixar de accu- bill de indemnidade o seu attentãdo.
fiespoudo em pl'Ímeiro logar, Sr. presidente, que o bill l'ie
sal' os ministros de estado que praticão actos oppostos ás
indemnidade, isentando de processo o ministro, approvando o
leis.
acto ou os actos por elle praticados, não altera, não modifica
Está escripto no parecer que o alcance unico da decisão a lei, de que elle desviou-se. A lei continua em seu inteiro
proferida pela camara nos termos do art. 38 da lei funda- vigor, sem a menor alteracão, por tal fôrma que se no futuro
mental, para que não seja accusado o miuistro, é-cc a isen- nctos identicos forem cominettidos, não podia o ministro exicão do accusado do procedimento criminal ulterior durante mir-se á justa responsabilidade em que incorrer, se porvenáquelJa legislatnra, isenção que sômente se pôde tornar per- tura, conhecendo a camara do caso, não diz que elle á vista
manente e definitiva completo o praz~ marcatlo para a pre- dos motivos que determinárão o seu procedimento, estil isento
scripção, ou pela absolvic,io pelo senado. "
de crime. A commissão erluivocou-se pensando que approvar
SI', presidente, a primeira parte do trecho que acabo de o procedimento de um ministlo em uma hypothese dada, emroferir é incontestavel~lente exacta : a decisão da camara no bora contraria á lei, traz comsigo altera cão ou reforma dessa
sentido de não ter logar a accusacão do ministro, tende a mesma lei.
.isenta-lo de toda a responsabilidaae legal. Aqui acho-me,
fiespouderei em se~undo logar que a supposição do possibipois, da accordo com os nobres senadores que finnárão o pa- lidade de Uludar-se a forma do govel'l1o, violando-se a lei fundarecer. Não o estou, porem, quando sustentão que a isençllo mentai e obtendo-se bill de indemnidade, é tanto mais fantasde responsabilidade dura sômente uma legiôlatum, e que não tica e imaginaria quanto é, certo que o faccioso ou a facção
se torna definitiva e permanente antes de passadas duas le- que absorvesse o poder mouer<ldor e puzesse de lado o senado,
gislaturas, prescrever o delicto, na fôrma da lei de 15 de não havia mister bill dc indemnidadc: seria o caso de uma
outubro de 18'27.
revolução, e as revolllç~"s não pedem bill de indemnidade,
O bill de indemnidade, o senado sabe-o melhor do que eu,
Uma semelhante limitacão, SI'. presidente, é (Iue eu não
vejo na lei fundamental, nein na lei de 15 de outubro de 1827, presuppõe em vigor a ordem constitucional estabelecida, e
a~tes é claramente repellída pelo que a pratica tem estabele- não passa de um meio de pôr ao abrigo de qualquer responsabilidade legal o minbtro bem entellcionado que, por motivo
Cido relativamente ao arl. 28 da constituicão.
Determina esse artigo - cc que se algum senador ou [le- de utilidade publica, aparta-se das di~posições das leis, A
putado fór pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulterior hl'pothese ad terrol'em. quo a commlss1io lembrou, de ser
procedimento, dará conta á sua respectiva camara, a qual absQrvido um podeL' supremo, e posto á mar~em um ramo
decidirá se o processo deva continuar e o membro ser ou não !mportante de outro, no ~esignio de contando com bill de
IlIdemmdade, mudar-se a forma de governo, não tem procesuspenso do exercicio do suas funccües, "
Ora, tendo sido tão repetidos o~ casos de decisão da ca- dencia 1J.WiuDla.
O terceiro absurdo, indicado pela commissão é que, se a
~ara para que não continuem os processos em que se ach io
Implicados membros seus, não consta que jámais se h~ja feito discussão da camara pôe defini ti vamente termo ao processo
reviver qualquer desses processos, nem crOlO que alguem que se queim inteutar contra um ministro, prejudica-se
assim um direito politico, que a Mnstituicão no al'1. 179
OI; pretexto de não e~tar prescripto o crime sustente a !Jossibihdade de renovar-se a questão depois de uma vez decidida § 30 confere a todos os citladãos, de apl'esentár por escripto
ao poder legislativo e ao executivo reclamacões, queixas ou
pela camara temporaria.
petições e até expor qualquer infl'ac~ão "da constituição,
Referindo-se ao art. 28 da constitui cão do imperio diz o requerendo perante a competente autOrIdade a eITectiva resroprio nobre senador pela provincia ae S, Paulo, na sua ponsabilirlade dos infractores, direito regulado pelo arl. 8 da
bra sobre o Direito F-ublico Brasileiro, o seguinte: Se a lei de 15 de outubro de 18'27, no qual se dá aos cidadiíOs,
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as commissões das camaras, e a cada um de seus membros
Pela minha parte votarei contra.
a faculdade de denunciar os ministros de estado dentro do
O Sr. Pimenta Bueno ,_ Os honrados senadores que
prüto de duas legislaturas depois de commettido o delicto. redigirão este parecer não pedem a ~alavra, porqu.e talvez
Cumpre aqui Dotar, antes de tudo! um descuido do pa.recer: entendão que elle não demanda ,!Itenor desenvolvimento;
o prazo da prescripcão para os ciuadilos não é o de duas visto que iIlustrado como é, por SI mesmo se sustenta, não
legislaturas, como nelle se assevera, mas o de tr~s annos obstante às razões produz~das pclo nob~e presidente do co~
sómente. O prazo de duas legislaturas é para as commissões selbo. Eu, porém, como fUi o autor da .lndlcação que molldas camaras legislativas e para cada um dc seus respecllvos vou o parecer, julgo que, PO!' meu respeito ao senado, e por
membros.
consideracão ao nobre presidente do conselho, devo dar alSupposto isso, observarei, Sr. presidente, que o prar: o gumas explicações do porque fiz esta indieaç~o.
designado no art. 8° da lei de 15 de outubro de 1827, ]a
Se o nobre presidente do conselho fosse somente um p:lraos cidadãos já ás commissôes das camaras e ao. seus ticular ou ainda mesmo um membro da camara dos deput1membros para dentro delle poderem denunciar os ministros dos, e 'ahi pronunciasse uma sua opinião privada; se fosse
de ~stado por crimes de re~ponsabilidade, sob p~na ~e pre- o seu pensamento purd.ment~ ab.:traeto., especulallvO?u de
scnpcão deve ser entendido em termos habel', IStO é, mera theona, eu por certo nao. dl,putona ~ S. Ex. o dlre~o
deve·!e bontar integralmente se porventura antes de expirar de enunciar a proposição que Julga~se. ~als acertada; mLO
o mesmo prazo não houver .0 porler c.o~petente tO~l~do co· se tl'ala porém disso, O nobre nlllllstro, na. camara dos
nhecimento do supposto cnme do mlmst\'() e deCIdido que deruti\d~s fali ou' como presid.e~te ~o conselho, c.omo o
nilo ha objecto para accusação.
,
membro mais proeminente do mlmste.rl?, qu~ enunciava um
Na hypothese do presente debate a camara temporana, pensamento do governo., uma prop,oslç.ao prallca, ~m~ ~orma
usando de uma prerogativa que. nos termos do art, 38 da reguladora de n0550 dH'elto constitucIOnal, umprmclplO, q~e
coustituição lhe compete, tem dec!dldo que por certos e d~. devia prevalecer e vigorar para hypoth~ses analogas, pr.mcl'
terminados actos porque ti argUldo um m!mstro elle .n~o pio que, constituindo precedentes, sena a s~u tempo InVO'
deve ser accusado, E, pois, uma vez profenda essa decI~ao cado ou allegado, quand~ a. ~eu ver contranava th~ses da
soberana, cessa para o cidadão, cessa para as commlssoes lei fundamental da constltulçao, e com eBas garantlas das
das camaras, cessa para os seus respeetn:os membros, a fa· liberdades publicas,
,
cuidade de denunciar: fallou um poder mais alto e poz termo
Desde então, S. Ex. notará que a 1- parte do seu dlsa toda a questão,
curso contra minha indica<;<10 nlío pó de prevalecer, Não
Não passarei adiante, SI', presidente, sem tomar em con· neg'o, repito, a S, El, a faculdade de pensar nas cou~as
sideracão o seguinte topico do parecer: "Ajlertado sem du- politieas como julgar melllor, mas desde que se proOl,.mclar
vida por estas considerações, .I~roclirava fuglr-Ibe o Sr, pre- como membro do poder, qu~lquer re!1resentante do palz te.m
sidente do conselho quando dlZlO na camara dos Srs .•depu· sem duvida o direito de conSIderar e e pedir a conslderaçao
tados « Não ti este o alcance do parecer; a approvaçao que de sua cnmara sobre sua proposição na qualidade .d~ mi~is
porventura esta camara der ao procedimento do ~leu ant~· tl'O e mOl'lnento de presidente do conselho mllllstenal.
cessor restringe-se ao acto de 30 de dezemb,'o. AqUI ha ~qUl' As~im desde que essa proposição em vez de ser c?herente
voco, A eamara do. Srs, deputados não deu approvaçao. A com os principios constitucionaes, for pelo contrano oITe.".
conclusão do parecer sobl'e a qual recabiu a votação não tem siva denes, resta o direito de recJamação ~ de.protest?, EIS,
uma só palavra que exprima ~pprovaçào, !'
portanto, o por~ue dei mUita Importa~cla a d,outrm,a do
Peco licenca a nobre commlssão para dlzer·lhe que o en- nobre presidente do conselho, e reclamel.porque Julgue~ que
gano' está de 'sua parte. A camara dos Srs, deputados appr?- ella não devia passar, como que. consentlda pelo SilencIO ~o
vou positivamenie os actOJ das nposentado!las que fizerao senado pois que embora pronunCiada na outra camara, terlO
objecto dos decretos de 30 de dezembro, pOIS que, havendo de gov~rnar o paiz: protestei, pois, intencionalmente afim de
o Sr, deputado Urbano orrerecido ao parecer uma ~menda (lue ella não vigorasse.
declamndo DUnOS os referidos decretos, foi o parecer por
A questão dessa tll.ese, SI'. pre~identel vem a resolver-se
grande maioria npprovado, e a, emen.da rejeitada. Ora, na se""uinte: o que e um bl11 lIe mdemmdade? que condlrejeitar a emenda que declarava lIlSUbslstentes os decretos côes tem? quaes seus eITeitos? Se nós analysarmos isto positi.
de 30 de dezembro, não importa approvação dos actos que vamente, deixaremos e~clarecida a toda a luz a these estabeclles contém?
lecirla pelo nobre presldeute do conselho, e o seu nenhum
Ao terminar, Sr, presidente, as breves reflexões,. com, que fundamento.
.
entendi combater o parecer que se dIscute, não dellar~1 em
Como o bill de indemnidade é plant~ eX?tl.ca, .cumpre q~e
silencio UDla circumstancia notavel, c é, que dous dlsllnctos nós o conbecamos primeiro em scu palZ ongmano, e depo15
membros da commissão que lavrou o parecer, em tempos ~~o vejamos se 'r,óde sel' tr'\la_plantada para o nosso, e com que
mui remotos, aposentarão magistrados, isto ti: fizerão precI· condicõcs, ou em que termos.
•
.
samente aquillo que hoje no seu parecer com tanta veheNa lDO"laterra, como sabemos, a corôa nao tem por ISSO o
meneia censur[o. Com effeito dnrante o ministerio de 23 cio direito J'e amnistiar nenhum dos seus mInistros e nem mesmo
maio de 1841, sendo ministro do impcrio o SI'. Araujo qualquer alto fuucciollario que seja accusado perante o p~r
Vianna, hoje visconde de Sapueahy, e da justi~a o 51', Pau· lamento: desd., esse momento, quem tem essa faculdadc e o
lino Soares, hoje visconde do Uruguay, aposentarão·se for· [larlameni" 'Ilediante,a sancçàO, e o parlamento o exercc por
cadamente
magistrados,
de'lllalS
20
. de um mo do .
' , ,devanos
. . e durante o ministerio
,
, .
ae Janen'o
184~, sendo mllllstr.o dos ne~oclOs estl'ang-cn'os
Entre nós a \ci é outra, o parlamento nao t.em attrlbUlções
o Sr, PaulIno, vanas aposentadonas ~orça~3:s de ma~lst~ados de amni:;tiar ; o unico lJ oder que tem no BraSIl essa prerog~
tiverao logar sob a referenda do entao mmlstro da Jusllça o tiva é l poder moderador, como ti expresso na constl.
Sr. Carneiro Leão, depois marquez de Paraná,_
tuicão,
Recordando taes factos, Sr, preSidente, nao tenbo outro I"
b
, . d'IT n a e diITerenca funda.
fim senão contrapôr ao zelo que hOJ'c mostrão os nobres SI ~Note-se em esta prImeIra lere ç ,
,
,
'
. ' forcadas o zelO
~ I meu taI. Depois para
melhor
conhecermos
e IavalIannos
do parecer contra
aposentadonas
•
.
•
t
d t Ih a
natanos
com que outr'ora em nome dp interesse public('s, fOI:çárão ~ instituiçãO, não ha rcmcdlo se nao en rar em a guns e a es
deixarem seus omcios tantos magistrados, uns por doentes, e dell,a,
d'
b'lI d 'ndemnidade como
verdade mas outros no gozo de vi~orosa saude e nas cirNa Inglaterra, tanto faz lz~r l
e I
."
d
cumstan'cias exactamente dos comJl~ehendidos nos decretos bill de amuistia, são palavras .tdentlcas ou synonunas quan o
de 30 de dezembro de 1863,
se trata de agentes resp?nsavels.
Basta de impugnar o parecer, e termino declara~do que,
E' por isso ~ue nas dlseussões de seu parlamen~.? os ~ed:=
desde que a commissão conclue por mandar archlval'·se a hros dell~ .US,IO ou de uma,.ou de outra expressao' E t
indicação do nobre senador pela !1rovincia de S. I'aulo, é in· \ monstl'Rrel Ist~ e demonstrareI tambe~ o. c_omo o lJarl:men ~
deITerente ~ara mim o resultado o mesmo pal'ecer, qualquer na Inglaterra usa, d,as dlvelsas at~lbuI~r~ que ~st~o cor
que elle seja.
.
nexas com a amlllstla por um mo o ~er el amen e mapJlI-
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01 áS constituições do B/'asil e de quaesquer outras moc·'cbias que não forem organisadas como é a da Inglaterra.
napara provar que tanto faz dizer bill de indemnidade, cuja
. nificacão é a mesma que a de amnistia, como dizel' bill de
Slgnistia~ basta que vamos á nossa secretaria do senado e
a~curemos o lI/onitor Francez de 9 de março de 1818,donde
P extractei o que se passou na sessão de 25 de fevereiro na
~:mara dos lords, sessão cuja intcgra se encontra a pags. 303.
Em 1818 houve na In~laterra, como sabemos, grave perturbacão do socego pubhco, e o mínisterio por isso mandou
proceaer a diffel'entes prisões por modo que não foi legal.
A camara dos communs já tinha começado a tomm' conhecimento dos factos, quando na camara dos lords o d,uque
de Montrose, sem espel'ar pelo andamento desse negocIO na
outra camara, apresentou uma moção, um bit! para amnistiar os ministros de' Sua lUage~tade, e a~ pessoas pOI' elles
empregadas nas prISões que havlão sIdo feItas.
O conde Lauderdale objectou que, tendo a camara dos
lords de ser juiz desse negocio, se a camara dos communs
usasse do seu direito da accusaç.ão, entendia que nada se
devia prevenir, e sim aguardar o pensamento da eamara (los
r.ommuns.
O conde Liverpool disso que, tendo já a camara dos lorrls
ouvido o seu comité, estava no seu dIreito de procedel' ulteriormente como entendesse acertado, e que, se a camara dos
coromuns divergisse de opinião, estava ella tambem em seu
direito de rejeitar o bill da camara dos lords.
O duque de Montrose disse que, se se fosse a esperar os
relatorios dos comités ou soluÇãO da camara dos communs,
poderia a sessão fechar-se sem que a camara dos lords pui1esse occupar-.e de tal bill que aliás julgava necessal'io para
amnistiar os ministros de Sua Magestade.
Em consequencia a camara dos lords adoptou o iJill, fez-se
a primeira leitura, e posteriormento a segunda na sessão de
27, e, como se vê de pago 3ai, emfim o bill passou e foi
enviado á camara dos communs.
Expuz isto para dous fins: 10, para se reconhecer que não
ba duvida alguma, que tanto faz dizer bill de indemnidade,
como bill de amnistia; são, e significão a mesma cousa; e
em segundo lagar tamhem, e de proposito,para mais confirmar
por este exemplo o direito que o senado tem de servir ~o
seu paiz dentro de suas attrihuicões, como entender maIs
conveniente, sem importar-se co'm essa excepção dilatol'ia
que outr'ora se quiz aqui produzir sobre as aposentadorias
dos magistrados, exigindo que se aguardasse a solução da
cumara dos deputados, antes do que nos deviamos abster de
qualquer censura, que se dizia prematura e inconveniente I
E depois da solução tambem, porque seria facto consummadol
Fixemos, pois, uma primeira conclusão, que é a seguinte:
bill de indemnidade é o mesmo que bill de amnistia, e na
Inglaterra o parlamento e não a corôa é quem tem o direito
de amnistiar os ministros.
Ora, no Brasil a constituicão não dá a nenhuma das camaras nem a ambas, o poder directo de amnistiar os ministros, não ha amnistia dU'ecta le~itima senão a que procede
do poder moderador; logo, no Jjrasil 0110 ha propnamente
bill de indemnidade ou de amnistia, embora possa haver
alguma outra entidade de (lue trataremos depois.
Na Inglaterra o parlamento tem ainda m~is tres attri~ul
ções que estão connexas c0ll.l essa. A 1a e a. de effecttvamente accusar ou não os mmlstros quaodo delInquentes, no
(lue a nossa constituicão assemelha-se a da Grã-Bretanha;
mas ninguem chama a 'isso bill de indemnidade, nem se pó de
chamar senão impropriamente.
.
Sem duvida, a camara ~03 communs, embora haja algum
crime ministerial e grave, independente do bill de indemnidade, póde nao querer accusar o ministro, e com effeito nao
accusar. Ra, porém, consideracões que inhibiráõ, e com
razão, a camara dos communs áe usar assim desta attribuiÇão, e mormente tendo aquella outra.
A l' é o respeito que todos na Inglaterra tem ás leis, o
que infelizmente no Brasil não se verifica.
A liberdade do povo inBlez ê uma realidade, os limites de
cada um dos poderes pohticos Sao verdadeiros e effectivos,
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porque a lei assim impera. As garantias do cidadão e a
prosperidade daquelle paiz procedem e pousão sobre esse
respeito ilIimitado que o povo, que os partidos politicos, que
o parlamento, (Iue os ministros, as autoridades e a corOa
manifestão por ella.
A lei na Inglaterra é a unica entidade que merece o culto
da obediencia: os principes, os mais altos funccionarios são
os primeiros que abaixão-Ihe a cabeca. Em nosso paiz não é
aSSim, não ba respeito algum pela lêi.
O Sn. FEnRAz: - Isto é verdade.
O SR. PDlENTA BUENO: - E' exacto. Qualquer de nós que
imparcialmente quizer estudar essa differença. entre os dous
palzes por certo ha de reconbece-la. E d'alu vem o gl'ando
mal do nosso Brasil: a analyse é faci!. Porque é que um
inglez conta seguro com o seu direito, e porque respeita o
direito dos outros? E' porque elle sabe que o seu direito
não l1a de ser violado impunemente, é POI'IIue elIe sabe que.
se violar o direi til de outro, tambem ha de ser infalIivelmente punido. Este respeito mutuo que se tem pela lei e por
conseguinte pdos direitos do cidadão, é a grande móla da
sua energia, da libordade, do orgulho e do patriotismo inglez. Da-se isso no Brasil? não.
Dizia, porém, eu que além do direito de amnistiar, que
pertence ao parlamento,ou propriqmente ao poder legi~lativo,
a cámara dos communs tem tambem o direito de usar ou não
da attrib.ui~ão d.~ accusar, mas qua pelo respeito á lei, prefere amOlsttar, p para que a VIOlação della não passe desape~cebida, mórmcntc se é de algum momento já para que o
ml/llstro não solfra pena se merece desculpa.
Ra ainda outra razão: o bill de amnistia uma vez sanccionado aniquilla a criminaJidade, que não póde resuscitar; entretanto que a simples não accusacão não poria a coberto o
ministro, pois que poderia ser posieriormente accusado, Ra,
pois, esta nova differença entre os dous paizes.
Ainda ha uma outra attribuicão da camara dos communs,
que considero muito importante. O processo de accusacão
dos ministros, como sabomos é o seguinte. Depois que um'ou
mais membros da camara dos communs fazem a sua moção,
e produzem os fundamentos do indiciamento, depois de autotorisa40s, vilo a[lresentar uma e.pecie de denuncia na camara
dos tords. Esta camara marca o dia para a produccão das
provas, então vai uma aspecie de commissão produú:las. A
camara dos lords, depois dos convenientes esclarecimentos,
declara se o indiciado é ou não culpado. E' a decisão como
que de um gl'ande jury de accusação, que na jurisprudencia
ingleza precede sempre ao julgamento definitivo.
Entretanto, e notem isto os nobres senadores, embora a
camara dos lords declare que o indiciado é delinquente, a.
caroar a dos communs pódi ainda resolver que não convém
proseguir na accusação, e de facto não pl'oseguir. Desde
então a camara dos lords, apezar da sua decisão, não póde
continuar no processo, e menos impor pena, pois que para
isso é iu.dispensavel que uma nova resolução da camara dos
communs, a demande. Resulta dahi que a camara dos communs depois de ter obtido a declaração de que o indiciado
é criminoso, póde contentar-se com esse effelto moral, impedir assim que elle continue no ministerio, e deixa-lo dependente de procesoo ulterior, salvo a preseripção.
Póde verificar-se isto pelo que expõe Fischel outr'ora citado pelo nobre presidente do conselho; e tambem, Blakstone, vo!. 6° a pago 339, onde se lê o seguinte (lell':lo): «Depois queos pares têm declarado o accusado culpado, os communs têm a faculdade de não proseguir, recusando pedir ·que
seja sentenciado, pois que a sentenca não póde ser pronunciada pelos lords, senão mediante nova peticão dos communs,"
Blackstone refere em seguida o que se passou n este respeito
na accusacão de lord Macclesfield.
Temos, •pois, mais esta dilferença entre o nosso parlamento e o da Inglaterra.
Vamos á ultima, e que especialmente interessa á nossa
questão, pOIS que respeita ás consequencias, e eneitos do bill
de indemnidade.
Quando o parlamento com a sancção concede um bill <te
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indemnidade, quando confere essa amnistia, resulta proventura que o acto criminoso só por isso, ou ipso facto, fica
subsistindo? Nilo; e entl'etanto eis ahi um grande equivoco
do nobrc presidente do conselho, equivoco fundamental,
como é fací! de demonstrar,
O poder legislativo da Inglaterra tem muita sabcdoria, e
por isso mesmo não commette o eno de abdicar e transferir a
sua autoridade legislativa ao acto de um ministro, mormente
por occasião de um crime.
O bill ou antes o acto de indemnidade, porisso mesmo que
em si não passa de uma amnistia, não produz senão os
erreitos desta, o 01 vido, a aniquilacão da crimiuóllidade ;
impede que no presente e no futuro sê possa apreciar o facto
para os seus eUeitos criminacs, ,:onsidera como se elle não
existira, eis alli ao que elle em si se lim ita.
Tudo mais quer quanto ao passado, quer quanto ao futuro
ó regulado expressamente pela cornpetencia exclusiva do
poder legislativo, como veremos.
,
Pois bem, se o bill de indemnid1ldc, V.f si 56 não é se não
_.a isenção de pena, que devia ser imposta a quem violar-lhe
a lei, se de per si s6 uão tem ontro alcance, como querer dar
outras consequencias extraordinarias, ou outros errei tos legitimos? Porventura o olvido do crime perpetua os actos criminosos, e 05 legitima?
Como está materia é positiva, e eu queria ter toda a
certeza do que allirmasse per;Lnte o senado, pedi a um amigo meu que mandasse vir um exemplar do ultimo bill de
mdennidade decretado na Inglaterra em 1857. Eu g tenho
aqui impresso, lerei a integra deUe que não é muito extensa
creio ser isso util :lté pela seguinte razão.
Se não estou em erro, as nossas camaras não tinhão tido
occasião de ver isto de um modo positivo, havia pelo contrario idéas inexactas a este respeito, e não convem que taes
idéas continuem a desviar-nos do jlensamento verdadeiro e
recto em materia tão importante. Eu passo a !~r o seguinte
bill de indemnidade convertido já em acto legislativo:
AlmO VICESIMO PRIMO VtCTORIIll llEGlNJl.

Acto para conceder indemnidade ao governador e companhia
do banco da Inglaterra a respeito de certas emissões de
suas notas, para confirmar taes emissões, e alltorisar
ulteriores bJntssões por tempo limitado, de 12 de dezembro
de 1857.
Posto que pelo acto da sessão, que teve logar nos annos
7· e 8· de Sua .Magestade, capo 32, para regular a emissão de
notas do banco, e tambem para conceder ao governador ecompanhia do banco da Inglaterra certos privilegios por periodo limitado, lhes fosse vedado emittir notas ao banco da
Inglaten'a ao departamento bancaI, ou á quaesquel' pessoas ou
pessoa, salvo em troca de outras notas do banco da Ing-Iaterra, moeda de onro, ou barra de prata ou ouro, recebidas
ou compradas pelo departamento de emissão do dito banco
nos termos desse acto, ou em permuta de garantias (sewrities) adqneridas ou recebidas no dito departamento de
emissão em conformidade das determinacões contidas nesse
/"1?--"0 acto.
•
to que na f6rma delle, e de uma ordem expedida em
CO~b ••no em harmonia com esse acto o total das garantias
que se adquirissem e aceitassem no di to departamento dll
emissão não devia exceder a somma de i 14,475,000 ;
Todavia, visto que por uma carta de 12 de novembro passado o primeiro lord do thesouro e o chanceller fiscal informárão ao governador e vice-governador que o governo de
Sua Magestade tinha observado com grande impressão as
graves consequencias, que se seguirão da recente quebra de
certos- Joint Stock Banks-na Inglaterra e Escossia, assim
cllmo tambem de certas firmas mercantis as mais relacionadas
com o commercio americano; que o descredito e receio, que
resultàrão desses acontecimentos, e a retirada de grande
parte do papel em circulação nos termos jlrescriptos pelo acto
vigente do banco, fazião crêr ao governo de Sua Magestade
que tornava-se necessario informar ao banco de Inglaterra
que se porventura lhe fosse impossivel attender pedidos de
descontos -ll adi~nt~mentos eml!0ra legitimame!!Le garantidos
sem exceder O~ limites de sua clrcula~ão prescnpta pelo aeto

de 18B, o governo nesse caso estaria prompto a propor ao
parlamento um bill de imdemnidade pelo excesso emittido em
taes circumstancias. Mas que no fim de prevenir que essa relaxacão temporaria da lei se estenda além das necessidades
actuâes, o governo de Sua l\lagestade era de opinião que os
descontos do banco não devião baixar da taxa ou juro actual ;
E "isto quc o governador e companhia do banco da Inglaterra em consequencia disso tinha desde o referido dia 12
de novembro de 1857 emittido notas do banco em permuta de
garantias adquiridas e recebidas no departamento de emissão alêm da somma marcada na lei; como ê conveniente que
os aetos do governador e companhia, relativas ao assumpto
mencionado, sejão confirmados, e que a restriccão na somma
de taes garantias seja SlIspensa por algum tempõ limitado;
Por isso, como convem que isso seja determinado pela
magestade da rainha, e consentimento dos lords espirituaes
e temporaes, e dos communs, reunidos neste presente parlamento, determina-se o seguinto:
« L' As ditas emissões de notas do banco de Inglaterra,
feitas pelo dito governador e companbia, .lU por ordem ou direccão sua, desâe o dia 12 de novembro de 1857, posto lJ,ue
além do total autorisado pela lei; e todos os actos necessarlOS
para a execucão de mes emissões, assim como para receber
e tomar-se, desde o referido dia 12 de novembro, garantias
no departamento de emissãO do banco, além do qual1tum
marcado pela lei, (icão con(irmados e tornados valiosos; e o
dito governador e companhia, assim como todas as pessoas
envohidas em taes emissões, ficão por este acto isentas e
amnistiadas; portanto, todas as denuncias, informações,
acções, demandas, prosecuções e processos, cOD?eçados ou
por comecar, contra o dito governador, companhia, pessoas,
ou pessoi, relativamente ao já citado, tornão-se por este acto
sem etreito e aanullados.
« 2. 0 A parte do dito aeto do 7· e 8· anno do governo de
Sua Magestade que limita o total das garantias tomadas ou
recebidas no departamento de emissão do banco de Inglaterra será considerada como suspensa desde o dia 12 de novembro de 1857 e continuará suspensa até se passarem 28
dias depois ela primeira reunião do parlamento em 1858,
dependendo isso todavia da clausula adiante estabelecida. E
durante tal suspensão, as determinacões do dito acto relativas
a emissão de notas do banco da Inglaterra deverão ser inteJ'·
pretadas como se a restricção na somma de garantias no
departamento da emissão, e a prohibição do augmento de tal
somma, e da emissllo de notas addicionaes do banco da Inglaterra, não estivessem contidas no dito acto.
«Fica, porém, prevista e estabelecidaa clausula que se, antes
de expirar o tempo neste anteriormente determinado, o governador ou companhia do banco da Inglaterra publicarem que
reduzirão o minimum da taxa dos juros exigiaa de 10 o;. ao
anno, cessará logo a dita suspensão.
,,3,. Antes ou na occasião (le cessar a supraditasuspensão,
o excesso da emissão por este autorisada será reduzida a
somma que fOra determt7lUda pela lei, se este acto não fosse
decretado e ficará de novo sujeita a responsabilidade; e
todas as 'delerminacoes dessa lei (icaráõ em todo o seu vigor
logo depois de tal cessação ou expil'ação. l)
Deste acto de indemnidade, e de outro qualquer concedido
pelo parlamento, e corO a da Inglaterra, vê-se que a tbeoria
delle e a segninte: amnistia-se os delinquentes que violárão
a lei, confirma-se expressamente o P!J-Ssaao, quando é possivel, e conveniente, e se providenCia pelo tempo, e modo
que se julga acertado, o que deve fazer-se no futuro do preceito da lei, e isto ainda quando os factos fossem puramente
transitorios, ou quando não se completárão durante o periodo
anterior, Tudo é reg.ulado, e com toda a razão, pelo parlamento com a corOa; é uma lei. e lei que dispensa em outras,
não p6de ser decretada senão pe\o poder legislativo.
Nem póde ser de outra maneIra, senhores, porque o contrario inclue em si um absurdo que não póde .er defendido.
Na verdade, porque o ministro violou uma lei, o poder legislativo, quanto mais uma só camara, além de dar-lhe o perdãe, ha de porventura reconhecer que esse acto violador da
lei implicitamente ficou prevalecendo sobre ella? E o que é
mais que só por inducção do perdão de uma só eamara, que

" é IOdcr legislativo, ficou lei em logar detla? Seda um
nllo do descomedi,lo.
ab'E-ur bora nãO se accuse a inrracção da lei, cumpre regula. m racto nO passado e no ruturo; e o UIllCO poder cOlllper
rlsa oara isso e o parlamento com a corôa, isto C, o porle,'
ten~elftivo O cóntrario c ralseaL' o systema e a moral pollleg,lS é olJl:igar poder le~islativo a abdicar a~ suas p,'oprias
~,c~:buicoes em favor do ministro; e o aobl'e pariamento e
~tlI~a ingl eza por cerlo. não pr~llicão taes enos, .
cOCousequentemenle Ft se ve se eu tLnha ou nao I'nzllo em
rotes tar contra a .tbes~ estah~lecid~ pelo nobre ~resirlente ,rio
ronsel llo , O q~le rlL'-la~, E~ ? .DL,zla queo nos,o pretendLdo
bill de indcmoHlade, denommaçao iLnprOpl'la, pOLS que apenas
se óde denominar acto de não. ~ccusaç,lo, tmba dous al, 'cPes'. 1" , rluO ammslIava o mlllJsteno,
e em seil: undo' 10can
I"
ar que por issO mesmo roconleCla
que o ado deI'Inquente
~ovia produzir todos os seu,; r,ITeltos !
"..
Ora, donde derim S, Ex. esta segunda p'lJ'te.? Na prll11C1I'a
nós estumns de accord~, salvas as ohservaçae~ gue d~poLs
furei: O niinistro uüo. ~ accusado porllu~ decLdLu aS,;lIl~ a
camara, m<lS a sua, rleclsuo a.hl .parou, esta e a lelra e a s'l;nificacão cio ar!. 31> da constllulçãO do estado, Ondl._ porel11,
está ã razão ou fundamen,lo da sel;unda eonS21nencla?
Do que tenho exposto, ~r. ,presldenle, ~ledLl1.Cm-se ~lS s~guiollls consequenclas -~e qUliermos apphcal' a theona b.nianriica do bill de indcmmdade ao nosso sj'slema ClllStltUCIOnal verenios que nem no BI'llSil. nem em all,ullla oulra
monarchia constitucional existe bill de inrlel11nidade tal qual
ello se caracterisa na Inglaterra.
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camal'a dos deputados; nada mais; e não convém usar dá
uma expressão, que liem é portu"ucza nem exacta, cbam lIldo a isso bill de indemnidade, que t~m outra significacão
e outros etreitos,
•
O SIl. pn~SIOENTE DO CONSELHO: _ Não estou longe de
concorda,' com isso,
O SR. FERIIAZ :-E' ling'uagem constitucional.
O ~R, PlMENH BUENO :-;-Digo isto rrincipalmente para
que nao conrundamos os efleltos desse blH com os do nosso
acto de não accUsacão.
Feitas estas obvervações, analysemos o nosso rlireito, A
camara dos deputadüs, tem no DI'asil sem duvida, como a
caniara dos comniuus na Inglaterra, a attriiJuicITo de accusar
ou oão os niinistros, Se
ministro cOlllme~te uma ille~a'
lidade, a camara dos deputados toma conhecimento della,o e
embol'a a illegalidade esteja provada, embora a viol~cãoda
I~i esteja rora de duvida, pôde bai'er razões tnes, conio bem
disse o noh"e p"05idente do conselho e eu concoi'do, que índu7.ão a c'lInara dos depulados a não accusar esse ministro.
Ora, o que resulta rlahi ,] nesulta só, que o minislro não é
accusado, que, porlanto, nao se Ibe póde impôr pona. '.
O SII. FERRAZ :-E porte o acto não ser allprovií.do.

um

O SR, PIII@TA BUKNO :-En ia dizer isso me'mo.

fJ SR. FERRU :-Ha um exemplo na nossa colleccão de

.
,
(j SR. PIMENTA BUENÔ :-'Ha mais de um exemplo. O que
resulta é qlie o ministro não póde ser punido; porque alie
., O SI\. FSRR.l.Z: - Mulalis 11Iulallt-iS.
nao póde ser accusado senão por um decreto da camara dos
O SR. PIlIENTA BUENO: -Segundo as nossas inslituições. deputados; este é o unico alcunce do al'L 38 ria consliticiJO
O SIl, F~IIIlAZ: -Sem as rOl'lualidades ingletas, mas ap e nada mais. Logo do só direilo de accusar, ou não, nã,la
. ,
mais
p resulta.
Ilrovac.'ãO em lorJ<l a, parte existe,
ortanto, o exaniinar se esse acto criminoso deve sei' lagiO Sn. PIMENTA BUENO: -Lá irei. Iióde haver cousa que timado, i'il(ol'Ur, permanecer ou não, é questao muito disse assemelbe, mas que já não é essa entidade. Eu pe~iria tincta, e ella é o assunipto de nossa divergencia. Para reao nobre senador que, revendo M debatee do parlamento rmn solve-Ia cumpre estabelecer akumas ooservacoes e distincrez...
ções, ·Para legiliniar o acto ilIegal, a camara 'rlos deputa rio,
O SR. FSIlMZ:-Uóão lambem da e:,p"éssãô IJiJl de in- [lOL' isso não tem podeL', por isso niesmo que ella ml0 é poder
demnidade; fazeni o mesmo que "ós razenioS,
legislativo, Este pertence ao parlamento brasileiro com a
O SR, Plll~NTA nUI~NO : - Sim. usão da expl'ess:lo, mas sancção.
com oulra signiGca~ão. O que eli queda é que o nob,'e preO pái'lanlento de accorcJo com a corÔa porlerá, porém, razer
síJente do coJls~l~o, revendo os trabalhos do parlamellto que o aclo se perpetue, e quando 'I Póde, quando se tralar
fl'ancez, ou da Itcsp'lnba, ou de Portugal, ou de qualquer de uma lei puramente ordinaria, 'lue pOl' isôo está sujei la ás
monarchia cOlletituciolli\l, me apresenlasse Um só exemplo attrihuiçoes do podeI' legislativo ordinarid, l'ortanto, o meio
de que nesses parlamenlos se considei'e exi~ti,' um hill de legal será então de approvar-se uni pl'ojeclo revogando a leL
indemnidade nos lermos em que ellli existe na GL';l-llrelanha violada, suspendendo-a, ou declm'anrlo que fica sem etreito
,
ff
!
até tal data, ou dadas taes circUmslancias, como acabo d~
O SR' F~lInAz :-As constituições sãO di eí'en es.
ler no bit! de indemnidade da Inglaterra; se tal projecto for
O SR. PiAíE~tA BUENO: - Ceri,unenle, eu ia tocar nisso, sanccionado j é uma lei que vem confil'mar o acto, que o
as constituicões silo pel;reilanie,nte diversas; entrelanto, em ministro pmlicou e razer com que seus eITeitos perdurem uos
nenhuma niollarchia constitucioaal se entende que 11 não termos que forem decretados. ,
accusaçllo por si só leg-ilime o neto cdminoso e faça com
Supponha-se, porém, que trata-se de vi,'lação da lei funque elle produza seus efl'eitôs illegaes: essa é a oossa ques- rlamenlal do estado, autoridade 'iue é superior á camarit
lão. O pensamento é, pois, inadmissível.
dos deputados, ao senado e aoS poderes, quer executivo,
O nobre presidenle do conselho laborou em um oulro q~er n}oderador! porque todos são suhd\tos della, p~derá essa
equivoco quando ba pouco disse: " Uni bill de indemnidade vlOlaçao ser legItimada? Não, e deCIdIdamente nao; porque
não resulta do poder omnipoiente que tenha ou não o par- nem a camara dos deputados, nl)lII o senado, nem o poder
lamento; o bill dc iridemnidade resulla do direito que tem a ~xecutivo, nem o podei; moderarlO\' lêm o direito de confirtamara dos deputados de accusar ou não. "
mar a violacão da léi rundamental do estado, qile é quelll
!t verdade e que o bilI de indemnidade resulta dos pre- lhes dá o pod-er. Só o pui'lanieoto inglez que é poder consticeIlos que as instituicões do paiz estabelecenl.
tuinte teria essa olIinipoténcia, porque as inslituições de seu
DalJi j e só dabi, li não do direito de accusação, ~ .que paiz Ih'a dão, Este é o nosso verdadeiro direito, tudo o que
resulta a existenci,l ou nào delle, e seus caracteres, e11cLtos, não for isto é falso, otrende a in!elllgencia e dignidade dos
consequencias, e mórmente o poder de legitimar a violuc50 brasileiros, e com ella a nossa de seus dignos rep"eseRtantes;
da lei.
.
de homens de hOllra. (Apoiados.) ~óse6tamos aqui para susEntre nós o que indevIdamente êhamamos bllI de ill,lelll- tentar as, liberdades da nacão, uão para falsea-Ias, ou sanidade, pois que as palavras repugnão ; bllI é projecto, indem- sacrifica-Ias (Apoiados),
•
nldade é amnislia....
O SR. FERIlAZ: ~ E' hom qne comecémos.
O 5'n. PlllEriTA DUENO: _ Pois elltão, cemo quel' S. Ex.
O SR. FEnIlAZ: - Bill é lei.
O SR. PmENTA BUENO: - Dill é projecto que, quando que a nil0 acêusacão da camara dos depulados produza nãO
sanccionado, converte-se em acto, e vai razel; parte dos eSla-1 só o elfeito de peraoar o deliêto, mas o de sanccionar e pertut~s da Grã-Bretanha. Entre nós o que se quer cbamar bill peluaro racto criminoso e mórmente quando este fac lo ilerde lndemnidade não é senão Ulll acto de não accusaeão da roga preceitos constitucionaes? Pcrd<ie-me S. Ex., não (\

.

leis.

fi

SESbÃO E~I 1i DE :l!A lU IH: lfHh,
p()"ivel que se ;"Imill,) 05,(> principio atlenlHorio das liberdalles ]lublicas, (Alwiados,)
O SR, FONSECA (tom farfa) o-Contra isso é pI'cciso protr>tar-sr muito.
O So, P,MENTA BUENO :-Eis porquc para mim teve tanta
importHncia a tllesc que sc quiz estabelccer como princilJio

r"'gtlliid(\l'!ll) Br3.~il li\'rr: {'!--" porque concordo perfe:lamenCc
('om loda~ as cnnsillel'(1r,ões que n nobre C?mn~i5Siio deduziu

não é sioOln'mo de um moml!ulu (lU de url1,:\. votatuv

p~t~,~í~'

geira, de ulila deciô~o inLerlocutoria,
- Assim entendo a lei, porque além da sua letra, e do Ijll€
é de razITo, vejo de mais ulIJa gal'Hnlia ás libcrrludeô do
llJeu paiz, Na verelarle se ôuc';edesse que uma opilliã-O politica, porventura vlOlenla, faCCIOsa, ou crronea, côlivesse de
aecordo eom os abusos de um ministro, e declarasse que
elle não devia ser accusado por crimes, ainda os mais
ves, porque Im de l-er 9 paiz ,as suas liberd,Hles e seus
direitos il'I'lIlos, ou anlqUJlallos IInpuncmente, se uma futura
eamara quizel' Il(}1' cobro a esses desmandos? Senhul'es
(Iualquer que seja o partido que esta no governo, [lU sejamos
nós, ou nossas amigos VCS~O(lCS, mns a.dver~arros publicas,
nil(l devemos ter em ucanlwdas I,istas sómente a actualidade devcmos olhar sempre, c só ,Ira 5 liberdades c illtere3'':c~ hra~ileirL's. N,io del'BU10S examinar o que Iloj e e
util ou não; o que cumpre examinar li o (pIe sempre, em
lodos os tempos e eircllm~tancias, connjm ao Ora ,i!.
(,1poiarlos) , Esta inlelllgencia é mais ulUa garantia que'
sustento em bem [lo lmiz.
Eu desejura entrar em outras considerações, mas acho-me
hcommoclado, e estoll discutindo só 1'01' cUIIJprimeilto de dever, só para demonstrar que a minha indicução foi hem fun-

,ra-

ce;te principio "\lOI'chico da~ regras consh\UClOnnes,
Estou lambe.m de aecorrlo com um.a proposição estabelcei[la no parecH ria eommissão que fOI censul'ada pelo no!rrc
prc~irlenle do conselho. S. Ex, pel'milli!'a que, eu Ibe oITcrrea al"umas consideracões a esse respell0, pOIS (Iue são em
hc,n da.~ lilJerdades do nosso pHiz,
A proposic,To IJ que-, commettendo o minístro um crime,
prilbol'a. a c:imara dos deputa[los declare que não tem IO!i3r a
aecusaciio [Hl deci.fio nã.o tem e/feito defi[\iüvo. nem impe<I~ a rer.on'.ideracno dn faeto, emquHnto niio se rlér a pre.crip(:;10. E' 11m prilléipio importánte e fundamental.
.
Ju disse que estHmos de accordo em que, embora haJa
nime, pÓlle uma ra7.ilo polit.ica induzir,_ e bem, u ealllara
.Ios deputados, para que n~o nse do direito de "ccus~r o ministro ; mas, dahi n;1O se segue que cssa decl.~o Importe dada, flue não hOllve cx[\~el'nção quando Lilssc q~e, a Ylugar
nrna sentenca definitiva e irl'evog-nvcl. Pelo contrm'jo, eHa a tbese que o nohl'e presHICIlle do cOliôellio ,!uel'la estabelenno passa de uma decisão inte.rlócutoria que pitde se,' re: cer, podimnas concluir que. lIã~ lill·bamos maIs constituição,
formada.
.
~ q~e a d\vlsflO 110 poder leg1shlllvo em dIversas ramos esta,,,
Consultando as regTas do nosso dil'cit.o, ou das legi~la~~es Hniqllinarla, que ~ropri'o poder mn:'erarlor Ilão possuia mai~
csl.rnngr:ims) tO['O~ nos dirijo que, (lesde que a lei Cl'Cil ü ac· algunH1s 9as gar:1I1tlas qlle a conslltul~:il0 Ibe deu, l'o's lIue
(,:io jJnblica crimi,,,,l, esta não se extingne, senão pelos meios o minlsteu'o, de acconlo com a camam Ilos deputados, lhc'
,'pconhecidos pelo di,'eito. Ora, quaes sITo, segnndo este, os l.il'úi'a j cmfirn: que poJiil0 seguir-se cÚllscy'uc'.ncias as miü~
nnicns meios, pelos quaes a acção publica póde deixar de r.l1ne~tas e fataes.
pxistir? A ac~,io )lllbliea .ó se tlnírruilla, o~ por morte do
I'i~o reprolfuzirei o que outr'o!'a ex!,elidi, só SiIU, e de
dl'linquente,oll POI' Hmnistia, 0\\ por prescripçilo, ou seno paosagem um exemplo j;', dadn. Se ]lor um decreto um miII,nca definifiva qne l"'odllza e'eepçITo de eousa julgada,
Ilistro nlllP,imissc a liberdade de impre"o«, se eUe urro fosse
Éssa Ilecis~o OH camara rio. r1P.putHdos está )lorvcnlUl'a em aceusado por deliberac<io ria CHnliln. dlis dl'ptltad05, se 1'01'
alg-ulll rJet'les casos '? Não; eHa Hão pas~a de pronuncia ou tanto se e;\lCl,Jesse '1uÍltal aelo Ikava preyalecendo, o que
não pronuncia.
sCI'iit feito da liberdade do nraóil '? Senbores" em 1l1ateria,Com eITeito, em vez de ser o se'nado quem I'ronuneia que rlcr.:.i.lll;D1 ua s~r.le de meu Jwi7.) C'::l1 Y~L: de id~,as. abslraclas,
e julga definitivamente, como succede na Inglaterra, por pretiro .,deus POSltl\'<l.5, e o ,\ue yeJIi e que por Y1rtude de:,,;;
\\o>sas instituicões quem pronuncia ou não é a r,amara dos I'rincq;iO, ficana illllllqui\ada a llJ~n!alie. da IIlllE'eusa sem
deputHdos, jJóis é quem decreta ou n~o a accusHção, e o que' o 3enado e o lloder 1II0demdar wtêrl'lêô;Cm 1I1.S0,
sellado n~o tem sen~o o jul!iamento, Consequentemente, como
O Sn, SOUH FnA~co :-Nüo !e revoga nma' lei senão lior
lodos sallemos, póde uma pronuncia deixar de scr decretada
I'nl" um motivo qualquer, mas emquHnto uITo t"'escl'ever o outr;l.
('.I'ime, póde se,' isso depois recoll~ir!erado, e a prollullcia deO 5n, PmEl'TA BUENO: -Sim, 8elluor; uão se revoga ullla
cl'etHrla, ou pOI"que apllareGilo novos esclarecimentos, novas lei genao por outra, nem se revoga Ufllü c.onstituiçITO SCIlÜUprovas, ou circullIs\ancias.1sto é o que está es\abelecillo na pOl' outra constitu.ição ;' eu, poiB, a),oian;)o o nobre sellilllor,
legislaCITo criminal c10~ povos e na nossa.
csp('ro qne da OUtl'" CHm~ra veuha um pl'oJccto soul'e "1"'>Temos o codigo do processo art, HR, que diz: «A for- senl<ldOl'jas dos magistt "00'\ iIIegallllenle decretada para que
maãoda culpa Lel'á logar em1uanto n:10 \l,'escrever o delicto,,, o appro,cmns ou não; poi, que uma simples "olação da caTeços um aviso do governo de 9 de fevereiro (Je 1838 que mara doô deputados nüo é lei,
declara ser a<!missiv~,l a 2" queix'l, á vista da di~pQsicilO do
O Sa. SOUZA FIIANCO : - (sso é um protesto do ,ena(\[·
art. 1«9 do codigo do processo. No codigo do pr'ocesso conll'i\ um aeto da camara dos deputados.
[raucez lambem existe dispoBiçno semelhante, C(lIllO se vê
O 5n. rnIrSI'DENTE : - At\ençãO".
dos arts, 2iH e 2i7.
Nem deve deixar de ser a8sim, porque o a:-<ioma jUI"idico
O 8n, PIMENTA BUEr>;O: - Deixemo-nos dessas proposi110" bis in idem retere-se sómente á ~entenca definitiva em cões que, sem o nohre senador . querer, porlem yaler pequeultima instancia. O que eIlH dete"mina rlepois de um pro- nas intrig<ls Eu respeito muilo ao alLribuiçães da camara
cesso inteiro n5.o tem replica, constitue dIreito; se é con- dos deputados, mas não é por isso ,qu~ hei de demiltir d.c
dcmnatoriu, re~la applicar Hpena; e se é ab.oiutoria, preva- mim, c nem o nobre senador, as altnbUlçõ! que a. e~n,lllu!
lece o nou bis in idem. niio se revoga, é uma causa findn.
cão deu ao senado de zelar das liberdades brasllCll'as, Se
Assim, pois a decis.io 1101 camara dns deputHdos que não ãlguem quizesse usurpar as atlribuiçlie; da COlmara dos dep~
importa julgamento rlefillltivo, que nfio condemna, nem Hb- lados haveria entre nós mesmos mUitas. ou antes todas as OPIsolve, estuhelece apena, uma que~t:to prrjurlicial- deve ou niões, a reclamar coutra essa invasào. Ella, porém, não tem
Ilão deve ser accusallo? Se deve, a accusaçno é produzida no senâO as attribuições que a constituiçãO Ibe deu; e todo.
senado; senão, e o prazo lia prescripç~o expírH lambem, nin- somOS guardas desta,
~uem póde resuscilar a acç<1o; antes disso, porém, ella niio
Direi, pois, fique embora o ministro isento de pcna, mas
rstá extincta.
E perguotarei a olliniiio liberal, porl\ue guer IlI'ar á camara nITo a liberdade (Ie imprensa supprimida, Ess~ é ~ mundo
dos deputados um dir'eilo que esta e rlevlU estar na letra da das realidades, deixemos as abstracçoes, as Illaçoes pel'l"OSHS e ina(lmi~sivejs ideal idades. Porque a constituiçãO do
lei, que regulamentou a constituiçilo?
~stado em sua sabedoria dividiu o poder le!iislatiyo em .tres
O Sn. SOUZA FnANco:- Acho que nITo está.
ramos? Nilo !o.i para que estes se contivessem entre SI, se
O SR. P,MENTA RUEM:- São opiniões; m.}S veja o nobre mantivessem em equilibrio, e fossem assim adst,nclos a ressenador que el1a diz tres ",nnos ou dlla, legi,:lnlllras, e i"o peilar Of direitos e illteress~ do paiz? Sem dUVIda. Maô, H
1

°

,lc:;se,:de uma só Cill!lllra, li detinitivo e percmptom aGlo
_ consequencias, embora estas alllqul!em as leis,
rIO _co'!) s~~' ha mais essa divisãO, não h" senado, nem poder
cnl ao Jd~\;l e 'ó sim a dictadura de um dos l"iJ01OS,
mo dera 1 ..
"d
O Sn. SOUZA fR.\~CO :,-A C~01ara (,OS depul;>'(los usa e
uma atll'ÍuuiçãO que Ibe e pl'lV~lllva, .'
O Sn. l'mECiTA n!J~NO: - E pr.lvaLlva deSS;) camarll acc~
~ 10 os ministros sobre I~SO Illngul'm ul:=:puta, nao
sa~ ou .n'impúr jJena a u~ ministro por ]Í,ais criminoso !1ue
po.. em~ que ven la o decrelo da acc-usação ; mas não e disso
,ej,1 ie trata e sim tle prevaleceI' 011 nã<> o aclo cnmmoso.
o)ue sb 'e sen~Lior cel'tamentr. nfjo ~a de .most.rar uma só 1l1S( !'~- I e nem mesmo um prctexto plaustvel, donde se dedllza
poslçuo ié 'll do mini'lro não ser aecllsndo, deva ficar o seu
que, aan~cionado só pela lIão accusa0ão. Cine, por exemplo,
dela s liberdade tia imprcnsa fiear supprJ!l1Ida: e um absurdo
I~~~~e não merece as honras da dlscu>sao.
O Sn. Souu FnANCO: - Hoje não po>so mostrar, porque
estou muito r o u c o . . _
.
O SR. PI.l!ENTA B[lEN~: - NilO ha. de poder nunc~,. meu
nobre collega, porque nao ha de !<lzel o que e lInpo,slvel a
intelligencia.
.,' . _
"
. Ficaria, como disse. suppnmula a ~Jms"o do poder legl,"'tivo ficarião cerceadas as pl'erogaLlvas _do poder mode-

\l

rador: um nelo uesses: UOl<\ Simples volar.~LO da. camitl'l\ dos

deputados sem o seaado, semsanc_Qiio valena uuu, do quo as
leis e do que a prollna cons.tlluIQ'',O!
,
'
.. Nem se diga, como outr'om dISSO o nODI'C presl(le~lle do
conselho, e hoje reproduzIU por outros tel'lllOS, que >ao hypotbeses inadmissiveis, que ah! esta o p,od~ll' I~o(~er,,~or para
vigiar na gu~u'da da constltUl~ilO e d.ns lel~, Est.~ a~ l'">~~nenlo

prov1 de mUIs ou nada prova., A cOloa, por mal,' l!1~,'trada
'Iué seja por melhore; Ileseps que tenha, pode ,er mal
aconselb~da, e por isso dEixar '1ue,e derrete uma medida
illegal cujo ~rro não recouheça logo, ou 50 :'e~o"heç't depOIS
'lue a ~amara dos deputados decrete, que não tcrll .Iogar a
accusação; e que, pOI'tal\to, como 58 prel;elldc, asl" ,sanccionado o crime, Em tal caso. emhora queIra ncutralisar o
mal, que remedio lhe resta o Nenbnm absalutamcnte: tudo
esl.á cOllsummado.
Vamos de novo :i vida pratica, que é a do pair., que é a
que elle sente e·vê. Todos sabemos que ogoverllo n;,o tem o
direito de aposentar forçadamente os magIStrados, entretanto
todos vemos que elles foriio aposentados, \.:ontra estes factos
para que esse,s .argumentos de. mera abstracção? Ora, i;oJ'(i,ue
IStO se fez? l'ol porque a coroa 10\ mal aconsel.!J:}da; 0\ a,
factos taes não sa podem poryentura rep,·odu'l.ll' I :-Jcm (,Uvida; e, enlfio, de que serve a tbCOfl<l do nobre IH'esJ(!ente
do conselho?
Senhores, fal.lemo~ claro: .por muito virtuoso e illt~l~igell~e
que seja nm pnnCI[le, eomo e o no,'so, nem pOl' lSSO e I[UPO,siv~1 ~ erro. Por is>o li que a sabeuoria dos povos e.!'tabeleee
a dlstmcção entre goVel'llo absoluto e governo constitucional.
Oecupe o throno o prÍllci;le mais sabio, mais justo, qual a
ima~lnação qu~ira 51~ilIlidea.lo, elle não tem senão a vida àe
um nomero, e e sejelto a enganar-se,
O SR. FEnRAz: -O acto é do poder e:l:ecuti'lo.
O Sa. PIMENTA BUE~O : - O principe é tambem o chefe irresponsavel do poder executivo; e em rigor o acto não é do
poder executivo, porque não e.stá nas atlribuições delle, fOI

5em a contial' só e unicamellLo nas gat'anlia::; pC~::i~ae::i, elJliio

seria ociosa a forma constitucional. \.:onscquentemente o arI;umento do nobre Ilres'idente do. conse\llo ou prova de mai,;,
ou nada prova: prevalece o pengo, desde que as ICls fundamcn Lae:=i ~ào violada.:3.

São estas. senbol'es: (JJgumas das rn:lÕC5, pelas quaos cu
entendi que devia ehamar a attenç;io do sen<J.do sobre a
t1Jese estahe!ccida pelo nobre presidente do conselho. Meu
fim era que eJla não ficasse sem reclamação, .sem .protesto ;

que não [lude5se ser r,o futuro invocaria como aemta na c·amara dos deputados e aceita tamhem atlni.
O oobre presidente do eenselho fez a gumas outr"s obsl'rvações, combatendo alguns to~icos do varecer da COllllllissão,
com que estou de accordo. Eu não so estou \Ilcomlllodar!o,
mas tambem nãu quero tirar ao, nobres mombros della a
occ'lsião de sustenlar suas illustradas Dpiniões, o que farão
melbor que eu.
Direi por ultimo ao nobre presidente do conselho, que depois que S. Ex. tiver ueixado o poder, que. se vir "xonel'adn
uas preocupações que el1c causa pela magllltude dos dcveres
que impõe, 'juando com tempo, com vagar, com a notavel
intel1igencia que o il1ustra pens~l' m;lI!ul'amenle sohre a 1I11;
nua indicaçüo, espero tjue Lel'ii a bondaLle de ver. que Hão rOl
senão o aesejo de ;esguanlar as liherdades hrasl!l'lras Iluelll
me levou a provoear esta discussão.

~ .1)" .:Ead~I1I.·í:H1 (presidente do conselho): -SI', presidente,
proprio 1I0ill'e senadnr
a discuósão não tem sido inutil,
pela proyincia de S. Paulo acaba de reconbeccr li inconveni·
encia de abrir-so discussão especial em uma camara a I'e,;peito de itléas ou opiniões elllittid"s na outra; alirniltindo

°

::l penas

·uma exccpcão a essa regra c vern a

SOl' -

(luando é

ministro quem as profcre.
O Sn. PI3JE~n B[I~~o : - Sem duviua,
O SII, pnESIDE:"ITE DO CO~"ELlIO: - Ha de, porem, o nuIJl'e
senador confessar tlue nelll a indicada exeepção é admissil'l'l.
Seja ministro ou sim[Jlc~menle mrmbro ua C(lmara temporaria
aquelle que ali, cnuncia nma opinião, que a aI~uem no senado parece pengosa, de duas uma, ou a Idea traduz-se em
proposição que vem ao senu"?,. ou mio. Se conYerte-se em
prO[lOSlç~O, que tem de ser sUjeita ao exame do senado, bO,l
opport.ullldac1e tem cll( então cle proIllgar a doutl'lna e repelli·I;,. Se é uma idéa, uma opiniãO passa~eira, que neceSSidade tem o senado de ch~ma-ia a dehate, ,Ie querer eondemua-Ia? Urna tal pretcnção é de certo modo desairosa iL outl'a
camara, porque inculca 'lue () senn do, não cO!lfianuo bem li ..,
i!lustracão do outro ranJo da legislatura e no oeu zelo em prol
da vcdilde constitucional, prOjlÕe-Se tê-la, como disse o 110bre senador pela provillcia do 'ará, soh a sua tutela.
Fallando do hill de indelllnidade o noill'e senador peL1
(JI'oYincia de S. Paulo disse que em sioonymo de amnistia,
quando ninguem ignora as dill'erenças essenciaeo flue ha entre uma e ou tra causa.
Dis"c mais S. Ex. que entre o que cJlnmamos bill de indelllnidade e o que com esse nome é conhecido na Inglaterra, não ha senJelllança,
Desde a primeira vez, Sr. presidente, que live e~u outrn
sessão de fallar aflui sobre tal a5surnpto, confessei que a
expressão bill de indcmnirlade importada da Grã~Bretanb~,
não tem) não póde ter em nosso palz a mesma sq;mficaçao

que ali.
Na Inglaterra o bill de indelllnidacle é uma lei, e, por consequencia, presuppõe o concul',o das duas camaras e. o a,'O SR. FERRAZ. - Depende de uma lei, mas a faculdade sentimento da curôa. O que se chama em nosso palz bJlI
pertence-lhe.
de indemnidac1e é "penas approvação do procedimento do
O SR. PIlIEI/TA BUENO: -O fim de minha demonstração é ministro appl'o.vação filie é ill.;onletilayel quanuo, a. enmara
outro: A "Vida do prineipe não passa da vida de um homem, temporana deCll!e que não se accuse o mesmo n:lI1lstro,
DepOIS della quem g-overnará a nacão? Ahi estão as eyentuaEnt.re a nossa constituiçãO e a da lng!aterra ha sobre esta
lidades, Para evita-las, ou para neúlraJisar os maos conselhos matena uma ddIerenca lI11mensa, 1'0 Drasll a eamara
é que. se estahelece o systema constitucional, porque uma temporaria resolve e deêide que não tem log'ar a accusação
naçllO não deve viver só da fé e da conlianca pessoal, pOl' do ministro, como faz a cumara dos commnns na Inglaterra;
!Dai~ q.ualificada que seja; devo apoiar-se sohi'c tudo de suas mas, no caso tle accustl.cao. a nOStõa C~lmal'a tempol'aria deIlIstüucções, de suas uormas de sabedoria, de SUâS previsões, cide por si só, tocando - apenas ao senado o direito de, no
de ~u~s regras s~beranas, q!le devem dominar os factos e acto do julgamento, conliemnar ou ahs?lyel' o ~inistro accureSIdir seus dcstlllos, e fclicidade ,ocial. Se as na~ões fos- sado, cntretanto qnc n<L In~latcrra o mllllstro n<lo é .lCcus;llle
~~~

.
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5e a camnra dos pnres não declara previamente que ba maleria para ser elle accusadó.
O Sn. PIM&NTA n!JE~O: -E' eng~no.
O SR PRESIDENTE DO CONSELHO: - Perdoe-me o nobre senador que me h lDra com o seu aparte. O decrelo de accusaçào do ministro na Inglaterra depende do assenlimento da
camara alia, ao revez do que entre ~ÓS aconfece. '
O Sn, PIMENTA BUENO :"':'Ha engªno nisto; Pe~o a palavra.
O Sn. PRESIQENrE 00 CONSELHO: - Creio que o nohr~ s~na
dor pela Provincia de S. Paulo é 'Iue se engnnn.. No processo
de respo~sahilidade ministerial ha na Inglat~rra duas partes
hem dlst]nClas: o decreto de acçus<\ção e o J4lgamento. Não
se accusa u!l1 U1inistro ua Inglaterra emquanto a camara alta,
de posse dos artigo~ de impeachment dos communs não Ibes
dá o seu asssentimento, declarando que tem lagar a accusação delle: o prQcesso do julgamento é pq.terioi· e pertence
aos pares.
'
D~ que acabo de dizer, Sr. presidente, resulta que a ca-.!fiara temporaria no Brasil tem, em relação li respónsabilidade ministerial, mais larga prerogativa do (lU e, na Inglaterra
a do\> communs, nào podendo o senado queixar-se dessa prerog~tiva, porque ella está escripta na constituição do impeno.
Não duvido, Sr. presidente. que ás vnzes nn Inglaterra
isente-se de castigo o ministro e se annullem, entretanto,~
actos que elle praticou, não vem mesmo ao caso contestar
que em nosso paiz OUtl'O tanto se haja feito ou se possa
fazer. O qlle me hasta agora affirmar éque, co,? respeito ao\>
decretos. de
de ~ezembro de 18~3, o procedImento do !t lverno fOI plenamente approvado, ao D)esmo tempo qqe o ministro que QS referendou fo'i declarado isento de criminuliuade. '
','
,
"
, E' desnecessario. Sr. presidente, pro~~gllir na di$cussão.
O Tesultado do parecer, repito, é indiffereut~, desde que
trata~se apenas de arebivar 011 não a iuilicacão do nobre se·
nador pela provincia de S. Paulo:'
•
O I'ÍIl'. Pimenta Bneno , - Pedi ainda a pahlVra para
fazer breves observaçiles e D)andar um requerill1ento' á
mesa.
'
, As' observações a quo me refiro são as seguintes: o nobre
presidente do conselbo ou eil, 11m d~ nós, labora em equi-

ao
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~
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O SR. PRESIDENTE 00 CONSELi!O:~E' V. Ex.
O SR. P'IMEflU BUENo:-:Como é natural, e\l Penso qlle
V. E x . ' "
,
,

O SR. PRESIDE!,'ITE DO cONsELUo:-E e!! peqso que é V. Ex.
O SR. PIMENTA BUENo:-Vamos á autoridade que entre nós
deve decidir a questão, e çitarei uma autoridade já invocada
pelo nobre presidente do conselho. a de Fiscbel; em cuja
opinião outr'ora eHe fundou essa mesma assercão.
O SR. PRESIDENTE no CONS~LHO:~ Tambem ciiei l'tlacauley.
O Sn. PIMENTA BUENO:- E eu pedirei ao nobre senador
por Mato-Grosso que comigo traduziu o que di~ Fischer,
]Jara que me coadjuve na demonstracão.
Precisamos primeiro que tudo fazél' algumas distinccões,
porque de cada Vez mais lI1e convenco que sem elias,sem um
estudo muito profundo das espeeialrdadcs da legislaCão rngleza, labora-se em repetidos enganos. "
•
Direi, pois, que, cumpre distinguir quando ha lima accusaça:o pr0l!10vida pela. camara dos communs contra o ministro em VIrtude de leI, e o caso em que a accusacão procede de uma ou outr,! camara pOr virtude de um bíll ex post
{acto ou pro:e n«ta, n~ de penas t multas, que nãO sei
como se combllla com a liberdade da Grã-Ilretanba.
, No primeiro caso, quando a camara dos communs adopta
a mocão para se acçusar um ministro na camara ' dos lords,
e. vaí a accusaçã~ ser ali iÍlici~da, não se verifica o qlle
disse o nobre presldp,nte do conselbó.
O SR. PUESIDENTE DO CONSELUO: - Verifiw-se.
O SR. PIMENTA BUENO: - Eu lerei o que diz Fischel, pois
((\le, segUlwo entendo, não está nas attribuiçile. da camara

dos lords admittil' ou rejeitar a accusaçil~ de um ministro.
O que se verifiea é causa diversa. Ella tem sómente o direito
de escolhel' e determinar o dia em que a accusacão deva ser
produzida. Em' tal caso ella não póde allegar- que oão Ibe
compete conbecer da accusa~ào, nem que ba outro trihunal
ordinario a que se deva recorrer, e quando mesmo não quizesse punil' o minislro, não precisavil usar dessa denegacão,
pois que está no seu poder o não impôr pena, ou julgar 'não
provada a .acc!!sação em parte ou na lodo.
NãO veJo, pOIS, neste caso fundamento para que ella se
pon~a em coollcto cQm a camara do~ commuos.
O processo; segundo Fiscbel expõe, é o seguinte:
(( A accusa~ão come~a por uma mOÇão prwaratoria .... se
a c,!sa [dos communs) aceita a nlocão, o membro que a apresenta leva á h'lrra da camara dos 10rds, e em nome da casa
bain e de todos os communs do reino denuncia, e prometlli
que os communs eID devido terqpo e;ibihiráií i\ açcus!!~ão e 'I
sustentacão. "
NilO viIi, pois, pedir permissão, nüo se segue ~enão marcar
o dia, COll\O diz Flschel adiante, - cnh'ctanto no dia marcado
os capitulas da áccusacão não {or,tio su~tcntados, etc. '
l\larcar dia é cousadistincta de annuir ou não que os commun~ produ.ão a aecusação do ministro 1'01' viola!;lão de lei
prevJUmente decretada.
'
O SR. PRESIDE~TE DO CONSELHO:- Mai o '1ssentill1ento [o,i
dado antes.
'
'
O Sn. Plnm~TA BUENO :-0 assentimento involveria o 'di;eito de não 'assilDtiinento, eu continúo a crê'r' que a camar<l
dos lords em tal caso não tem õenãGa altribuicão de marear
o dia em que se ha de produzir as provas lia aêcusacão.
Para assim pensai' observarei mais ao nobre presiaente dO
çooselho que, quer na camara dos communs. quer na camar,! dos lord s , corqo S. Ex. melhor sabe, pois que conbece
bem o mecbanismo dos seus trabalbos, não se dá rnovimeuto
a qualquer llledida, sem que sej'a previamente annunciada, li
sem que se designe dia púa el a.
Se não me engano V. Ex, tinhll fundado sua opinião nQ
que Fiscbel' expõe, mas entendo que cumpre distinguir li
accusação contra os individuas; que tem outros juizes ordinarios, ou que são accusados por ca:iOS uão previstos por
lei anterior, o que djífere da accu;,açào de um ministro.
Neste casq, como a camara dos lords ba de negar aos communs a attribuicão e a si a competencia ? Como deixar dl\
ouvir as provnS ~ depois de tudo examinado declarar se telll
ou não logú a penalidade, isto é, se o ministro é culpado.
ou não? Se declara n!i0 culpado está o ~eg.ocio acabado.
ji[ Portanto, conclun'el repetmdo que o dIreIto que a camara
dos lords tem, assim como a camara dos commus, é de nã~
prestar a sua attenção e não admittir moção senüo no dia
que eUa previamente designar para que seja apresentada.
O SR. PRESIDENTE DO CONSE[.UO: - Eu mostrarei a V. Ex.
não só com Fischer como com Macauley, que é o que eu
disse aqui: o assentimento da caD)ara dos pares precede o~
terD)OS da accusaçüo.
O SR. PRESIDENTE: - Atlenção.
O SR. PIMENTA BUENO: - Assentimento, e não designa~ão
de dia?
O Sn. PRESlDENT~ DO CONSELHO: - Eu mostrarei, hei de
trazer aqui os livros.

• O SR. PIMENTA BUENO :-Fa~a, porém, y. Ex: a distinc~ã~
que ha entre uma accusação em .virtude de .vLOla~ão .de lei
vigente, e uma accusacão provemeDte do cl'lme quahficado
por lei ex post {acto. Neste caso é visivel a depelldencia que
ha do assentimento das duas camaras, sem o qual não póde
haver nem accusa~ão, nem puni~üo.
A.proveitarei a occasião para fazer uma outra observação.
Em Fischer mesmo o nobre presidente do conselho verá o
quanto é perigoso admittir-so em um systema .constitucional
uma aborracão fundamental. Esse pel'lgoso bl\l de penas e
multas, iL ijúe me tenho referido, com eífeito serviu ao principio para o governo desfazer-se de todos 05 seus adversarios, ou das pessoas que lhe erno desagradaveis; mas para o

SEsplü b:ll 18 DE MAIO DE 1861

. U"CIIOI'
~ essc mesmo abu.s.o? ServIU contra o pro'UO serVIlI
r ,. .
.
..'
....
G. overno!
I .
.
pr!o g . ando minbas obserfaçõ~s npn~ O <L mes~ o seguinte
fel1l1mento (lendo): « Que Q1lue admda a dIscussão do
requO rlrn ara ~er tomado em consirieracãQ quandQ se discutir
pllrecer Parec~I' qllo deve ser dado' sobre o projecto do
(~ oU~ifv!inl tia Blotta, acerca das aposentadorias dos_ magi:;~r'd
Pur estc requCl'lUle~to de adiamento c~ nau faço.
tra os, dir ao senado que seJ'l consequcnte comslgo mesm,).
se'(;°sl:ado 'outr'ora determinou quc a com.miss,ão de consti. " desse o seu parecer sobre mmha IIldlcaçao, e tambem
tUblçao -e proJ'ecto para que ambos os assumptos fossem
~? rerd~~ conjuncta~lente. Sem duvida a indicacão tem estl~~f~llrelacão com o prujecto do sena(~ol' Silveira' da Motta.;
11: . 11 t1Íese, o projecto do .Sr. Sllveu'a da. ~I?t~a e a apphe .~_ e dessa tllese. A commlssão de constLt~lç<LU ent~",Jeu
caç"coonvern archivar-se o seu parecer, por ISSO quc nao lia
IIue
. 011 me d')
.
.obre a mes;l. matCrla,
." a, que em consequencla
pu
',' se ser votada 011 sobre cUJo fundamento pudesse ser rea],.e;do. Puis bem'. adiando-se isto para ~ss~ opportunidade,
I~dercmos considerar o par.ecer da comnllSsao por u~a outra
face haverá, digamos aSSim, matel'la concreta e nao purameoio juridic~,.
_
. Creio' que mnda accrescem outras razoes para que todos
volemos por elle: ate la S. Ex., onobre P!'c~ldente do co~
selho,' túá visto com vagar as mlllhas OpllllileS, e os equIYOCOS ou erros em quo eu tenba laborado; e, eu lambem
verei mais de espaço os novos fundamcnlos do pensam~nto
do nobre ministro. e nessa discussão prestarcmos ao pmz o
servico de ~sclarccer dc novo um assulIlptu 'Iue é de tanta
imporlancia. Praticaremos tambem n15;0 um acto. de. deferencia para com o nos~o nobre c~llega. o SI'. SilveIra da
Mottn, que não está presente, e cUJo proJecto se entrelaça
lanto com esta discussão,
Foi lido, apoiado,' posto cm discussão e Sem debate approvarlo o requerimento.
Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. presidento
delt para a da scguinte sessão:
.
Ullimi1. discussão da emendas propostas pc la cOll1mlss,io das
emprezas prívilet; iadas, o approvadas em 3" discussão a
diversos artigos do contrato feito pelo govcrno com o visconde de Barbacena para exploração de minas de carvão de
pedra na provi"cia dH Sanla Catllarina;
Conlinuacão i1a 1" discussão adinda no l' de abnl pro ..
:limo passado, da proposição da cama~a dos Srs. depu~ados,
'luO autorisa o g-ovcrno para readmllf.lr a [lraça de aSIHl'al'te
~ guarda-marinha o a!umno IHl.Ísano do 3° anno da escola lie
IJlnrinha Dlanocl Alvares dos Santos.
!.evanloll-se a sessão ai hora e 40 minl!tos da I,mle.
)J

O" se!l8àQ

EM 18 DE MAIO DE 186t.
PllESIDENCIA DO SR. VISCO~OE OE ADAETÉ,·
SUMMARlo,-Expediente.-Ordc11I elo dia. -Conlrato celebrad~ com o visconde de Barbac,p.lla para a exploração de
ml~as d~ carvão de pedra. Appro\'açãO das emendas em
ultIma dlscussão.-Readrnissão do alumno paisano lllanoel
Alves dos Santos á praça de aspiranle a gua.rda-marinha.
Informações do governo Rejeição da propOSição da outra
cumara sobre o negocio.
A's 11 boras da manbã, fez-se a cbamada, e acharão-se
presenles os .Srs. visconde de Abaeté, IIlafra, Teixeira de
Souza, Ferreml Peona, Almeida e Albuquerque, barão de
S. Lourenço, visconde de Sapucahy, Fonseca, IIlendes dos
Sanlos, barã~ de Pirapama, barão de IIluriliba. Cunha Vasconcellos, Dias de CarvallJo. Siqueira e Mello, D, Manoel,
~aranhos, Araujo Riheil'o, Nabuco, visconde de Suassuna,
ouz~ e lIlel~o, Olloni. Souza Ramos, marquez de Caxias,
Ca!!dldo BaptIsla. Zacharias, Rodriguos Silva, barão de Antomoa, P?mpeo, Ferraz e marquez de Abrantes, o Sr. presidente a'onu a sessão,
Comparecêrão logo depois os Srs. marquez de Olinda,

Dantas Souza ~'ranco, Visconde. da Boa-Vista, Silveira d'l
Motta e Dias Vieira,
. Faltárlio com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
barão de ~laroÍlh, barão de Quaraim, Candido Borges,
Euzebio., SOUl:il Queiroz, Paula Pessoa. Vieira da Silva, Sinimbú, Fernandes Torres, mal'quez de Itanbaem, visconde de
Itaborahy, visconde de Jequitinhonba e viscQnde de MaranI:uape; e som participação os Srs. Carneil'Q de Campos,
I'aula Almeida. firqeQta pueno, ~obim e vis~onde de Urqguay,
Foi lida c approvada a acta da sessão antecedenl~.
O SII. 1° SE~RETAR10 deu c0I!ta do segllinte
EXPEDIENTE.
Um oflicio, datado de bontem, do lo secretario da camal'a
dos deputados, communicando haver Sua ~Iagestade o Imperador consentido no decreto da assembléa geral, quo lixa as
forç~s de mar para o anno financeiro de 186i -1865,Inteirado.
ORDE~I

DO DIA.

cELEDn~Do COM o VISCONDE DE BARBACENA PARA
A EXPLORA~ÃO DE 1II1NAS DE CARVÃO DE PEDRA,
Entrárão em ultima discussão as emendas proposlas pela
coIfJmissão de em prezas privilegiadas a diversos arti~os do
conlrato feito pelo governo com o visconde de BarDacena
para a exllluração de minas de carvão de pedra na proTiocia
de Santa CatlJarma; e sendo todas approvadas fUrão remettidas á commissão de redacção,
GO~TnATO

READMISSÃO DE ALUMNO Á

PRA~A

DE ASPIRANTE A GUAnDA-lIIARINGA.

Seguiu-se a continuação da 1" discussão, adiada no 1° de
abril do corrente anno, da proposicão da camam dos deputados, que autorisa o ~overno pará rcadmitlir á praça de
aspiranle á guarda-marmha o alumno paisano do 3° anno da
escola de marinba Manoel Alvares dos Santos.
Por esta occasião forão lidas as informacões ácerca do
referido alumno enviadas pelo ministerio da 'marinha com o
oJlicio de 7 do corrente mez.
Encerrada a discussãQ, foi rejeitada a proposição.
EsgOtada a materia da ordem do dia o Sr. presidente deu
para a da scguinle sessão:
\la discussão do pal'ecer da cOlllmissão de constituicão
concedendo licenca ao SI', senador João Lins Vieira Càosansão de Sinimb~;
Dil<l. da commissão da mesa concedendo licença por um
mez sem vencimeoto de ordenado ~o officiül da secrelaria,
DI'. Francisco de Assis Negreiros Caslro;
l' discussão das seguintes proposicões da camara dos
deputados: autorisando o Il'0verno a éonceder ao bacharel
Luiz Pinto dc lUiranda Monlene<>ro, juiz de direilo da
comarca do Rio Bonito, e /lO conselheiro do supremo lribunal de jusliça Antonio. Ignacio de Azevedo. um ~nno de
licenca com os respecltvos ordenados, para Irem a Europa
tra tar de sua saúde;
Approvando a aposenladoria concedida por decrelo de
31 de julbo do 1863 ao juiz de direito José Bernardo
Loyola i
Idem, a pensão annual de 600$ concedida por d·ecreto
de 8 de julho de lG63, ao vigario collado da fl'eguezia
do Caethé da prtlvincia de lIfinas Geraes, Jacinlho José
de Almeida, e ao da freguezia do Pilar da capilal da Bahia,
José de Souza Lima.
Enlretanlo, ás 11 horas e iO minuloso Sr. presidenle
suspendeu a sessão.
Sendo meia bora depois do meio-dia convidou a seguir ao
seu deslino a depulacão que devia ir apresentar a Sua Mageslade o Imperador 'os decretos da assemhléa geral a1windo
creditos supplimeolaros aos mini5terios da guerra e marinha,
e levantou a sessão,

'.'

SESSÃO EM 19 DE MAIO DE 18Gí.
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ao" >4eSl!!luo.
EM 19 DE l\IAIO DE t8G-i.
rlll;~IUEr;cIA DO SR. VISCONDE DE ADAETE.
13uMIIARIO.-Ordern do diq.-Creaçilo de escolas agricollls e
[azendas-modelos. Projecto do Sr. A\meirla e AIbuquerqne.
Apoiamento.-Licença ao SI'. senador Sinimbú. Approvaçiio rio parecer da commissão de constitui~ão, de[el'lndo o
pcrlido.-Deputacão encarregada de apresentar a Sua l\lagesta de o Impe\'ildor 0.5 decretos abrindo creditos aos ministerios da marinba c da ~uerra, l'alavras do Sr. Souza
Fmnco, danllo conta da mlssilo de que [ôm encane.gado
como orador dil deputação.
A'5 t t horas da manhã, fez-se a chamada, e achando-se
presentes os 51'S. visconde de Abaeté, Marra, Teileira de
Souza, Ferreira Penna, barão de S. Lourenço. Araujo Ribeil'o,
Almeida e Albuquerque. Jobim. marr/uez rle HanlJaem, Cunha
Vasconce los, barilo de 1Iluriliba, Fonseca, Ottoni, Pompêo,
iJ. 1Ilanoel, ~isconde de ~upucalJy, Paula Almeida, visc(JIlrle
-.' r.le Uruguay, Dias de Carvalho, visconde de Suas8una,
Siqueira e lIlello, C-~dirlo BOI'ges, Souza e 111 ell o, Dias
Vieira, Dantas. Para.. ,
'narquez de Caxias, Souza Ramo~,
marquez de Abrantes e , .. ~onde de Itilboraby, o Sr. prcsl~ente abriu a sessão,
Comparecêrito logo depois os 81'S. Nabuco, Souza }<'ranco,
barão de Antonina: Zacbarias, 'isconde da Uoa- Vista e barão
de ~irapama.
. '
FaHànl0 com causa participada os Srs. ba~'ão de CoteIip~,
barão de lIiarolm. barão rle Quaraml, EuzeblO. Souza l,.Juelroz, Paula Pessoa, Vieira da Silva, Sinimbú, Fel'nandes
Torres, visconde de Jequitinhonha c visconde de Marunguape ;
e sem participação os 81'S. Ferraz. Candido Tlaplista, Carncil'o
de Campos, Rodrigues Silva, 1I1enrles rios Santos, Pimenta
Bueno, Silveil'a da Molta e marquez de Olindu. .
Foi lirla e app:'ovada a acta da sessão autecedente,
Nilo houve expediente.

ORDElII DO DiA,
CREAÇ;;':O DE ESCOLAS AGRICOL.'S E FAZENDAS MODELOS,
Lido e apoiado, [Gi a imprimir o projeclo, que ficàra sobre
a mesa,do .Sr. Almeida e Albuquerque,relativo á ereaç,ro de
escolas agncolas e fazendas-modelos.
LICENÇA AO SIl. SENADOR SINnIBÚ,
Entrou em 2' discussão, e [oi se debate approvado o parecer da commissão de consítuicão concedendo licenca ao
Sr. senador Sinimbú par" ir á Eu'ropa.
•
DEPUTAÇlo.

O SR. SOUZA FnAIICo, como orador da deputação encarregada de apresentar a Sua Magestade o 1mpel'ador os Ilecretos
da assembléa ~eral abrindo crOlli108 supplementare8 aos roi·
nisterios da marinha e da guerra, rleclarou baver a dita
.Ieputação cumprido iJ.ontero a Sua missilo, e que Sua Magesta.de se dignára responder que-examinaria.
O Sn. pnE,IOEIITE disse que a resposta de Sua Magestade
o Imperador era recebida com muito especial agrado.
LICEIIÇA AO OFFICIAL DA SECRETARl~ DR.
NEGREIROS CASTno.

FRA~CISCO

DE

ASSIS

PE.:\:-ÃO.

Entrou ainda ~m l ' Iliscussão, passou IJlu'u a 2' e de>la
para a 3' Olltr,l proposiçiio ;Ia ramura r!?~ (ppotados:, aplll'ovanrlo a pensão anllual rle 600;5 COilCe(,IUlI aos VI~al'lOS 1'.01lados JacintlJo José de Almeida e j::sé de Souza Lima.
.A.POSENTAtIOHL\ .

'Entrou tambem em 1" discu:,s50, passando, como as dnas
prinlrh'as. pnl'a a '2:t, e rle~ta para a 3 n di:-cusSfio a }Jl'OpOSIÇ.ijO ela outra CélmUl'll ôpprovanrlo a nposrnlndorin. COllcedirla ao juiz dc dirrito ,Iosé Berllarrlo Loyola.
Esgolada a materia ria orrlem (10 dia, o Sr. presidenle deu
para a da se~sITo seguinte:
2~ disr.u,g~o do par;rcr ria cOlllmiss,10 de cOilstituiçll0,
concedendo Iicenca ao SI'. senador Vieira ria Silva parI! retl'
rar-se á sua prc)\incia e ir iJ Europa; e trahalhos dI' COIllmissões.
Levanlou-se a sessiio ús 11 horas c meia da manhã.
1

ACIA DE:lO DE MAIO DE ·i864.
PRESrDEXCIA DO SR. VI.'CO;\I)E or; .\BAEl'É.

A's 11 boras da rnanb[ fC'L-sc a ~lJama;!a e aehánlo-ge
presentes os. S,·s. viscollfle rle y,ap!é ~lafl'a, Teixeira rle
Souza, Alme"l" e AIlJU~uc"(iuc. l'e'TO"'O l'enno, Mendes Iio>
Santos, visconrle dc Sap.ucahy, hi)l'il0 rle S. Lourenço: Pompeo, Araujo Ilibeiro, mal'fl\lcz rle Caxias, Johim SOllza e
Mello, Cunba Vascollcello" Si'lueira e Mello, Rodrigues
Silva, Dantas, visconde de Suagst\lla. maniuoz de ,\hran\es.
Souza Ramos, visconde de ItnbnralJl'. bar~o de An!.onillil,
Ottoni, visconde d::l l:~a- \'ista. b~r~o rle l'il'apnma, Zarllaria,. Nabuco, Candido Baplisl~ c D. Manoel.
Faltár~o com causa parlicip?t1n os Srs. harão rle Co1egip~,
harfio de 1I1oroil11, bar~o de Qllarahirn. Candido Borges. Eusobio, Souza Queiroz. Paula !'P',Oil ViclI'a da Silva, lIiil'
Vieira. SinimbLI. Silveil'a da Mnltn, FIlrllnndcs 1'01'1'1'.5, Dia,
de Carvalbo, Parunhos marqu?z tle Ilanbaem: v;sconrlp di]
Jequitinhonha e l'isconde de Milra!lgU:lpe; e sepl Jlrrrli~!IJiI
c~,o

os Srs. F'elTil1. u:lI':i.o llc MõJntlbít, SO~7.a l;ran('o. ~ar

[lOiro de Campos. l'aula Alme;,t;}', Pimenta Bucno, Fon.cca.
marquez dc Ca:\ias e visconde dc·(ruguay.
N~o bavendo numero ,n[fJclPnte de SI',. senadClres, o Sr.
presidente ,Iec'arou 'lue n1(1 p~,lia. haver .essão.
O SR, 1" "I'C)I':T.\"'O deu co::ta de um ofi1cio do SI'. visconde Je(luitinhonlJa, dala(lo de hontem, cOlllmunicundo a.o senado que se achava nesta C:lfllt.11. e que cOlllparec.ena as
sessões logo 'lue /IH' ro,se posgivcl.- !nteirarlo.
Pelo Su. 2" SB@ErAl\:O fui lida a rcdacc;10 das emendas do
senado á prllposiçiio tia c<un;~~·,l dos depulilljos 'lue ap~roYa o
contrato com o viscOtvle de, l)arhtH',ella pnrn h,vl,í\t, m\Tla~ de.
carvü.Q de pedra nn proYillcia de. Santa Catharina. - Ficou
sobre a mcsa.
O Sn. pnESlDS"TE : - Peço licença fiam i"rol'llJ,.r ao ,cnado (e não é a primeira \·e7.. qne o faço) de (lUC niio lia ,obre
a mesa materia alguma de Illtere,se g~ra 1 que po<sa dar ,e
para a ontem 110 rlia. TOllas a, I'roposicões que têm VlII,hl da
camara rios S,'S. deputados ou têm ~irro (Iecidirlas, ou cr-tão
em ~lguma dns cOlllmissucs da ca,a. 011 pelldem de inform~çü~s rio governo. T1'"halhos do scnado que sepo de interesse geral: n,lo os h~ preparados para Se darem para a
ordem do rlia.
Nestas circuUlstancias, ~Ilimo-me a lembrar ás commissões da casa a conveniencia rle apromptarclll algutls trab~lhos
para serem d~.dos para ~ ordem do dia. enlfluanto não [orem
enviadas as leiS annuas, para se poderem dJscutll', ou não se
apresentar a resposta á falia rio throno.

Seguiu-se a '2' discussilo do parecer da mesma concedendo licenca por um mez, sem vencimento de ordenado. ao
official dá secretaria Dr. Franclsco de Assis Negrmos Castro.
- Foi, sem debate, approvado.
LICENÇAS.
Entrou em ta discussão. passou para a '2', e desta para a
3·, sem debate, a proposição da camara dos deputados, auACTA DE 2'[ DE !J1AIO DE 18G-i.
torisando o governo a conceder ao juiz de direito Luiz Pinto
PRESIDENCU DO sn. VISCONDE DE ADAETÉ.
de Miranda Monteneg-ro, e ao ministro do supremo tribunal
_
de ju,tiça Antonio [gnacio de Atevedo Ilm anno de licença
A's t t boras ria. manhã, [c~-se a.cbümada, I'. acbamo-se
com ~S respcclilllos ordenados para irem á Eumpa tratar de presentes os Srs. vlse.onde de Ahael.e, ~ldra. Tpl:elra de
sua saudc.
.
I Souza: Ferrell'i\ Pp.nna, ·Menlles dos ~antos: harilO de 8.

SESSÃO E~I 23 DE MAIO Di IkG"
L' ureIlÇo" L:l~nua \'",I'olll'l'!ltI;. ~\I'all.iu IIlueiru., D, Manoel,
.~con,Je de Snas;;~'ll\. Uiil'áU de IllurllliJa, Siqueira e ~lello,
"~,upêO Souza e llJel1ú, DIH8 de Can'alho. Dantas, Caudldo
h~pLi,ta', Souza Ramos. '!i;collrie de Itahurahy, Souza Fran'o rnarlluez de Abralltrs, bar,io dc I'irananla, Funscca,
p,,'ranhos, Rodrigues Sil'!a. Sill'cira da ~Iolta, Nabuco e
visconde da Daa-YI;ta, ..
_.
Filltárao com caU8a pnrlll'lpada O. Srs. harllo de Coteg-lpe,
barão do M"I'oim.bar,lo de Quarabim, CandH.lo Uorges, Euzehio·. Suuza Qn"iro7., PauL, Pc,soa, Vieira da Silva. Sinimbú,
Oh';; Vicir". Fcrnandes TorreS, marquez de. Itaubacll. visro;,de dc Je:l:nitinhonba. visconde Ma!'anilllilpe, ,vi,col!do de
~"pucahy e Zacharla; ; c ,Cll1 ~artlclpacao os 81'S. hrra7.,
~,~râo de A"tonil!a. Cnrnciro dc Campos. I'llula Ahneid<l, AllIieirla e Albuquerque .. Pimeiila Bll"tlO . Jübim. llHll'lluez de
c~xia5, lU~lrquez de Ollllda, Ollool e V!>COllriC dc Uru!ruay,
Não estando prescilte llUOlero su1ilclCole de Srs, senadores,
o SI', presidcnte decL,rou que oão podia haver ~es~âo, e deu
para orrie,n du dia :!ll ,
i' diseus~são do parecer da commissão d~ constituição,
COllceuenda licença ~o SI' ,enador Vieira da Silva púra retirar-5e á sua provincia e ir à Europa;
3' discnssão das seguintes proposições da càmara dos deputados, .
. .
..
.
"Alltul'lsando o goverllo a concedor <le, JlIlZ de dU'eltu, LUll
Pinto de hliranda MOHtcnegro. e au millistro do supremo ti'ibun~1 dc justiça, A::looio Ignacio de A7.evedo, um annu de
liccnca com os rcspeitavos ordeil~dos para irem á Europa
tratai'em de ~Ila '''-lI'!e.
"A~pl'o\'ando a pen8ao ~nnual de GUGÊ concedida aos viuarios cullados Jacilltho José de Almeida e José de Souza
Lima,
" Allprovando a aposentaderia conceuida ao juiz de direito
Jusé Hel'lllll'do de Lo\'ol a, "
l' dl~cus3ilo do -prujed., du senado relativo á creação de
t'seol(15 agricolas e razcnda~ 110I'01;:\C$,
E O~ S"i'::i. senadores pl'c:::entes passarão a occupar-~e em
trabalhos de commissiles,
1I!llJ.
E~I

t:;LI.:~gf~.il@.

'23 DE MAIO DE If~61.

pnE:::IDF;r~CfA DO SI!. \,ECO:tUE (d~ ABAETE\.

SU~:\L\~IO,-Expediente, -Expluraç,lo

de minas de ouro,e. de
dmmnllteó. l'arecer da cunnnió~ão de ellllJrL'zas Jll'lvdegiarl~s sobre o l'e'luerilllcllto rle Jo,iu Jusé Fagulld~s dc
Rezende.-Rdurma h\'[,oluotaria, Pareccr das COlllOllssões
reunida. rle fal.cnda e 'le;;i>laçiio,-Expluração tle minas de
ral'1'aO de pcdra. CIIII:ral.u celebrado com o vlscollde de
.llarbaccoa.-Ordcm dll dia.-Llcear:a. ao SI'. senador
Vicir:a da Silva,-Liccllc,l a jui7.0;.-··\'CllS0Cs.-Apusentadoria de juizes, Discurso.; uus Srs, I'c;TL:"'a Pcnlla e SilveIra da MoUa. RequeJ'llllcllto deste e lil.cursos dos Sr5,
marql1e7. de Olillda c Souza Fr~llco. nejei~~ão do requerimento e approl'ação da proposiç'lo.-Creaçao. de escolas
~gricolas e f"zendas moddlu5, Discursos dos Srs, Souza e
Mcllo e Almeida e Alhuquerque. Encerramento da ia discussflo do projecto,
A's 11 horas da manhfl fcz-se a chamada, e, acbando-se
presentes os Srs. vi8culltle de Abaeté, ~lafra, Teixeira de
8011za, Ferreira Penne, Aheida e Alhuquerque, D. 1IIanocl,.
Mcnd~s dos Salltos, Ara"jr, Hibeiro, I!.~arquez de llallbaem,
visconde rle S\IU~SUlia, Fon3eca Souza e Mello, Cal'llciro de
Campos, Souza Franco, Pumpe~, Cunha Vaccuilcellos. Souza
Ramo?, barão de ~.luriliha, barao de S. Luurenço, Dantas,
OUonl, NaulICo, Sequeira e Mello, marquez dc Ulinda, VIScon(le de !laboraby, .l·~ranhos, barãO de I'irap~lIla, Silveira
lia lIIuUa, Candíd6 Borges e Jobim, o SI', presidente abriu
a sessão.
l<:,alt.árrto com causa participada os SI'S, uarão d,e Cotegipe,
baruo dc lr.larolm, barilo de QuarahelTI, EuseblO, ~ouza (}uel10Z. Paula Pessua, Vieira da Silv~, Sinimbú, Diou; Vieira,
F'rnan.des Torres, Dias de Carvalho, visconoc de JequilinhoIlha, Y1Sconde de 1I1arangllape, visconde de Snpucahy e Za-

j
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charias , e som l,ai-ticI,;aqão os 81'S. Fenaz, Lal','o de Alltunina, Candido Baptista, Paula Almeida. l'ilUellla Bueno.
visconde da Boa Vi8ta e visconde do Ul'Ug-uay.
Fur,LO lidas e i1pprova.las as nctas de 19, '20 e '21 do correnle mez.
O Sn. 1° SECIIEURIO deu conta do seguinte:
EXPEDIF.~TE.

Um omcio do milli;;terio da marinba, de 19 do corrente.
acompanhandu u ~utúgrapho do decretó da asscmiJléa geral
legislativa, conccdendo um credito supplementar ao dito ministerio, no Ilual rlecreto Sua 1I1agcstade o Imperador consente,
A archi i'ar, cOl11lUunicando-se á outra camara,
Outro rio minióteriu do imperio. de '20, acompanhando u
autographo da resoluçao d,1 assembléa geral legislateva que
autor,s~ o go"el'no a mandar passar carta de naturalisação
de cidadão brasilei,'o aos subditos portuguezes Antonio Maria
da Silva e outro;,
O mesmu dcstino.
Outro do mc;;mo ministeriu, acompanbando o oflicio do
presidente da provincia de Pernambuco n. 8, de 6 do corrcnte mez, e a cópia d'l acta da organisação do collegio eleitoral da Villa·Bella, na eleicão para senador que te1'6 logar
no .dia 6 de dezembro do amio passado,
A' com missão de constitui~:ao.
Um umcio, tambem de '20 du corrente, do 1° secretario da
camara dos deputados, partici[Jando que a mesma camam
aduptúm. e ia dirigir á ;;anccão imperial, a resolução do senado que declara ter D, Luiia Feliciana de Amorim e Silva,
viuva do tenente· cOI'ollel José Polycal'po Pessoa de Andrade
e Silva, direitu ao meio suldo da patente de seL! marido, não
obstan,te a prescripçao que incorrêra.
intClrado,
Requerimcnto de D, Antonia Regis ilIuniz Bal'l'eto, filha do
cbcfe de divisa0 João Francieco Hegis, pedindo que se lhe
conceda o meio soldo que percebia s~a fallecidã mãi.
A' commissão do marinba e guerra.
O Sn, '20 SEGnETARIO leu o seguinte
PAnECEn,
CI João
José Fagundeg de Rezende e Silva requer á assembléa geral legislütiva, que autoriôe o governo pam conceder lbe tudos os tel'l'enOS com[Jl'ehendulos entre os rios
Cayapó-Gmnde e Manlllh,lo e seus arouentes, na provinci,l
de Goyaz, com o privile;io exclusivo de por ~O annos mineral' dentro daquelles limitos ouro e diamantes a companhia
que elle se obriga a orgauisar no pmzo de um anllO,
CI COlUpromelle-se u supplicüllte a
pl'omovel' a catechese
e civilisação dos selvageus_lJue va~ueião por ~quel.la região,
e a ceder pal'a amorlIsaçao da dI Vida publtca o terço dos
rendimentos da empreza. .
CI No requerimento do supplicallte urro se acha
declaradu
o uumero de leguas quadrarIas, ou de suas partes, do terreuo
qlle se tencioua fazel' lavrar, nem determinado o capital da
cumpanhia, estaudu assim omitti<1as coudições indispensaveis
para se formal' JUIzo sobre a conveniencia dos favores pedirlos,
CI De maig, ao
govel'llo compete conccder datas mincraes
e iucorporar comp~ohias anonymas, sujeitando ao poder legislativo sómente as clausulas dos contratos ou estatulos,
quo importem previlegio ou onus á fazenda nacional, e não se
lembra a commiesão de emprezas previlegiadas, de qoe se
tenoa dado exemplo de scr o governo previamente autorisa<io
para conceder fa10res a quallJucr empl'ezario de mineraçãu,
Por lae. motivos é a commiesão de parecer que u supplicatlle tem tIe dingir-se, não ao senado, mas ao g-overno
que pesando as vantagens da emprela, resolverá como julrrar 'mais acerlado, e lia fórma da Iegislaçao vigellte. Sala
dus commissiles, '21 de maio de 186"'.-1~Ianoel Felizal'dij de
Souza e ;lfello. - Bm'ão de llfu?'itilJa.- Cantl-ido Borges, lJ
Reservado \laca entrar na ordem dos trabalbos.
1

SIISSÃO EM 23 nE A~iio IH': ülGí
Declarou o nlesmo Sr. 'lo s~crctario que 3t.bava-se sobre
a mesa um narecer das,commissões reunidas de lel\'islacão
~ laz~~da. acerca da relónna da legislação hYJlotbecari~ e que
la a Impmnlr para entrar na ordem dos trabalbos. E' elle o
,
seguinte:
« As commlssões réunidas de le~isiação é fazenda, encarreg1ldas pelo senado de examinar de nóvo a provosiçãO da camiJ~a dqs deputados" quo relOr,l!la ~ legislação hypot.becaria,
aSSIm como oproJecto substItutIvo da la commlssão do
senado, vêm apresentár ao senado o resultado do seu trabalho. '. ,. , , . " , . , '
,
Não tratão as corrimissões da utilidade da relorma bypotbecaria, porque esta reforma, oli. conio ~ase, essencial do
credito real, óu mesmo como auxiliar do credito pessoal, é
ince~sanllh\ierite reclamada pela opinião puhlica, e todos os
annos indi,çada .nos discursos da corôa como unia das priineiras, necessidades do paiz.,
..,'
,
Sobr~leva que a utilidade desta relorma está prejulgada
pelo s~iiâdo approvando em 10 discussão a proposição da dLtnará doli deplitados.,
"
As duas commissões, pois aprecial'áõii pi'oposiçãO da cámara dos .Ieputados detnlhadamente e porartigos,conüi
convém a 'la discussãO, em que eUa deve entrar, indicandd
em cada um delles as divergencias da la com missão, assiqi
como as emendas que as duas commissões deflnitivamentê
propõem.
Arl. 1.0 A l' commlssão injvug riou > "O" . "
",
O § 1° porque a sua materla estava preVlSta rio arl. 6°
§~
,
O § 'lo porque exclue a pequena propriedade, privanrlo-a
de obter por meio da bypotbeca os capitaes neceiisarios para
o seu melboramento.
Os §~ 3° e 40 por ociosos ou meramente douttinarioL
Asifuas co:nmissões adoptiio o parecer da I' commissão e pl'opoem a suppressão desses §§ 1°, 'l0, 3° e 4'.
As dllas tommissões, considerando mais que iL vista do
art. 60 da ProposiçãO da camara dos deputados, os privilegios, que não siio as hypotlJ.ecas por ella estabelecidas, não
podem recàhir • sobre os iiÍlmov'eis bypotbecados, ,entendem
que não ba ratão para qUe ,esta lei especipal ás liypotbecas
regule e classifique esses prlvilegios que não tinripetem oú
não podem CO!lCOrrer com asbypothecas, é (ior coniiequenCia
propoem tambem a suppressilo da palavara-pri,i1egios-do
,
.
art. 1·, a,sim comO o § 5° do mesmo artigo.
Art. ~. ° As dUas éommissões, adoptando a ôbservaé~o
da l' commissao relativamente ao segundo rrienibro de'ste
artigo, propoem que em vez das palavas-na época do lalli·
mento-se diga-nos 40 dias anleHores á falleucia,
Quanto ao § 1° n. 3 observou a 1· commissão que devia ser elle maiS desenvolvido para evitar duvidas sobre
quaes 05 escravos que podem ser bypothecados :satisfazendo
a esta reclamação as duas comllllssões propOem algumas
emendas que tomão mais claro o pensamento da relorma.
Assim que fica bem entendido.
1.° Que sáo susceptiveis de hypotbeca todos os escravos
- pertencentes - a propriedade al~Ticola ~ o não sómente
aque.lles que, conlorme a lei de 30 de agosto de 1833, se
conslderavão -adberentes.
'01.0 Que os escravos só podem ser bypotbecados conjunctamente com as propriedades agricolas.
3. ° Que sõmente se considerilo hypotbecados com a propriedade os escraTOS especificados no contrato.
(,o Que as crias nascidas das escravas hypothecadas
como accessões naturaes, se considerão compre4endidas n~
hypotbeca.
_Apparece~ . no seio das cemmissões a ponderaçilO de que
nao seudo hClto hypothecar os escravo~ senão com a propriedade,.muitos proprietarios ou ficarião privados de obter
quantias necessanas para o maneio da sua labrica ou obdgados a bypothec~r propriedades de grande valor para obter
pequ,enos empreslImos.
Prevaleceu, porém, no animo das duas commissões o
principio fundamental de que a bypotheca em razão do direito de sequella que a caracterisa, e da certeza e duracão
de que carece o credito real, não póde ter por objecto senão

os Immoveis, Se 05 escravos, co~fo~'me a proposição da, c:.mara dos deputados, são susceplIvels de bypotheca não e sc~~o conjunctamlmte com a propri.edade pelo. motivo excepc'9na\ de que o valor das propnedades agncohLs entre nós
muito depende do numero de seus eSGravos.
T~,l~via parece ás commissões que cumpre tomar Ullla
prov!ilenc!a para prevenir o inconvelllente ponderado, e esta
prOVIdencia ,vem a ser a derogacão do arl. 'l78. 'la parte do
codigo cominercial que probilie'o penhor de escl'aVos: derogado esse artigo bem podem os propl'ietarios recorrer ao penbor com a-clausula con.ltituti-, por virtud~ da qual 05
escravos continuão em seu poder, ainda (lue por titulo pre·
cario.
A obServacão feita pela 1" commissão ao § 1° n. :; fica
satisfeita dizimdo se. como propõe as duas cOnJmissões-que
no ca~,~,.~e alienação do dominio util não perde o senhorio ri
seu direIto de opÇãO.
Assim esta respeitado o direito que tem o senhorio pela
legi.l~ç,ão actual e não se laz a hypotheca dependente de
Uma hcença que não esta no uso, e póde ser um grande em·
baraço para o emphiteuta. Tal é a disposicão do art. 94 da
noviSsilria lei byp~tbecaria de Portugal. •
, Concordàndo tarribem as duas commissões com as obserTa\;oes da 1à c61ljmissãO so1Jl'e os §§ 30 e 60 propõe duas
emendas no sentido dessas observacões.
Ar,t. 3,. e §§ ,1 b e 2," As duas'commissões, adberindo As
rólzõíi, qne a 1" commissilo expõe sobre este al't. e seus paragravbos, são de opinião que sejão elles sU[lprimidos por
inuteis.
Ar!. 4.• As duas coinmissõcs, considerando bem lun{lado
D temor, que a l' commissão manilestou, de que não obstante
a sancção rigorosa, que a proposição da camara dos deputados adopta, as bnothecas legaes das mullJ.eres, menol'es e
in~erdic.tos pódem. ser i!'reparavelmente sacrificada. pela neghl(encla ou conlllVenCIa das pessoas encarregadas da especialisaÇão o publicidade dellas. olfereccm ao ar!. 40 algumas
emendas afim de que essas bypotbecas, por excepcão das
outras posSão, valer contra os terceiros sem especiálisacãu
e serri inscripção.
•
, Todavia, podelliser ellas especialisadas, se convier àos interessados, pteenchidas as l(arantias necessarias ao interesse
dessás péssoas que por sua incapacidade sempre merecêrão a
protecção das leis.
.. Outras emendas olferecem as duas comiIiissões á este artigo, mas sómente de redacçilo.
Art, 11. ° A este artigo a la comrtiissão oITereceu sómente
uma alteracão que as duas commissões adoptão, isto é, perm!ttindo a hypotheca de beus de raiz situados no imperio
feIta em paiz estrangeil'o quando esta hypotbeca for constituida em favor de brasileiros ou por contrato entre brasileiros.
, As duas commissões olferecem além dessa emenda da l'
commissão tres emendas additivas.
1. a Sobre o caso da nova hypotheca em o mesmo immovel

já byp~thecado.

'lo o Sobre a bypothet.a do immovel que é commum a
div;ersos proprietarios.
.
3.' Sobre o vencimento dO' todas as prestações ajustadas não sendo pagas algumas dellas.
Estas disposições são da novissima lei portugueza e a
sua conveniencia é evidente.
Ari. 6.· A disposicãO deste artigo versa sobre os privilegios que n.ão são Iiypothecarios, os quaes ficão excl.uidos
de concurrencla com as bypothecas, não podendo recablr sobre 05 immoveis hypothecados, mas sómente sobre 05 moveis, sobre os immoveis não hypolhecados, ou sobre o preco restante dos immoveis bypothecados, depois de pagas as
aividas hypothecarias.
A 1a commissão aceitou esta disposição que é uma das
mais importantes do sJstema bypotbecario, m3S exceptuou
deHa o privilegio das espezas judiciaes feitas no interesse
do credor hypotbecario, para excussão do immovel hvpothecado, as quaes devem recabir sobre o producto do'mesmo
immovel.
As duas eommissões, adoptando as razões ponderadas
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1 ommissão propocm uma emenda cons~grando como I Pensão as commissões que combinado este art. com o art. 9"
pela ._~ do artigo' o privilcKio da~ dcspezas judi~i~cs.
do proje:,to, não são sujeitos ã tra.nscripção. como paTeca á l'
exCepça lIeito <eria á primeira vista de olbos lIlJusto que comnllSsao, os onus reaes constltll'dos cansa mortu: a puo~ e credo;es supportassem as despezas feitas para ex- blicidade dos onus reacs é como a dil transmissITO do domios o~ 1'05 immovel bypothecado. cujo preço nuo é para elles, nia só limitada aos actas intervi vos.
cuSSãod~ os credores bypotbecarios; flue estes não ~agasAr!s. 8' e 9.' Este.s ~rtigos. são re!ativos á transcripção
mas par 5 de<pezas feitas no scu mteresse, e por mclO das dos tltulos de transnllssao dos lmmovelS.
scm essaes obtiverão o producto do immovel hypothe~ado.
Delles resulta:..
..•
quaes e~;issima lei dc Portugal ~onsldera como p.nv~l~glO
1.~ Que ~ transc~lpção so~ente se hmlta a transmissão
. A bíliario os creditos provemcntes de custa! JudlCla~s 1tios ImmovelS cntervlvos por titulo oneroso ou gratuito e por
l;n.fa~ no interessc commum. dos credores, no valor do predlO conseqllencla não co~preben.de a tran~mlssão call~a morti~.
el lacão ao ual forão feitas.
2.' Que a transcnpcão e facultatIva, mas 50 por mClo
emAr~ 'i' da Be~ica (16 d~ dezembro de. 18(1) ta~nbem. de- de.lI~ e desde a.sua datâ pó.de a transmissão operar os seus
.ea ue as "custas judlcJaes se conSIderem prll'llegladas elleltos a respeito dos tercou·os.
termmos ~noveis e- inllTIoveis - a respeito de todos os crc3.' Que a transcripcão lIão induz a prova do dominio, que
~obro no interes~e dos quaes cllas têm si.!o feitas.
fica s.alvo á qucm fOI'; c por consequcncia não diz ella ilOS
o~,s estil a disposiçãO dc to.das. as legislações.
.
tCrCClrO~ que o contrato é válido, mas sómente que o conCom elIeito as despezas jUr.hcllles, diZ um dos nossos J~- trato ~:mtlU..
.
risconsultos, são menos um pnvdeglO do que urna d· ducçao
ASSim que a transcl"lpç~o que a pr.oposlção da camara
Jlecessaria do preco do.s bens,. ohJ.ecto do cOl~cur~o.
_
dos rl~putados estabelece, dilIere essencl~lmente do systema
Não sendo os demaiS ]Jl"lvdegws ImmoblllllrlOS;. nao r~- a~lcn~ao! segund~ o qual a t~a.nscripção Impor!a. a p~esu~pahiudo em casO algum sobre o ulI!novel hypotbecano; nao çao JurlS et de Jure do domllllo; aquelle que e mscnpto e o
~oncorrendo elles com as bypotbccas; não a~ podend~ preju- verd~deiro proprietario; é á transcripção precede o exame
dicar nenhuma razilo ba para ([ue esta leI as c1assl~que e dos tItulos.
re ul~ nenhuma necessidade para que nessa parte sOJa reAs duas commissões adoptão a transcripcão estabelecida
fo!m'lda por esta lei especial a legislaçãO civil ou com mor- na proposição da COlmara dos deputados, vistô como lhes pacial.
.
. .
rece evidente a sua utilidade.
Assim que as duas commlssões adoptITo a Idea da .1"
Porquanto :
commissão propondo que continuem em vigor as preferellcms
1,' Essa transcripcão não é senão a perfeicão da tradic '.
··estabelecid~s pela legislaçiio actual, quanto aos moveis, ção que entre nós é nêcessaria para operar-se ·a transmissão
quanto aos immoveis não hypothecadol, quanto ao preço do dominio. (Ord. Liv. 4.' Til. 7' princ.)
restante dos immoveis bypotbecados.
.Com ~lIeito. se o dominio deye ser respeitado pelos terE c1uidos esses privileuios da concurreneia com as hy- ceu'os, e precIso q~e ~sse dommlO lhes conste.
otb~cas está conseguido o"fim especial desta lei, que não é
'2.' Essa transcnpçao prevme a hypotl1eca de bens já
p
. Iação CIVI
. '1 o~ .commerc.la
. I,mas [crogaI
Iil alheados
reformai'
a Iegls
3' E. t
.
I
sóme te na parte em que ella e IllCOmpatl vel com o systema . ' ssa ranscnpção vem a ser o comp emento do re:
hyporlJeCario.
glstro d.as hyrotb~cas, creado pelo ~ecreto de 1846, o qual e
. « E' co sequencia dos principios expostos a supprossão dos Imperfeito e 1II0111CO, porque prevIne ~ma espec.I,e de estel§§ 3' 4' ;. e 6'.
honato que ~onslst~ na h~potheca. do Im~oyel Ja bYP?theArt. 7.• Este artigo define quaes são os onus reaes.
~~to, mas. nao prevllle outl~ especle .~e estllhonato maIs faA 1.' commissão, posto considere essa definiç.ão com~ '4c~~o e 11 ?ypot~ec~ do Immovel Ja ~Iheado.
uma restriccão da propriedade, reconlJece todf\vla que e c ' Es~a tla~scllpç,LO, co~ o andar dos te!DPos, em r~
ella necessaria para evitar o prejuízo de terceiros.
Z,IO da fIequen~m .da~ mutaçoes, tende a .reahzar approxlAs duas commissões tambem arloptão a defmição dos onus mad~m~nte o legl.~tI~. e 11 certeza d~ pr?plle~ade.
.
reaes, porque, como direitos absolutos, que são-ar/versus
~~ Essa transcll.pçao tem por SI a autondade da leg!sOlnllcs,-e obrigando as pessoas estranhas ao acto da sua taç.,lo da Franca (leI de 23 de !11 ar ço de 1855); d.a ne!g~c.a
instituicão ou il todos em cujo poder se acha o immovel (leI de 16 de dezembro de 1851); c de outros palzes clVlhcarecem d~ dispo,icão' da lei.
' sados.
A tra~scripção, .diz o sabio Troplong, é o unico resultado
A l. a commissão· exclue dos onus reaes.
l' a antichrese.
verdadeiramente Importante sobre o qual houve accordo no
2' a servidão apparente.
lon~o traba!ho da reformahypothecaria.
.
As duas commlssões não concordão com nenbuma desParece as duas commissões que a reforma hypothecuna
sas exclusões.
sel'ia incompleta e defectiva se o senado não admittisse a
A. antichrese não é usada entre nós, mas é um contmto publicidade de transmissão dos immoveis susceptiveis de
possivel, llOrque é permittido pela Ord. Liv. 4', Til. 67, § 4.' hypotheca.
cuja derogação quando conviesstl não era eabivel nesta lei,
" A idéa da publicidade das hypothecas, diz um jurisconOra, sendo a antichrese uma desmembracão da proprie- sulto distincto, determina naturalmente a publicidade da
dade não ha razão plausivel para que não séja considerada propriedade, são dous principios que tendem ao mesmo fim.
entre ·05 direilos reaes,
e se ]Jl'estão um apoio mutuo e indispensavel. "
A servidão por ser apparente não deixa de ser servidãO,
Aos dous arts. 8' e 9' as duas commissões olIel'ecem
e a ~ervidão é illc?ntestavelmell:te um direito ~eal.
algumas emendas tendentes. a !egularisa~ a transcripção.
Nao é necessal'la a transCrJpcão da serVIdão apparente
Art. 10. As duas comnllssoes approvao a emenda da la
porque se revela por si mesma aôs terceiros? Que Importa, commissão Ilara que as hypothecas legaes das mulberes'
porem, ~ facto da servidão, se póde ser ella obtida ã força ou casad~s, menores e interdictos, sejão inscriptas, posto que
cla~destmamenle - clam aut vi - , se pó de seI' tambem sem mscripção valbiIo contra os terceiros: esta Illscripcãf)
obtida por favor, ou licença do proprietano ?
sob a rigorosa responsabilidade das pessoas as' quaes 'inAs duas commissões, ao contrario da I" commissão, cumbe, mas sem prejuizo das hypothecas no caso de omissào.
ent~ndc,m que sendo a prescripcão entre nós o meio o mais e sem dependencia dolla para que as mesmas hypothecas
ordl~ano de ad~uirir-se a servidão, a não publicidade das tenbão existencia, é mais uma garantia dessas pessoas prisem~ões adquindas por este titulo póde ser prejudicial aos vilegiadas e tambem dos terceiros.
tercel~os, e muito inconveniente ao systema hypothecario.
As duas commissões propoem essa emenda da l' coni·
ASSIm que as commissões propoem uma emenda declamndo missãO, assim como outras que são consequencia della.
e~pres~a:mente que a~ servidões adquiridas por prescl'\pÇão
Arts. 11 e 1~. AI" commissão só diverge; l' quanto af)
~ao .sujeltas .á transonpção, a qual p6de ser feita medIante prazo de 30 dIas marcado no § 3' afim de ser notificado f)
jUSllfi.cadC,à? julgada por sentença ou mediante outro qualquer credor hypotbecario para a remissão; í1.' quanto ao decimo
aeto jU IClal declaratorio.
Ih' avaliação que o § 9' lixa como maximo da Iicitação~
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Parece ás commissões que o prazo de 30 dias é muito
attendendo-se que esse prazo é marcado não para
eífectiva re!Uissão, mas sómente para a notificação do credoi'
hypothecllrlo.
As duas commi~sões adoptão o 5° da avaliação como
maximo da licitacão.
Ar!. 13. A este artigo a l' commissão nada oppoz.
Entendem as duas commissões que ~a pro~osição da
camara dos deputados bouve duas ommissões Importan tes
que devem ser suppridas.
1. ° Entre os meios de extinguir a hypotbeca não está
considerada a sentenca judieial, passada em julgado.
2. ° Abi tambem -se nlIo declara que a extincção da
hypotbeca não tem elfeito senão depois de competentemente
averbada á margem da inscripção: aliás o registro não deve
me~ecer fé, e a inscripção em aberto pód~ ser causa de
mUltas fraudes.
As duas commissões jul"ál'ão tambem .que seria conveniente permittir o deposito jullicial da divida quando o credor
se não appresentilsse para recebe-Ia, e a extmccão da b1'potheca deUa á vista da certidão do mesmo deposÍto.
Neste sentido oíferecem as commissões tres emendas
additivas.
Art. U. A' este artigo a 1a commissão nada oppoz e as
duas commissões sómente olIerecem uma emenda de re·
daccão.
Árt. 15. A' este artigo a 1a commissão nada oppoz.
As duas commissões propoem, porém, a suppressiIo deste
artigo evidentemente inuti1.
Ar!. 16. As duas commissões, adberindo aos motivos
ponderados pela 1a commissão a respeito da instituiçãO dos
conservadores de bypothecas, propoem uma emenda afim de
que o registro da transcripcão c inscripcão fique a c;u-go dos
tabelliães creados ou designados pelo décreto n. 4.8'2 de 1846.
Art. 17. A 1° commissão olIereceu a este artigo uma
emenda que as duas c.ommissões ~pprovão paTa que as cessões só possão ser feItas por eswptura publIca ou termo
judicial.
Assentárão as duas commissões que a reforma hypotbecaria não pMe preencher a longa expectativa do paiz se não
fOr acompanbada das bases neeessarias para a organisação
do credito territorial, e para este fim vem as mesmas commissões propôr ao senaáo neste artigo, que julga0 o mais
proprio, a autorisação par.a ~missão de letras bypotbecarias,
sobre as bypotbecas constltUldas conforme o systema da proposiClIO da camara dos deputados.
Estas letras bypotbecarias emittidas por sociedades especialmente autorisadas pelo governo como intermediarias
entre os capitalistas e os propnetarios.
1.· São nominativas ou ao portador.
2.° As nominativas transmissiveis por endosso que só
tem o efeito de cessão civil, as outras por mera tradição.
3.° Não pOde o valor dellas ser inferior a 100~.
4.° NUDca excederáõ a importancia da divida.
li.O Silo isentas do sello proporcional.
6.° SãO pagaveis por annuidades calculadas de modo que
~ amortizacão dellas por via de sorte se realise em 10 annos
pelo menos~ e 30 no maximo.
'1.0 Podem ser pagas anticipadamente.
8.° As annuidades comprebendem os juros, amortizacão
e porcentagem da administracão.
•
Os emprestimos bypotbecârios não podem exceder á metade da avaliação dos immoveis ruraes e 3[i da avaliação
dos immoveis urbanos.
Os portadóres das letras bypotbecarias só tem accão contra a sociedade.
•
Daqui resulta que essas letras garantidas pelo capital social e pela massa das hypothecas contrabidas pela sociedade
não têm bypotheca directa sobre cada um dos immoveis.
O capital social é livre de sello proporcional j a arrematacão ou adjudicacão dos immoveis para pagamento da socieaade são tambem isentas da siza.
Estas sociedades se considerão civis e por consequencia
não são sujeitas a fallencia commercial, mas á liquidaçãO forçada procedida por uma administra~o nomeada pelos porta::
r3%oa~el

dores das letras no caso de verificar-se a insolvabilidade pelo
modo que a commissão propõe.
O que cal'acterisa estas sociedades é a sua opemção
fundamental que consiste IIOS emprestimos hypotbecarios a
longo prazo a favor da propriedade territol'ia1. As operações
estranhas que o projecto autorisa, não a desnaturalisa não
são senão auxiliares do fim pdncipal.
Reconbecendo as duas commissões as difliculdades, que,
no sentir da primeira commissiIo, se oppGem á organisação
da inslituiL~O do credito real, enteudem, porém, que ellas não
procedem para que o paiz scja privado indefinitamente de
U1l)a instituiçã~ que nos outros paizes tem salvado ou melhi)rado a agl'lcultura.
S~ a agricultura está mal e .onerada de uma divida enor;
misslma, não La razão para deixa-Ia perec~r abandonada a
si mesma j se ella carece de braços, de machlllas e de outros
processos r.ara aperfeiçoar o melborar os seus productos,
cUlllpre faCIlitar-lhe esses meios e para este fim não se póde
deixar de ter por ellicaz o empl'estímo a longo prazo, pagavel
por meio de annuidades compativeis com a renda que a terra
póde dar.
O mais é o hoc propter hoc.
Sobreleva que nem toda a nossa propriedade está no cas.o
em que a commissão a filjura, ao menos aquella que fica maIS
proxima das cidades do !Itoral, e a grande massa dos predios
urbanos.
O que está fóra de duvida e responde a tudo, é que
sobre essas propriedades ruraes, insertas em seus titulos e
limites, cujo valor é tão precario pela dependencia dos escravos, ba um emprestimo hypotL~cario de 27. 328:875ll902 ..
Não é de esperar que depOIS da reforma bypo~becana,
organizadas as instituições do credito real, favoreCIdas pelo
estado, a propriedad~ v~lha menos, decr:sça a confiança e
desappareção 05 caplta!lstas que empresta0 sobre essas bypothecas.
Art. 18. As duas commissões combinando a proposição
da camara dos deputados com o projecto da 1a commissão
propoem um urtigo substitutivo sobre as .acções que competem aos credores de bypotbecas convenClOnaes competentemente inscriptas.
As medidas excepcionaes que esta emenda substitutiva
contém são as seguintes:
O sequestro do immovel como preparatorio da acção.
A conciliatão posterior ao sequestro.
A acção de 10 dias cujo processo e execução devem ,er
regulados pelo decreto n. 737, de 1850.
O fôro civil.
A faculdade de serem os immoveis arrematados ou adjudicados, qualquer que seja o seu valor e a importancia da
divida.
A derogacão do privilegio das fabricas de assucar e
mineracão dé que trata a lei de 30 de agosto de 1833.
O beneficio da excussão para que os credores de bypotbecas geraes não possão executar os bens especialmente
bypothecados senão depois de excutidos os outros bens do
devedor commum.
'
- Essas providencias, posto que rigorosas, são indispensaveis para que as accões bypotheçarias sejão promptas e elficazes, e por conseqúencia faci! e possivel o credito real que
se deseja fundar.
Art. 19. A este artigo a 1" commissão nada oppoz, e
tambem nada oppoem as duas commissões.
Ar!. 20. Concordando com as razões ponderadas pela
1a commissão as duas commissões propoem a suppressão
deste artigo.
Em conclusão:
A proposicão da camara dos deputados, com as emendas
olferecilfas, não póde deiKar de satisfazer ao desíderatum da
opinião publica porquanto, sem romper com o passado,
combinando o systema bypotbecario com os outros interesses
sociaes fica a bypotheca estabelecida com as garantias e
.
certeza' que convem ao credito real.
Em resumo e afóra os detalbes a reforma bypothecarla
é a seguinte:
1. ° 1'Ião ba outras hypothecas senão aquellas que esta
lei estabelece,
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S' odem ser objecto da hypotheca os immoveis.
:.: N~t ba mais pr~fe~encias em relação aos immoveis
, reguladas pela pnondólde.
5e~~ Todos os privil~gios, a menos que não sejão reduzid,os
, othecas convenclOnaes, 56 recabem sobre 05 moveiS,
im~Eveis não bypot~e?ados, ou sobre. o preço dos immoveis
de ois de pagas .as dividas hyeothecanas. . ..
besta regra ~o ~a a exeepçao das custas ludlcIass.
• Nilo ba maiS bypotheeas geraes, sobre bens futuros
e :dr quantia indeterminad.a ;. todas as hypothecas são espe. es ou devem ser espeelahsadas.
clD~ta regra sómente se except':1ão a.s hypotbecas legaes
d s mulheres casadas, menores e rnterdletos que podem ser
g:raes, e sobre bens futuros, salvo 50 forem espeeialisadas
como se faculta.
6' Todas as bypotheeas ~evem ser inscriptas para que
ossão valer contr~ os terceiros.
p Desta regra se exceptuão as hypothecas legaes das
mulberes casadas, menores, e interdicto~, as quaes deve.m
ser inscriptas, mas valem contra 05 terceiros, posto que nao
iRscri~tas,

7' 05 onus reaes que gravão os immoveis são s6men te
aquelles que o art. 6~ define1 05 outr?s se co~siderão ohrigações p~ssoaes e nao passa0 com o Immovel para o poder
dos terceiros.
8" A publicidade não comprehende s6mente as hypotbecas mas tambem a instituiçãO dos onus reaes e a transmissãd dos immoveis sendo essencial a transcripcão para
.. que esses onus,reaes, e a transmiss[o operem eITeitõs a respeito dos terceiros.
9' Aquelle que comprar o immovel hypothecado não
tem mais o beneficio de excussão que lhe concedia a Ord.
Liv. 4', Tit. 3-; é obrigado a promover a remissão do
mesmo immovel so~ responsabilidade rigorosa.
10. O processo para excussão do immovel hypothecado,
além de outros privllegios, começa pelo sequostro como preparatorio da acção, e é regulado pela acção de dez dias COIlforme o regulamento commercial n. 737 de 1850.
11. As custas judiciaes são reduzidas a dous tercos do
que são actualmente.
A pr0p'0sição da camara dos deputados, emendada como
as COIDnllSSÕes propõem, merece a approvação do senado.
o

EMENDAS.

Ar!. 1.' Suprrimão-se as 'palavras-ou privilegios.
!l§ 2.-, 3.', 1.',5,- SupprtmãO-se.
Art. 2. - Supprimão-so as palavras seguintes que ficão
antes desto artigo: - titulo 2.- - das hypotbec3s.
Art. 2.- Supprimão-so as palavras - excepto aquellus
que regulão as hYllotbeeas contrahidas na epoca do tallimento.
Art. 2.-, § 1.' n. 3, Substitua-se assim: - 05 escravos e animaes pertencentes as propriedades agricolas qne
fo~em especificados no contrato, sendo com as mesmas propnedades.
Art. 2.- § 1.- n. 5, Depois da palavra -Ienhorio - diga-se-o qual não perde no caso do alienaçãO o seu direito
de opção.
Arl. 2,- § 3,- Substitua-se assim :-0 preco que, no
caso de sinistro, fór devido pelo segurador ao segurado, não
sendo. applicado á reparação, fica subrogado ao immovel
destru!do. Esta disposiÇãO é applicavel á desapropriação por
necessidade ou utilidade publica, assim como á indemnisação
pela gual fól' rcsponsave o terceiro, em razão da perda ou
deterioração.
Ar!. 2.- § 4.' Onde diz alienar-di<>a-se-alhear.
~I·!. ~.- § 6.' Em vez da palavra~acquisição-diga-se
-mSCrlpcão.
Art.
§ S. - Substitua-se assim: - A hypotheca ou é
Iegal ou convencional.
Art. 2.- § 9, - Substitua-se assim: - as hypothecas ou
le~s ou convencionaes sómente se regulão pela prioridade.
S t. 2.' Accrescente-se o paragrapho seguinte que será 11.
. lio nullas as bypothecas contrahidas nos 40 dias anteriores ao fallimento.
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Art. 2- § additivo. Fica derogado o art. 273 - 2" parle
do codigo commerciaJ.
Art. 3- e seus paragraphos. Supprimão-se.
Ar!. 4. - Este artigo passa a 3-.
Ar!. ,i- n. 1. Depois da palavra - marido-diga-se: desde a celebracão do matrimonio.
Ar!. 4' n. íi. Diga-se como convier á redacção - desde
a data da tutela ou curatela
Art. 4- n. 2. Em vez da palavra-semelllanles-diga-se:
- interdictos.
Art. "'- n. 3. Depois da palavra-filhos-diga-se :-desde
a data da administracão.
Art. 4' § 2.- Supprimão-se as palavras-sem inscripcão.
Art. 4- § 3.' Supprimão-se as palavras-sem inscripcão.
Art. 4° § 4.- SuDstitua·se assim: - Exeeptuadas asOhy_
pothecas legaes das mullleres, menores e interdictos, as demais devem ser especialisadas.
Ar!. 4· § 5.- Depois da palavra-Iegaes-diga-se:-das
mulheres casadas, dos menores e interdlctos.
Art. 5. - Passa a ser 4-.
Art. 5.' § 2- Depois da palavra-immovel hypothecado
-diga-se :-assim como as accessões naturaes nas quaes 58
considerão incluidas as crias nascidas das escravas hypothecadas
Art. 5' § 4- D~.pois da palavra - tratados - diga-seou se forem celebrados entre brasileiros ou em favor delles
no.s consulados, com as solemnidades e condições que esta
lei prescreve .
Art. 5' § 7- additivo. O devedor não fica inhibido
pela hypotheca do poder hypothecar de novo o predio, cujo
valor exceder, ao na mesma hypotheca, mas neste easo realizando-se o pagamento de qualquer das dividas, o predio fica
hypothecado ás restantes, não só em parte, mas na sua totalidade.
Art. 5' § 8- additivo. O Jlredio commum entre diversos proprietarios não póde ser hypothecado na sua totalidade sem consentimento de todos, mas cada um póde hnothecar
individualmente a parte que neUe tiver, se for divislvel; e sá
a respeito dessa parte vigorará a indivisihilidade da hypotheca.
Art. 5- § 9' additivo. Quando o pagamento, a que está
sejeita a hypotbeca, for ó1justado por prestações e o devedor
deixar de satisfazer alguma dellas, todas se reputaráõ vencidas.
Titulo 3-, passa a ser titulo 2-.
Titulo 3-, depois das palavras-dos privilegios-diga se
-e dos onus reaes.
Art. 6', passa a ser 5-.
.
Art. 6-, depois da palavra- privilegios- diga-se- não
comprehendidos nesta lei.
Art. 6' § 1-. Substitua-se assim :-Exceptuão-se da disposição deste artigo os creditos provenientes das despezas e
custas judiciaes feitas para excussão do immovel hypothecado, as quaes serão deduzidas precipuameute do producto
do mesmo immovel.
Art. 6- § 2.- Substitua-se assim: - Continuão em vigor
as preferencias estabelecidas pela legislação actual quanto
aos bens moveis, semoventes. immovels não bypothecados, e
quanto ao preco dos immoveis hypothecados depois de pagas
as dividas Ilypothecarias.
Art. 6' §§ 3°, 4-, 5- e 6- supprimão-se.
Tit. 4.- Supprimão.se as palavras - Titulo 4- - Dos
onus reaes.
Arl. 7- passa a ser 6-.
Art. 7.- Depois da palavra-usofructo--diga-se-o,foroAr!. 7- § 50 additivo. Este artigo comprehende os onus
reaes impostos s6mente por actos intervivos, assim como as
servidões adquiridas por prescripcão, sendo a transcripcão
neste caso por meio de justifieacãó julgada por sentenca ou
qualquer outro acto judiCial declatorio.
Ti~. 5· passa a 3'.
Art. 8- passa a 7°.
Art. S-, § 3- addltivo. Este registro fica ao cargo dos
tabelliães creados ou designados pelo decreto n. 482 de ti
de novembro de 1S46.
Art. 9- passa a 8-.
o
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Arl. 9.° § 2. 0 Substitua-se pelo seguinte:
Quando a transmissão for por escripto particular, no caso
eU! que a legisl~çITo actual o permille, não poderá esse escnpto ser trauscrlpto, se delle não constar a assignatura dos
contra~entes reco~hecida por tabellião, e se não ajuntar o
conhecImento da slza.
Arl. _9. 0 ~ 3.0 .~upprima-se e a.ltere-se a numeração.
Art. !I. o § addlllvo. As tran~cnpções terão seu numero
de ordem, e á mar~em de cada uma o tallellilio refcnrá o
llumero ou numeroso posteriores relativos /lO mesmo immovel
ou seja transmittido tnteg-ralmente ou por partes.
Art. 9.° § additivo. Nos regulamentos se determinará o
processo e escripturação da transcripção.
. Arl. 10 passa a 9°.
Art. 10. Substitua-se assim:
As hypotbecas legaes especialisadas, assim como as con·
vencionaes, sómente valem contra os terce.iros desde a data
da inscripção.
TodaVIa as hypothécas legaes não especialisadas das mulheres, menores, e interdictos serão inscriptas, posto que
sem inscripção vai hão contra os terceiros.
Art. 10. § 3.° Substitua-se assim:
Um anno depois da cessação da tutela ou curatela, da
dissoluçITo do matrimonio, ou separação dos conjuges, cessa
a hypotheca legal dos menores, dos tnterdictos, e da mulher
casada, salvo havendo questões pendeotes.
Arl. 10 § 10. Supprimã.o-se as palavras-qualquer pessoa
do povo
Art. 10 § 13. Supprimão-se as palavras-por qualquer pessoa do povo
Art. 10 § 17. Supprima-se e altere-se a numeracão.
Art. 10 ~ 22. Supprimão-se as palavras-como' as penas
disciplinares impostas nos regulamentos.
Arl. 10 § 'li. Su~prima-se.
Art. 10 § 26. depois da palavra-A época do vencimento
diga-se- em um membro distincto- Os juros estipulados.
Titulo 6.° Passa a ser a. °
Art. 11. Passa a 10.
Art. 11 § 9.0 Onde diz- decimo-diga-se-5. 0
Titulo 7.° Passa a ser 4. 0 Depois das palavras;- Da
extincç~o das hnotb.ecas- diga-se- e cancellamento das
transcnpcões e tnscrlpções.
Art. 1á. Passa a ser 11.
Art. 13. Accrescente-se os seguintes paragraphos.
~ 5.° Pela sentença passada em julgado.
~ ~.o A extincção das hypothecas só c~meça a ter e!feito
depOIS de ser averbada no cúmpetente regIstro, e só poderá
ser allendida em juizo, Avista da certidão do averhamento.
§ 7.° Se na época do pagamento o credor senão apreseutar para receber a divida bypothecuria, o devedor libertase pelo deposito judicial da importancia da mesma divida e
juros venCIdos, sendo por conta do credor as despezas do
deposito, que será feito com a clausula de ser levantado
pela pessoa a quem de direito pertencer.
Art. 14. Supprimão-se as palavras seguintes que ficão
antes d~ste ~rtigo: - Til. 8.° Da cancellação das transcripções e tnscnpções.
Art. 14. Passa a ser 1'2.
Art. 14. Onde diz - cancellaç[o - diga-se - cauccllamento.
Til. 9° e art. 15. Supprimão-se.
Til. 10 e art. 16. Supprimão-se.
Til. 11. Passa a ser 50.
Art. 17. Passa a ser ~a.
Art. 17. Depois da palavra-subrogacão-diga-se - As
cessõe~ só podem ser feitas por escripturáção publica ou por
termo Jud IClal.
.Art. .17. Accrescentem-se os seguintes paragraphns addlllvos:
li 1.0 Constituida a hypotheca conforme o arl. 4° § 60 ou
ceàida conforme este artigo, podem sobre ella as sociedades
especialmente a•• torisadas pelo governo emiltir, com o nome
de letras hypothecarias, titulos de divida, transmissiveis e
pag-aveis pelo modo que se determina nos paragraphos segumtes:

§ 2.° As letras hypothecarias são nominativas ou a
portador.
§ 3.° As letras nominativas são transmiss.iveis por endosso, cujo efieito será sómente o da cessão civil.
§ 4. 0 O valor das letras hypothecarias nunca será inferior a 100$.
§ 5.° Os emprestimos hypothecarios nã%dem exceder
á mctade do valor dos immoveis'ruraes e 3[ dos immoveis
urbanos.
§ 6. 0 A emissão das letras hypothecarias não poderá
exccder á importancia da divida ainda não amortizada, nem
ao decuplo do capital social realizado.
§ 7.° Os emprestimos hypothecarios são .pagavei.s por
annuidades calculadas de mouo que a amorlJzação total se
realize em 10 annos pelo menos, e em ao no maximo.
~. 8.° A annuidade comprehende:
V juro estipulado;
A quota da amortir.acão ;
A porcentagam da atlministracão.
§ 9° Nos estatutos das sociedÍ1.des sujeitos á approvação
do governo sc determinará:
O modo da avaliacão da propriedade;
A tarifa para o caiculo da amortizaclio e porcentagem da
ndministracão;
•
O modo 'e condições dos pagamentos antecipados.
O intervallo entre o pagamento das annuidades e o Pilgamento dos juros das letras bypothecarias.
A constituicão do fundo de reserva.
Os casos d'~ dissolucão voluntaria da sociedade, assim
como a fórma e condiçÕes da liquidação.
O modo da emissão e da amortizacão das letras hypopothecarias.
•
O modo da annullacão das letras remidas.
§ 10. O não pagamento da annuidade autorisa a sociedade pam exigir não só o pagamento da annuidade mas
tambem de toda a divida ainda não amortizada.
§ 11, Os emprestimosbypotiJecarios são feitos em numerario, ou em letras hypotiJecarias.
§ 12. O eapital destas sociedades, assim como as letl'as
hypothecarias, ou a sua trallsferencia, são isentas do sello
proporcional. A arrematação ou adjudic~ç~o dos im1?oveis
para pagamento da sociedade são tambem Isentas da slza.
§ 13. O portader da letra hypothecaria só tem acção coutra a sociedade.
§ 14. As sociedades de que trata esta lei não são sujeitas
á fallcncia commelTifl l.
Verificada a insolvabilidarle a requerimento do procurador
fiscal do thesouro publico ou thesourarias, aos quaes os credores devem partícipar o não pagamento, o juiz do civel do
domicilio, proceclendo ás diligencias necessarias, decretará a
liquidação forçada da mesma sociedade..
Deste despaciJo baverá aggravo de petIção.
Decretada a liqUIdação forçada ficará o estabelecimento
confiado á uma administracão provisoria, composta de tres
portaderes de letras byp0t11écarias, e de dou! accionistas nomeados pelo juiz.
R 15. O juiz convocará osportarll))'es das letras hypothecarias. para no prazo de 15 dias nomearem uma administracão que tome conta do estabelecimento, para sua liquidaçãO
aefinitiva.
§ 16. Estas sociedades, além da operacão fundamental
dos empreslimos por longo prazo, pagaveis por annuidades
podem:
1. ° Fazer emprestimos sobre hypothecas a curto prazo,
com ou sem amortizacão.
2.° Receber depositos Plll conta corrente, de capitaes,
com, ou sem juros, empregando estes capilaes por prazo que
não execda de 90 dias. e111 emprestimos garantidos por letras
h~'pothecarias, ~n apolices da divida publica, ou comprando
e descont<tudo btlhetes do thesouro.
Est% depositos s6 podem ser retirados com prévio aviso
de 60 dias, e não poLlem exeeder á importancia do capital
realizado.
§ 17. A letra hypothecaria prefere a torlo e qualquer titulo d~ divida chiregrapharia ou privilegiada.
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O governo, pelo ministerio da fazenda, dara rep;u§ 6.° O domh,io superveniente revalida a bypotlJeca desde
§ 18. especial para execução desta parte da presente lei. o acto da inscripção.
laDJ 0't nO1" assa a seI' 6.•
~ 7.° Não só o fiador, porém tambem qualquer terceiro
TI . 18: Passa a ser H.
póàe lJypothecar seus bens pela obl'igação alheia.
.
Art. 18 Substitua-se pelo segUinte:
~ 8,· A hypotlJeca ou é legal ou convencional.
fo~' credores de lJypotlJecas convencionaes inscriptas com:3 9.° As lJypotlJecas ou legaes ou convencionaes sómente
se regulão pela propriedade.
pe~: uestro do immovcl como preparatorio da acção ;
§ 10. A excepçao das lJypotlJecas legaes (art. 3°) que não
A s~~ciliacão pos~erior ~o sequestro;
_
_
forem especialisadas, nenhuma lJypotheca goza de preferencia
A caccãO ae 10 dla~ cUJo proc~sso e execuçao serao regu- senão quanto aos hcns a que ella se refere oxistentes ao tempo
do contrato.
lados pe10 ~~creto n. 137, de 1850 ;
§ 11. Sao nullas as hypotlJecas contralJidas uos 40 dias
CIVIL,
d
d'
d'
d
O foro
L. 05 immovels hypothe~ados po em ser a )U Ica 05 anteriores ao f,\llimento.
§ 1'2, Fica derogado o art. 273, ~, parte do codigo eomou ~rrematados,qualqner que seja o seu valor, e a Importanmercial.
cia da divida.
.. . d
b'
d
§ 2.• Fica derogado o prlv~leglO as fa ncas c assucar e
CAPITULO 1.
. eracãO do qua1 trata a lei de 30 de agosto de 1833.
m§ 3 Ó O~ bens especialmente lJypotlJecados só pódem ser
DA IIYPOTUEGA LEGAL
exccut~dos pelos credores de lJypotlIecas gemes depois de
excutidos 05 outros bens do devedor commum.
Art. 3.· Esta lJypotbeca compete:
§ i .• As custas judicia~s serao reduzidas á dous terços
A' mullJer casada sobre 05 immoveis do marido desde a
das quantias fixadas no r~lmento actual.
celebl'acão do matrimonio.
Titulo 13. Passa a ser"'.
.
,.
Aos "menores e interdictos desde a data da tutela ou
Onde diz - disposições diversas-dlga-se: -DISpOSIções curatela sobre os immoveis dos tutores, curadores e da mãi
transitorias.
tutora, ou casada segunda vez, tendo lJerdado bens dos fillJos
Art. 19. Passa a sei' 13.
do primeiro matrimonio.
Art. 20. Supprima-se.
Aos fillJos sobre 05 immoveis do pai, que administrou 05
Art. 21. Passa a 16.
bens maternos ou adventicios dos mesmos fillJos desde a data
.. Paco do senado, 19 de maio de 186í.- José Thomaz da administracão,
Nabuco de Araujo.- Visconde de Itaborahy.- Bernardo de
1l. fazenda p'ublica geral, provincial, municipal, sobre 05
Souza Franco.-Barão de Pirapama,-J. M. da Silva Para- immoveis dos seus tbes<Jureiros, collectores, administradores,
nhoB.-J. Ignacio Sitveil'a da Motta. "
recllbedores: exactorcs, prepostos, rendeiros, contratadores e
N. B,- As com missões para facilidade da discussão, oll'e- fiadores,
recem o projecto redigido com as emendas quo ellas propõe.
As igrejas, mosteiros, miserif:ordias e corporacões de mão
morta sobre os immoveis dos scus tlJesoureiros: prepostos,
procuradores ou sl'ndicos.
REFORnlA HYPOTllECARIA.
Ao Estado e aos oU'cndidos ou seus herdeiros sobre 05 immoveis do criminoso:
pnOJEGTO El>lENOADO.
~I· A mullJer casada tem lJl'potlJeca legal:
A assembléa gcmllegislativa decreta:
I'elo dote.
Pelos
contratos ante-nupciaes exclusivos da communlJão.
TITULO 1.
Pelos bens provenientes de herança, legado, ou doação,
DISPOSIÇÕES GEHES.
que IlJe aconteção na constancia do matrimonio, se estes
Art. 1.· Não ha outms lJypotlJecas senãe aquellas, que bens forem deixados ou doados com a clausula- de não
esta lei estabelece.
communhão.
Art. 2.· A hypotlJeca é regulada sómcnte pela lei ci il
~ 2.0 05 dotes não valem para com os terceiros:
ainda que alguns ou todos 05 credores sej;1o commerciantes
bl
Fieão derogadas as disposicões do co digo do COIllIller,elO
Sem es.cr~p!ura po !~a;
, .
eI
t'
5
á
lJ
t',
I
bens
'de
miz.
Sem
expl
e.sa
exclu.,1O
da communh"o •
r a IVO
ypo uecas r e
Sem est:mac10 .
§ I:· Só Jl~dem ser objecto de lJypotlJeca :
Sem insin~ã~ão'.
05 IIDIllovelS ;
05 acccssorios dos immoveis com os mesmos immoveis;
§ 3.' Os contratos ante-nupciaes, exclusivos da com,
Os escravos e animaes pertencentes ás propriedades agri muniJão, não constantes de eseriptura publica, nã0 expre:;sos
colas que forcm especificados no contrato, sendo com as sobre a responsabilidade do mando, não prejudicão aos termesmas propriedades;
ceiros, e o casumcnto se considerará celebrado conforme o
re~imen da comnllln!Hlo,
_
O domlllio directo dos bens emphyteuticos;
~ 4,0 E~ceptuüdas as lJypol1!ecas legaes das 1!lullJeres.
O dom.inio util dos mesmo. bens independe.nte da licença
do senborlO, o qual nao perde, no caso de alIenação, o seu menores e lIlterdlCtos, as de mDls devem ser especlalIsadas.
direito de opcão. »
§ 5.° As bypotbecas legaes das lllullJeres casadas, dos
§ 2.° São' accessorios dos immoveis para o fim do para· menores e intcrdictos são gcraes, comprelJensivas dos immograplJo antecedente:
veis presentes ou futuros, comtanto que nao :;ejão especiali.05 instrumentos de agricultura, e os utensilios das fa- sadas determinando-se o valor da responsabilidade, e immobrlCas ruraes adlJerentes ao solo."
veis á ella sujeitos.
§ 3.· O preço que, no caso de sinistl'o, for devido pele
Os regulamentos estabeleceráõ a fórma destas espcciasegurador ao segurado, não sendo applicado a reparação, ficu lisações,
.
subrogado ao immovel destruido. Esta disposição é tambem
§ 6,· Não se considera dero;rado por esta lêi o rlireito
ap,P)lCavel á desapI'opriacão dos immoveis por nccessidade ou que ao exequente compete de proseguir a execução do julgado
utilIdade publica, assim 'como a indemnisação, pela qual for contra os adqnirentes de bel)S dos condemnados conforme está
resjonsave,l o,terceiro em razão da p~rda ou deterioraçüo.
estabelecido pela legislação,. mas. para ser opposto á terceiros
~ 4..° 50 pode bl'potlIecar quem pode allJear.
conforme valer, depende du IDscnpcão. (Art. 90).
b s Immoveis (Iue não podem ser allJeados não podem ser
7.° Tambem ~e considera. lJl'!lôtlJeC:\ leg.al a do co-lJery~otbeca~os.
dmo pela garantia do seu qumLilo ou repo;lcao, mas esta
§ 5.· FICão em vigor as disposicões dos arts. 26 e se- bypotheca grava só e proporcionalmente o iÚlmovel adjudigUlDtes do codigo do commereio sobre a capacidade dos me- cado ao herdeiro reponente, e depende de inscripção que se
nor~s e mulberes casadas commerciautes para lJypotlJecarcm regulará pela mesma fórma que a das hypothecas conven·
os unmoveis.
cionacs.
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CAPITULO 11.
DAS HYPOTUECAS CONVENCIONAES.
Art. 4.° A bypotheca convencional deve ser especial,
com quantia determinada e sobre bens presentes.
Ficão prohibidas e de nenhum efIeito as bypothecas geraes e sobre bens futuros.
§ 1.° A hypotheca convencional deve indicar nome?damente o immovel ou immoveis, em os quaes ella consIste,
assim como a sua situacão e carecteristicos.
§ 2.° A hypotheca "convencional comprehende todas as
bemfeitorias que accrescerem ao immovel hypothecado, as"
sim como as accessões naturaes, em as quaes se considerão
incluidas as crias nascidas das escravas hypothecadas.
11 -3. 0 No caso de que o immovel ou immoveis hypothecados perecão ou sofIrão deterioração que os torne insufli·
eientes para seguranca da divida póde o oredor demandar
logo a mesma dIvida ôu exigir reforço da hypotheca.
_ § 4.° Os contratos celebrados em paiz estrangeiro não
produzem hypotheca sobre os bens situad~s no Brasil, salvo
o direito estabelecido nos tratados, ou se forem celebrados
entre brasileiros ou em favor delles nos consulados com as
solemnidades e condições que esta lei prescreve.
§ 5.° Quando o credito for indeterminado, a inseripção
só poderá ter logar com o valor estimativo que o credor e o
devedor ajustarem expressamente.
§ 6.° A escriptura é da substancia da hypotheca convencional, ainda que privilegiadas sejão as pessoas que a constituirem.
11 7.° O devedor não fica inhibido pela hypotheca de
poaer bypothecar de novo o immovel, cujo valor exceder ao
da hypotheca, mas neste caso, realizando-se o pagamento de
qualquer das dividas, o predio fica hypolhecado ás restantes
lIão só em parte, mas na sua totalidade.
§ 8. 0 O immovel cOlllmum entre diversos proprietarios
não póde ser hl'pothecado na sua totalidade sem consenti·
mento de todos, mas cada Ulll pó de bl'Pothecar individualmente a norte que nelle tiver se for divIsivel, e só a respeito
dessa parte vigorará a indivisibilidade da bypotheca.
§ 9.° Quando o pagamento, a que esta sujeitl a hypo·
tbeca, for ajustado por prestações e o devedor deixar de
satisfazer alguma dellas, reputão-se todas vencidas.
TITULO 11.
DOS PRlVlLEGlOs E DOS ONUS nE_~ES.
Ar!. 5. 0 Os privilegios referem-se.
Aos moveis;
Aos immoveis não hl'pothecados;
Ao preco dos imU1~veis hypothecados depois de pagas a
dividas byjlOthecarias.
§ 1.0 Exceptuão-se da disposição deste artigo os creditos
provenientes das despezas e custas judiciaes fdtas para excussão do immovel hl'Pothecado, as quaes serão deduzidas
precipuameute do producto do mesmo immove!.
11 2.° Continuão em vigor as preferencias estabelecidas
pera legislaçao aclllal quanto aos bens moveis, semoventes,
mimoveis lIão bl'potbecaoo;, e quanto ao preco dos immoveis
bl'pothecados depois de pagas as dividas bl'liothecarias.
Art. 6. Sómente se considerão onus reaes.
A servidão;
O uso;
A babitação ;
A antechrese;
O usofructo ;
O fÓro.
§ 1. e Os outros onus que os proprietarios impuzerem
aos seus predios se haverão como pessoaes e náo podem prej udicar aos credores bypotbecarios.
§ 2. ° Os referidos onus reaes não podem ser oppostos
os credores hl'Pothecarios se 05 titulos respectivos não tiverem sido transcriptos antes das hl'pothecas.
§ 3. ° Os onus rea es passão com o immovel para o dominio do comprador ou successor.
li 4.· Ficão salvos, independentemente de transcripção
e inscripção, e consid~rados c?mo on.us reaes, a decima e
vutros IIDpostOS respectIvos aos unmoveli.

§ 5. ° Este artigo comprebende os onus rell:es impos~s
sómente por actos intervivos, assim com.o as serVIdões adqUIridas por prescripç1tü sendo a transCl'!~çito neste caso por
meio de justificacão julgada por sentença ou qualquer outro
acto judicial decfaratorio.
TITULO m.
DO REGISTRO GEnAL.
Art. 7. ° O registro geral comprehend. :
A transcripcão dos titulos da transmissão dos immoveis
susceptiveis de bypotheca, e da instituição dos onus reaes.
A inscripcão das hypoLheeas.
.
§ 1 ° A franscripcão e inseripcão devem ser feitas na
comar~a ou comarcás onde forem os bens situados.
§ 2.° As despezas da transcripção incumbem ao adquirente.
As despezas da inscripcão competem ao devedor.
§ Este re~isLro fica ão cargo dos tabelliães creados ou
designades pelo decreto n. 482 de ti de novembro de 1846.
CAPITULO r.
DA TnANsCRI~O.
Art. 8.° A transmissão entre vivos por titulo oneroso
ou gratuito dos be.ns .s~sceptiveis de hypotheca (art~ 2° § ~o)
aSSim como a mstltulC<lO dos onus reaes (art. 6°) nao opera0
seus erreitos a respBitô dos terceiros senão pela transcripção
e desde a data della.
~ 1. ° A tl'anscripcão será por extracto.
§ 2.° Quando a "tmnsmissito for por escrip~o particular,
nos casos em que a legislação actual o permite. não póde
esse escripto ser transcripto se ~elle não const~~ a assign~
tura das contrabentes reconhecIda por tabelltao e se MO
ajuntar o conbecimento da siza_
i 3.° Quando as partes quizerem a. transcripção do~ seus
titulos vel'bo a(! verbum esta se fara em ltvros auxlltares,
aos quaes será remissivo odos extractos; porém nest.e e I~ão
naquelles é que s.e apontamO as cessOes e quaesquer mscl'lpcões e occurrenctas.
. § 4.° A tl'anscripcão não induz a prova do dominio, que
fica salvo a quem for.
'"
§ 5.° Quando 05 contratos de transmlssã~ _de Immovels
que forem transcriptos .dependerem d~ condlçoes, estas se
não haverão por cumprIrias ou resolVIdas para co~ os terceiros senão constar do registro o Implemento ou nao Implemento dellas por meio de declaração dos interessados fundada
em documento legal ou com notificação da parte.
. .
§ 6.° As transcripções ter~o seu nu~ero de ordem, e a
margem de cada ullla .o tabelllão referIra o nUluero ou numeros posteriores relatiVOS ao mesmo Immovel, ou seja transrniltido integralmente ou por partes.
§ 7.° Nos regulamentos se determinará o processo o
escripturação da transcripção.
CAPITULO II.
DA INSCIlIPçlo DAS HYPOTllECAS.
Art. 9.° As hypotbecas legaes especialisadas, .assim como
as convencionaes sómente valem contra os terceIros desde a
!lata da inscripCão.
Todayia as 6ypothecas legaes não especialisadas das mulheres menores e interdicLos serão inscriptas posto que sem
inscripção vai hão contra os terceiros.
§ 1.0 São subsistentes entre os eontrahentes quaesquer
bypotbecas não inscriptas.
§ 2.° A inscripçito, salva a disposição do art. 11, valerá
por 30 annos, e só depende de renovação, findo ~ste prazo.
Nesta disposição não se eomp.rehen~e a mscnpção d~ hy~
potheca da mulher casaria, e do lnt~l'rlICt~, a qual subsl,t1ra
por todo o tempo rio casamento, ou lnterdlcção.
§ 3.° Um anno de-pois da ~essação da tutell~l, ou cura~ella,
da dissoluCão uo matl'lmOnlO ou da separacao dos conJuges
cessa a by·potheca legal dos menores, dos lnterdictos, e da
mulher casada salvo havendo questão pendente.
§ 4..° As inscripções serão feitas pela ordem em que forem
requendas.
Esta ordem é designada por numeroso
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A data e natureza do titulo;
O valor do credito ou a sua estimação ajustada pelas
pal·tes;
A época do vencimento;
Os juros estipulados.
A situação, denominação e caracteristicos do immovel hypotlJ.ecado.
O credor além do domicilio proprio poderá designar outro
onde seja notificado.
§ 25. A inscripção das hypothecas legaes não especialisadas deve conter:
O nome, domicilio e profissão dos responsaveis;
.nome e domicilio do orphão, do filho, da mulber, e do
Jla~o;:. A. inscripção da hypotheca legal da mulhcr deve
Cl'lnllDOSO ;
ser requend.a :
O emprego, titulo, ou razão de responsabilidade, e a data
Pelo m~ndo;
resjlectiva.
Pelo paI.
li
'26. Os livros da inscripção serão divididos em tantas
• § 10. Póde ser requerida não só pela mulher e pelo
columl1as quantos são os requisitos de cada uma das indoador, como vor qualquer parente dclla.
scripções, tendo além disto uma margem cm branco tão larga
~ 11. Incumbe:
como a escripta para ne.sta se lançarem as cessões, remissões,
Ão taiJellião ; .
e quaesquer occurrenCtas.
Ao testam~ ntelro;
§ 27. Além dos linos das inscripções e daquelles que
Ao jui.z da p~'ov~doria; , ._
os re~ulamentos determinarem, havcrá dous grandes livros
Ao JUIz de dIreito em COI'\·elr.ao.
alpballetlcos
que serão mdlcadores dos outros, sendo um del§ 12. A inscripç,lo da tutefla ou curatella deve ser reles destinado para as pessoas e o outro para os immoveis requerida:
feridos nas inscrincões,
Pejo tutor ou curador antes do exercicio;
§ 28. O governo determinará as formalidadcs da inscripPelo testamenteiro.
ção conforme a base deste artigo.
§ 13. Póde ser requerida:
Por qualquer parente do orpMo ou interdicto.
TITULO m.
§ U. Incumbe:
DOS EFFE1TOS DAS niPOTRECAS E SUÁ REMISSÃO.
Ão tabelião:
Arl. 10. A bypotbeca é indivisivel, grava o immovel ou
Ao escrivão dos orphãos ou da provedoria;
immovcis respectivos, integralmente, e em cada uma das
Ao curador geral;
suas partes, Ilualquer que seja a pessoa em cujo poder se
Ao juiz dos orpbiios ou da. provedoria;
acharem.
Ao juiz de direito em correição.
§ 1.' Até á transcripção do titulo da trasmissão todas as
§ 15. A inscripção da hl'potbeca do criminoso póde ser
acções são competentes e validas contra o proprietario prirequerida pelo offendido e incumbe:
mitivo, e exeqUlvcis contra quem quer que for o detentor.
Ao promotor publico;
§ 2.' Ficão derogadas:
Ao escrivão ;
A excepção de excussãO;
Ao juiz do processo e execução;
A faculdade de largar' a hypotheca.
Ao juiz de direito em correiQão.
§ 3.' Se nos 30 dias depeis da transcripção, o adqui§ 16. A inscripção da hypotheca das corporações de
mão morta deve ser requerida por aquelles que as adml- rente não notificar aos credores hypotbecarios, para a remissão da hypotheca, fica obrigado:
nistmo e incumbe:
A's acções que contra elle propuzerem os credores hypote.
Ao escrivão da provedoria;
carios, pam indemni8acão de perdas e damnos ;
Ao llromotor de capelIas ;
A's custas e de8pezãs judicmes ;
Ao juiz de capellas ;
A' dilferença do preço da avaliação e adjudicação, se
Ao juiz de direito em correição.
§ 17. A inscripcão da bypotheca do pai deve ser reque- esta houver logar ;
O immovel será penhorado e vendido por conta do adrida pelo pai:
"
18. Póde ser requerida por qualqucr parente do filho; quirente, ainda que elle qu ira pagar ou depositar o preco
da venda ou avali~ão, salvo:
•
19. Incumbe:
Se o credor consentir;
o escrivão do inventario ou provedoria;
Se o preço da venda ou avaliação bastar jlara pagamcnto
Ao tabellião ;
da hypolheca;
Ao juiz de orphàos ou provedoria;
Se o a~quirente pagar a hypotheca;
Ao Juiz de dircito em correic:ão.
A avahação nunca será menor quc o preço da venda.
§ 20. A inscripção das hy"pothecas dos re8ponsaveis da
§ 4,0 Se o adquirente quizer garantir·se contra o elfeito da
fatenda publica incumbe aos empregados que forem designados pelo ministerio da fazenda, e deve tambem ser requerida excussão da hypotbeca, notificará judicialmcnte. dentro dos
30 dias, aos credores hypotbecarios o seu contrato, declapelos mesmos responsaveis.
. § ~1. Todos os empregados aos quaes incumbem as rando .0 preço da alienação, ou outro maior, para ter logar
refendas inscripeões /lcão sujeitos pela omissão á responsa- a remIssão.
bilidade civil e êriminal.
. A notificação será feita no domicilio inscripto, ou pore§ 22. O tcstamenteiro perderá a beneficio das pessoas dlCtOS, se o credor abi se não achar.
lesadas a vintena que poderia perceber; e o marido § 9', o
§ li.' O credor notificado póde requerer no prazo assignado
tutor e curador § 1'2, aquclles !lue administrão as corpora- para opposiçiio, g.ue o immovel seja licitado,
cGes de mão morta § 16, o pai § 17, os responsavels da
~ 6.' São adnllttidos a licitar:
fazenda .publica § 21, ficão sujeitos ás penas do estelionato
Os crcdores bypotbecarios ;
pela omlsssão da inscripcão, verificada a fraude.
Os fiadores;
§ 23: A inscripção de" todas as hypothecas especialisallas
O mesmo adquirente.
será fSita em um mesmo livro, mas a inscripcão das hypo§ 7.' N,lo sendo requerida a licitar.ão,o preco da alienacão
thecas legaes não especialisadas terá livro proprio.
ou aquelle que o adquirente propuzel:, se havêrá jlor definiti§ U. A inSCl'ipCãO das hypothecas conveneionacs e lcgaes vamente fixado para remissão do immovel, que ficará livre
cspocialisatlas devê con ter:
de hypotbecas, pago ou depositado o dito preco.
O nome, domicilio, e profissão do credor;
§ 8.' O adquirente que solIrer a desapropriação do immo\) nome, dOluicilio, e profissão do devedor;
vel, ou pela penbora, ou pela IicitaçlIo j que pagar a hypo-

mero determina a prioridade.
. ONU, Quando duas ou mais vessoas concorrerem ao mesmo
§ . as inscripcões serão feitas sob o mesmo numero,
te~p~'SI!lO tempo quer dizer - de manhã das 6 horas até
12 - ou - de tarde das 1'2 até 6 boras:
as § 6.' Não se dá prioridade entre as inscripções do meso numero.
JD § 7.' A inscripção da hrvotbeca convencional compete
interessados.
ao 8.' A inscripção da bypotbeca legal. compete, aos in~e·
. ressados e incumbe aos empregados publIcos abaIXO deslg-

§
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theca; que pa~a-la por maior preco que o da alienacão por
causa da adjudica cão, ou da licita·cão; que supportar" custas
e despezas judiciaos, tem accão re~l'essiva contra o vendedor.
§ 9.° A licitação não póde" exceder ao quinto da avaliacão.
§ 10. A remissão da bypotheca tem logar ainda "não
sendo vencida a divida.
§ 11. As hypothecas legaes nio especialisadas não são
remiveis, salvo mediante fiança.
A hYDotheca legal especialisada é remivelna fórma deste
titulo, ngurD:ndo pelas p~ssoas a que ella pertence aquellas
que pela leS'lllação em vigor forem competentes.

TITULO IV.
DA EXTINC(:ÃO DAS HYPOTHECAS E CANCELLA!lENTO DAS
"TRANSCRlPgllES E INSCRlPgÕES.

Art. 11. A hypotheca se extingue:
§ 1.° Pela extincç~o da obrigação principal.
§ 2.° Pela destrUI cão da cousa hypothecada, salva a
dílosiÇão do art. 2" § 3°.
3.° Pela renuncia do credor.
4. 0 Pela remissão.
.
5.° Pela sentença passada em julgado.
§ 6.° A extinccão das hypothecas só começa a ter eITeito
depois de ser avellladano competente registro, e só poderá ser
attendida em juizo quando fôr apresentada a certidão do
averbamento.
.
§ 7.° Se na época do pagameuto, o credor se não apresentar a receber a divida hypothecaria, o devedor liberta-se pelo
deposito judicial da importancia da mesma divida e juros
vencidos, sendo por conta do credor as despezas do deposito,
que será feito sempre com a clausula de ser alevantado pela
pessoa a quem de direito pertencer.
A prescripção da hypotheca não póde ser independente, e
diversa da préscripção da obrigação principal.
Art. 12. O cancellamento tem logar por convencão das
partes, e sentenças dos juizes e dos tribunaes.
"

TITULO V.
DAS CESSÕES E SUBROGAgÕJlS.

O modo e condições dos pagamentos antecipados;
O intervallo entre o pagamento das annUldades e o pagame.nto dos juros das lrtras hypothrcarias;
A constituicão do fundo de reserva;
Os casos tia dissolncão yoluntaria da sociedade, assim
C01ll0 a fórma e condiçÕes da liquidação ;
q modo da emissão e da amortisação das letras hypothecanas;
O modo da annullacão das letras reunidas.
§ 10. O nfio pagamênto da annuidade autorisa a sociedade
para exigir, mio só o pagamento da annuidade, mas tambem
de toda a divida ai mia não amortisada.
§ 11. Os emprestimos hypothecarÍos são fp:~os em numerario ou em letras hypothecarias.
§ 1'2. O capital destas sociedades, assim como as letras
hy?othecarias ou a ma trans[erencia, são isentas do sello
proporcional. A arrematação ou adjudicação dos imllloveis
para pagamento da sociedade são tambem isentas da sisa.
§ 1.3. O portador da letra hypothecaria só tem ação contra
a SOCiedade.
!1 ti As sociedades de que trata esta lei não são sujeitas il
falTencia cOlUmercial.
Verificada a insolvaLilidade a requerimento do procuradorfiscal do thesouro publico ou thesoul'arias, aos quaes os credores devem participar o nITo pagamento, o juiz do civel do
domicilio, procedendo ás diligencias necessarias, decretará /I.
liquidar.ão forcada da mesma sociedade.
Desté despacho haverá ag-gravo de petição.
Decretada a liquidacão forçada, ficará o estabelecimento
confiado a uma administraçfio provisoria, comp~stil: de tres
portadores de letras bypothecanas e de dous aCClODlstas nomeados pelo juiz;
§ 15. O juiz convocará os portadores das letras bn othecarias para no prazo de 15 dias nomearem uma admmistração que tome conta do estabelecimento para sua liquidaçãO
defimtiva.
§ 16. Estas sociedades além da operacão fundamental
dos emprestimos por longo prazo pagaveis por annuidades,
podem:
1.0 Fazer emprestimos sohre hypothecas a curto prazo
com ou sem amorlisação.
2.° Receber depositos em cauta corrente de capitaes com
ou sem juros, empregando esles capitaes 'por prazo que não
exceda a 90 dias em eUlprestimos garantidos por letras hypothecarias ou apolices (la divida publica ou comprando e
descontando bilhetes do thesouro.
Estes depositos só podem ser retirados com rrévio a~iso
de GO dias e não podem exceder a Importancla.do capItal
realizado.
§ 17. A letra .hypotheca~·ia pref~r~ a ~odo e qualquer ti·
tulo de divida chn'ographana ou prlVlleglada.
§ 18. O governo pelo ministerio da fazenda, dará reg~·
lamento especial para execução desta parte da prcsente leI.

Art. 13. O cessionario do credito hypothecario ou a pessoa validamente subrogada no dito credito, exerceráll sobre
o immovel os mesmos direitos que comretem ao cedente ou
embargante, e" tem o direito de fazer lIIscrever á margem
da inscripcão principal a cessão ou subrogacão.
AscessÕp,s s6 podem ser feitas por escríptura publica ou
por termo judicial.
!1 1.0 Constituida a bypoteca conformo o art. 4°, § Go, ou
cedida con[onup, este artigo, podem sobre ella as sociedades
especialmente autorisadas pelo governo emittir, com o nome
de letras bypotbecarias, titulos de dividas transmissiveis e
pa~aveis pelo modo que se determina nos paragra phos segUllltes:
!1 2.° As I.tras hypothecarias são nominativas ou ao por.
tador.
§ 3.° As letras nominativas são transmissiveis por endosso, cujo etreito será sómente o da cessão civil.
~ 4.° O valor das letras hypothecarias nunca será inferIOr a 100gB.
§ 5. ° Os emprestimos bypothecarios não podem exceder
á metade do valor dos immoveis ruraes e 3[4 dos immoveis
urbanos.
§ 6.° A emissão das letras hypothecarias nllo poderá
exceder a importancia da divÍ(la ainda não amortizada nem
ao décuplo do capital social realizado.
§ 7.° Os emprestimos hypothecarios sã.o pagaveis por
annUldades calculadas, de modo que a amortização tolal se I
realize em 10 annos pelo menos e em 30 no maximo.
§ 8.° A annuidade comprehende:
O juro estimulado;
.
A quota da amortização;
A porcentagem da administra cão .
§ 9.° Nos estatutos das sociedades, sujeitas á approvação do governo se detelluinará:
O modo da avaliagão da propriedade;
A tarifa para o calculo da amortizacão e porcentagem
da administração;
•

«

TITULO VI.

« DAS ACgõES HHOTHECARIAS.

Art. H. Aos credores de hypothecas conveucionaes in- j
scriptas compete:
.
li'
O sequestro do immovel como' prepuratono da acção; j
A conciliação postedor ao sequestro;
A acção de dez dias e cujo processo e execução serão
regulados ve~o decreto n.~737 de 1850.
O foro ClVll.
§ 1.° Os immoveis hypothecados podem ser arrematados ,1
ou adjudicados, qualquer que seja o seu valor e a importan- l
cia da d i v i d a . j
§ 2. ° Fica derogado o privilegio das fabricas de assucar !
e mineracITo de que trata a lei de 30 de agosto de 1833.
•
§ 3.° "Os bens especialmente hypothecados s6 podem
ser executados pelos credores das hypothecas geraes depois
de excutidos os outros bens do devedor commum.
§ 4 "As custas judiciaes serão reduzidas a dous terços
das quantias lixadas no regulamento actual.

I
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TITULO YII.
DISPOSiÇÕES TRANSITOnIAS.
111 O governo determinará a fórma e o prazo dentr:d~' quai, sob pena de não valerem contra terceiros, devem
as §partes;
- I'Isar as hypot hecas geraes e
1.. Inscrever e especla
ohre ben' futuros.
s 2.• I~screver as hyyothecas pri vileg\ada~ pela I~gis
lac~o actual, as quaes, nao ohsta~te esta lei, fi.cao em vIgor.
"Art. 16. Ficão derogadas as leiS em contral'lo."
r.O~TBATO COl! o VISCONDE DE BA~BACENA PAnA A EXPLonAçÃo
DE ~IINAS DE c,lnno DE PEDaA.
Foi submetlida a discussão, e sem d':.bate appr?vada para
ser remetlida á outra camara, a redacçao, q~e ficara .so~r", a
esa das emendas approvadas pelo senado a proposl!)ao da
:ma~a dos deputados, relatiya ao c?ntrato celebEado com o
visconde de Bal'bacenapara I~vrar mmas de carvao de pedra
na provincia de Santa Ca thaTlna.
ORDEM DO DIA.
LICENÇA AO sa. SEN.\Doa VIF.IllA 0.\ 5IT.n.
Eutrou em 2" di5custiI'), e foi sem delHlte approvado. o
parecer da commissào d~ constituiçã?, cOllce.dendo lice.nc~ ao
Sr. senador Vieira da Silva pura retll'ar-se a sua provmcla e
ir á Europa.
LICENÇ'\S AJUIZES.
. Seguirão-se em3"disc~s5ão,.e forão seil! dehate apl~rovadas
para subirem á sancção nnpenal,as segUintes proposições da
camara dos deputados;
. .
..
1.- Autorisando o gOyernD a conceder ao JUIZ de dll'elto
Luiz Pinto de ltlirallda Montenegro e ao ministro do snpremo
tribunal de justica Antonio Ignacio de Azevedo um anno de
licenca com os" respectivos ordell~dos, para hem a Europa
tratar de sua saude.
PENSÕES.
2.- Approvando a pensão annual de 6iJO$ concedida aos
vigarios collados Jacintho José de Almeida e José de Souza
Lima.
APOSENTADOBIA DE JUIZES DE DI8EITO.
. Entrou tambem em 3' discussão a proposição da mesma
camara, approvando a aposentadoria concedida ao juiz de
direito José Bernardo de Loyola.
O Sr. Ferreh'o Penno: - Posto que o meu voto
seja favoravel a este projecto, julgo convemente cham~r a
attenção do senado sobre um incidente, que me parece digno
de serio reparo, o que não fiz na primeira, nem na segunda
discussão por estar ausente o nobre ex-ministro da justiça do
g~~i~ete de .30 de maio, a quem principalmente desejava
dll'lgll' IlS mmhas observacões visto ser elle o responsavel
pelo acto de que pretendo tr~tar. Ainda hoje não se acha
presente o nobre ex-ministro, nem é provavel que compareça,
tendo de partir amanbã pam a Europa com licença do senado; .mas eu não posso deixar de aproveitar a ultima opportumdade que agora se me o[erece, e, não sendo a questão
pessoal, espero que algum dos seus honrados colle<>a5, ou
dos membros do ministerio actual, haja de dar as explicações
que porventura julgue necessarias, á vista do que passo a
expOr.
.0 juiz de direito da comarca de Sapucaby, da provincia de
~hnas~Geraes,.José Bernardo de Loyola, dirigiu ao gover~o
Imperial em Junho de 1863 um requerimento, em que pedia
aposenta~oria com as bonras de desembargador, alleganâo .os
hons se:Vlços que prestara 1'01' mais de 18 ~nn.o~ _na carreu:a
da magIstratura, e as enfermidades que o mhlblao de conhnuar em exercicio.
Sobr~ este requerimento deu o presidente da provincia em
1:1 d~ Julho uma informacào favoravel, declarando que o
sunhcante tinba sempre" desempenhado suas obrigacões,
"!IDlstrando a tempo as informacões exigidas pela presidencla, em cuja secretaria não constava que contra elle se houvesse ~ado qualquer qneiu ou denuncia.
~ Ouvida a secretaria de estado, nenhuma uuvida ou objecç,,:o .apresentou, e sobre a sua informacão lancou o nobre
mlDlstro da justiça duas notas, a lapis, ambas com a data de
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30 de julho, a premeira, que se acha riscada, dizendosim, sem as honras, e a se!(unda nestes termos-P. D. de
al!0sentadoria com os vellCtmelltos do tempo que tem servtdo.
Além destas notas, ou minutas, acha-se lancado no requerimento um despacho do teor seg-uinte; (lendo) cc P. D.
Aposentando no logar de juiz de direito com o ordenado correspondente ao tempo de servico, depcndendo ncsta parte da
approvaçào d.a .asseOlbléa gerar legislativa. Paço, 30 de julho
de 1863.-Stmmbú. ))
Em 31 de julbo expediu-se um decreto nestes termos:
(lendo) Altendendo ao que me representou o juiz de direito
José Bernardo de Loyola, e aos servicos por elle prestados:
Hei por bem aposenta-lo naquelle logar com as honras.de
desembargador, e com o ordenado relativo ao tempo de serviço que tiver, dependendo nesta parte da approvação da
assemhléa geral legislativa. João Lins Vieira CansansiIo de
Sinimbú, do meu conselho, ministl'O e secretario de estado
dos negocios da justiça, assim o tenha entendid{) e faça executar, etc. "
Este decreto foi publicado por extracto no Diario Oflicia!
de 7 de agosto n. 177, dizendo-se;- Foi aposentado o juiz
de direito José Bernardo de Loyola com as /Ionras de desembargad01'-e acba-se entre os papeis remettidos á assembléa
geral, mas inutilisado, isto é, rasgado na parte que continha
a rubrica imperial e a referenda do ministro, e substituido
por outro c~m a mesma data de 31 de julho, que concede a
aposelltadol'la sem as bonras !
No decreto inutilisado tambem se encontra uma nota escripta a lapis pelo nobre ex-ministro da justica, nestes termos: (lendo) Na minuta mandou-se sómente conceder a aposentadoria, mas nã9 as honras de desembargador. Rio, 12
de agosto de "1863. "
Presumo que a minuta a que se refere esta nota seria uma
das duas, tambem escriptas a lapis, de que já fiz mencão;
mas não posso descobrir o motivo por que o nobre ex-mÍnistI'O não se referiu antes ao despacho lancado no requerimento da parte, com a mesma data de 30 dê julho, revestido da
sua assignatura, e portanto mais authentico do que qualquer
minuta.
. Se o requerimento do juiz de direito da commarca de SaJlucahy tivesse sido indelirido na parte relativa ás honras de
âesembagador, poder-se-hia dizer que havia desi;ualdade a
seu respeito, negando-se· lhe aquillo que a outros magistrados em i~uaes, ou ainda menes favoraveis,circomstancias fOra conceaido por diversas administrações, e pelo proprio ministerio de 30 de maio, como, por exemplo, ao Dl'. Antonio
Roberto de Almeida, ma&istl'ado que, sendo certamente muito digno, não contava toDavia tanto tempo de serviço como
o DI'. Loyola ; mas ainda assim não poderia este fazer reclamação alguma, sendo objecto de mera graça a concessão daquellas honras.- Desde, porém, que se publicou no Diario
Olficiat o decreto que Ih'as concedeu. parece-me que a cassacão deste acto, Importando certo dezar a um magistrado,
aliàs digno do melbor conceito por sua probidade e comportamento, não poderia ter logar sem que occorressem mohvos
mui graves, assim como entendo que em tal caso não se deveria substituir um decrl!o por outro com a mesma data,
mas sim expedir um novo decreto com a data propria, declarando sem eU'eito o primeiro na parte concernente ás honras.
E haveria realmente algum motivo que obrigasse o ministro da justiça a um tal procedimento? Haveria ob ou subrepção no requerimento, allegando se falsamente circumstancias favorav~is á pretenção, ou occultando-se as que lhes
erão desfavoruvCls? Não consta que nada disto hou.vesse,
sendo o uni co motivo conhecido o que se Yé da nota lancada
no decreto inutilisado, isto é, que peta minuta não se mandára conceder as honras de desembargador.
Ora, eu não posso admittir que neste caso houvesse abuso
de confiança por parte da secretaria da justiça....
O SR. SILVEIRA DA MOTTA; - Ou do gabinete do ministro.
O SR. FERnElRA PENNA ; - .... nem crer facilmente que a
falta deattenção e escrupulo dê 100"ar a enganes de semelhante natureza, porque faço o meYhor conceito da capacidade dos empregados incumbidos dos principaes trabalhos
I(
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daquella repartição. Ainda, porém,suppondo que a !ecrotana enganou-se, e que nào houve alguma outra minuta ou
ordem verbal mandando conceder as honras, perguntarei:
Não leu o ministro esse decreto de meia duzia de linhas
antes de submelle-lo á imperial as~natura, nem quando o
referendou? Se o tivesse lido e estivesse certo, como deveria estar, da deliberacão tomada, não deixaria de descobrir
desde logo o engano,' e de corrigi-lo opportunamente.
No logar onde re!ide o juiz de direito tem-se dado a este
facto uma exphcacão, que ouvi a diversas pessoas, e julgo
conveniente trazer ao conhecimento do senado, embora não
me ache habilitado para responder pela sua veracidade, porque entendo não 56 que o assumpto é digno de particular
attencão, mas tambem que faço um serviço aos membros do
gahin'ete de 30 de maio, e especialmente ao nobre ex-ministro
da justica, dando-lhes esta opportunidade para mostrarem
que não'houve da sua parte o procedimento que se lhe
imputa.
-. Não sou daquelles que nutrem constante prevenção contra
a autoridade, suppondo que qualquer cidadão, por mais honesto e escrcpufoso que seja, desde que se acha investido
da jurisdicão de um cargo elevado ,esquece e posterga os seus
sentimentõs e precedentes mais nobres e honrosos, para
servir a interesses mesquinhos, praticando actos improprios
de quem sabe prezar a sua reputação e dignidade. Pelo
contrario, tendo já solIrido como funccionario publico muitas
accusacões imjustas, tend o bservado como malignidade
desvirtúa as intencões mais puras, tendo sido arguido de
culpas, que nunca êommetti, nem seria capaz de commett~r,
quando vejo accusados outros funccionarios, não fOrIDO faCIlmente qualquer juizo que lhes seja desfavoravel em quanto
não ouco a defesa.
O qüe se tem propalado na comarca de Sapucaby é que
havia-se promettldo ao juiz de direito, ou pelo menos dado a
entender, que ser-lhe-hia concedida a aposentadoria com honras de desembargador,se elle prestasse o apoio de sua influencia á chapa do partido dominante na eleição geral de. agosto
de 1863, e que logo que se percebeu que esta condIção ou
esperança não poderia ser realizada houve ali me.smo quem
declarasse com toda a franqueza que passava a enVIaI' á côrte
o aviso conveniente para que fosse indiferida a segunda parte
de sua pretencão, como realmente o foi, cassando-se o primeiro decreto' de 31 de julho, não obstante já ter sido publicado no Diario Oflicial.
Não dou o facto por averiguado, como já disse, nem mesmo poderei crê-lo sem muila difficuldade ; mas em todo o caso
entendo que elle deve ser explicado, e ficarei muito satisfeito
se se mostrar que nada houve que pudesse ser interpretado
como uma promessa do despacho em questão, ligada ao reresultado da eleicão de que se tratava; que, se tal promessa
se fdZ, não foi de modo algum autorisada por qualquer dos
membros do gabinete de 30 de maio; que houve sómente um
engano na redacção do primeiro decreto, aggravado por um
descuido do ministro que o referendou; e finalmente que, se o
juiz de direito Lo)'ola ficou privado das honras que já lhe
tinMo sido concedidas, não foi porque chegasse posteriormente ao conhecimento do governo imperial facto algum pelo
qual desmerecesse essa graça.
•
o !Ir. Silveira da Jllotta. -Sr. presidente, eu ainda
estou debaixo do peso da impressão que me fez este negocio,
depois que o nobre collega, senador pelo Amazonas o explicou,
e vou entrar nesta discussão como auxiliar do meu nobre
collega, a ver se elle consegue o que com tanta razão exigiu
- que foi alguma explicacão deste importante mysterio.
Portanto, o meu nobre collega tome-me como seu auxiliar
meramente....
O SR. FERREIIlA PENNA: - Tenho muita honra nisso.
, O SR. SILVEIRA DA I'IIOTU: - Creio que não é preciso
dizer mais para levantar escrupulos no animo do senado em
votar por uma apQsentacão nas circumstancias em que esta
sé acha. Eu fiquei, Sr. presidente, como disse sob o peso de
uma dolorosa. impressão, quando vi neste maço de papeis,
que serve de mformações ou docum.entos a e.sta p~etenção de
ãposentação, ~ decreto COm a asslgnatura Imperial rasgada
sem ser pelo Imperador.
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O SR. SOUZA FRANCO :- Quem é que diz que não foi rasgada pelo imperador? A pratica é esta.
O SR. SILVEIRA DA !\IOTTA: - Eu ainda não disse que não
foi rasgada por elle; V. Ex. permitta alguma largueza aos
meus escrupulos: o que eu disse foi que fiquei debaixo do
peso dessa dolorosa impressão, vendo isso.
O Su. SOUZA FRANCO: - Porque é pratica apparccerem
esses papeis depois.
O SR. SILVEIRA DA !\IOTTA : - Eu sei que as assignaturas
do imperador nenhum ministro póde rasgar; ao menos por
dererencia o ministro costuma, é do seu dever, iputrlisado um
decreto, leVai' a assignatura imperial para ser;.rasgada só·
mente por quem a lançou no decreto; não ha ministro que
possa rasgar assignaturas imperiaes; só se isto pertence ao
gabinete de 30 de maio! Perdoem-me os nobres collegas,
ex-ministros do gabinete de 30 de maio, que eu reconheco
como grandes servidores do estado, homens amestrados no
serviço, e grandes respeitadores das prcrogativas da corôa;
mas este facto, Sr. presidente, dá-me logar <: ter essa dolo·
rosa impressão dc sorpresa.
Sr. presidente, neste documento, que não se póde deixar
de reconhecer que é ofllcial, a letra é da secretaria de estado; o decreto é datado de 31 de julho de 1863; e sendo,
tanto o decreto rasaado, como o decreto que tcm a nova
assignatura, peças oíílciaes, é indispensal'el, que sublevando
isto uma questão a respeito do modo por que procedeu o
ministro que fez passar scgundo decrcto para ser novamente
assignado, se proceda a algum exame desta questão.
O meu nobre collega que primeiro se occupou desta discussãO e que fez o relevante servico publico de levantar esta
questão, que ia passando envolvÍda nestas folhas de papel,
está mais ao facto do negocio do que eu, porque declaro que
não sahia disto e o senado, creio, não sabia tambem, tinha
de approvar a aposentação de um juiz de direito sem honras
de desembargador, quando por um decreto da mesma data,
que foi publicado no Diario Oflicial, se tinha dcclarado
que este juiz de direito, tendo 18 annos de serviço, tinba
sido aposentado tambem com as honras de desembargador.
Como conciliar, senbores, estas cousas? O que se segue,
aYista destas provas e da publicação do Diario Oflicial, é que
o ministro da justica do gabinete de 30 de maio mandou
passar depois do diá 31 de julho de 1863 um segundo decreto com uma data atrazada, com a data do pl'lmeiro decreto, gue tinlia servido de base ao expediente oa secretaria
da justiça para se mandar publicar no Diario Oflicia!.
Em todo o caso, senhores, é preciso averiguar este negocio, principalmente por uma razão: se acaso se publicou no
Diario 00icial o decreto sem estar assignado, ou antes de
estar asslgnado pelo imperador, é preciso responsabilisar os
empregados do Diario Oflicial, é preciso responsabilisar os
empregados da secretaria da justica, que communicárão o expediente da secretaria, que devia ser publicado no Diario
Of1icia!.
Quando no corr.o legislativo apparece um facto que denuncia responsabtltdade de funcclOnarios publicos encarregados da execucão das leis, não se deve passar adiante sem
sujeitar o negoéio pela verificação da responsahilidade de
quem for.
Ora, note V. Ex. que ultimamente, no relatorio do actual
presidente do conselho e ministro da justiça se faz ao exdirector geral da secretaria da justiça a accusação de abuso
de confiança, e fundamenta-se neste abuso de confiança a sua
demissão.
Quando, senhores, apparece um aeto destes no relatorio
do nobre presidente do conselbo denunciando que a secretari~ da justiça tem .empregados que ahusiro d~ ~onfi~nça do
mimstro e vem depOIS ao senado um acto do mllllftel'lO anterior com uma prova evidente de abusos ou da se.;retaria ou
dos empregados encarregados da Gazeta Official, ou do proprio ministro, quando se dilo estas circumstancias, quando
coincide a averiguacão deste facto importante com o que
acaba de dizer o nobre ministro da justiça pr~side~te do
conselho, até a respeito de um empregado o maIs emmentQ.
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. de um homem no antigo sel'Viço e homem de
.1
d~• secretaria,
. os prestados ao es tauo...
bons servIÇ
.
O SR. CANDIDO BORGES:-ApOlado.
SR SILVEIRA DA :IUOTTA: -.' ... quando o governo .se
9 . lancar urna tão grand~ Imputação, e sobre funeelOanll~la fão importantes e prestimosos, apparecendo um facto
~:~:~s ordem, o que de~e ? senado concluir? Deve concluir
talvez uma eousa que não e exacta.
Talvez o senado deva concluir, ~onfrontando a da~ da
r cão com o estado do manusenpto em que a asslgnapub I~a. erial foi rasgada pelo ministro, que houve (unieR
~ura :~lse de salvar a responsabilidade do ministro) abuso
YPo cretaria ou dos empregados da G!lzeta. Oflidal. ~este
a se senhores, uma vez que ~ste .negoc.1O vem a terr~Iro, é
easo!so saber se foi a secretana, e precIso saber se fOI uma
precI
' . 1 '
d
entidade que não "
~ secretana, nem uelxa e ser, que
Utra abinete
do ministro, ou se e a Gazeta OfliciaJ. Se não
seop~der' imputararesponsabilidaded.es.te acto a alg~ma destas
tres entidades, ca~e toda sobre? nllmstro, e cabmdo. sobEe
o ministro, eu entend?,. SI'..presld.ente, que este neg?clO. nao
e de expediente do I!llmsterlO da Justiça, ~ste negoc.lO. e e~
padiente do ministeno todo, e sentlo expediente do mlmsteno
todo, creio que o senado tem meios do obter a explieaçiio
deste Cacto.
Faco justica ao nobre senador pelas Alagôas, ex·ministro
di'. justica; c·reio que elle não se animava, nào se arrojava a
. 'rasgar de um decreto a assignatura do imperador, mandando
passar outro decreto, sem que este papel tenha sido rasgado
pela unica pessoa que o podia rasgar, ou com autorisaeão
para o rasgar o com a acquiescencia de todo o ministúio,
porque não e questão de expediJnte especial da repartição
conceder se a aposentacão a um juiz de direito acompanhando-a da graca das honras de desembargador. Por isso me
parece, senhóres, que, por llOnra mesmo do gabinete de 30
de maiO, devemos pôr este negocio a hmpo; e, se acaso
para o fazer é necessario demorar este negocio em um dos
seus tramites, julgo que o senado faz servico, procede regu·
larmellte adiando a materia até que possa hãver algum esclareeimento.
Eu pela minha parte, se o nobre senador que iniciou o debate, e que sabe melhor do que eu das circumstaneias do
negocio, me acoroçollr, não ten~o duvida de orrerecer um
requerimento pedindo informaçQes ao governo a respeito dos
termos com que a aposentação foi concedida, porque, senhores, so acaso depois de umil verificação conscienciosa,
despida de todo o animo de recriminações. nós reconhecermos
que este magistrado, que aliás tem prestado tolo bons servi
ços, foi aposentado com condições menos favoraveis do que
aquellas com que a camara dos deputados approvou o decreto de aposenlação, neste caso declaro que o meu voto é
~on~ra a approvaç<1o do decreto, até que o governo faça a
Justlça que ficou obscurecida ou embaraçada por essa escamotage de decretos de aposentação.
Não posso, pois, nem o senado pode querer que o (lireito,
9ue a,iustiça de um magistrado, que obteve da munificencia
Imperial a graça das honras de desembargador além da sua
aposentadoria no logar de juiz de direito, seja annullada,
seja contrariada, e então o meio será o corpo legislativo
n~o approvar a aposentação nos termos em que está eonceh.ldo o ~ecreto, esperando que o jlovcl'no faca a justiça que
tlnha feIto, se se verificar que elle a tinha (cito.
Por isso, Sr. presidente, vou mandar á mesa um requerimento de ad}ame'lto do projecto até virem as informações
que e~ requell'o que se peçáo ao governo, e que devem servir
para lllustrar o senado a respeito da explicaeão que deve
dar a esle facto importnnte que veiu a terreiro nesta dis~ussão. Se a explicação plausivel que o facto póde ter não
Importasse a responsabiliâade de fUlleeionarios, não me im~ortava; mas a explicação plausivel, unica que póde ter, e
e..responsabilidade, ou da secretaria, ou do gabinete do
I!llOlStro, ou da Gazeta 0lficial. Se não é de ninguem, então
e uma responsabilidade tremenda do ministro, e é necessario
'Iue venha mais este faetoi depois da medida violenta desse
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ministro a respeito dos membros do supremo tribunal de ju8~
tiça, assignalar os vestigios de sua passagem pela adminiS_
tração, aprese~tando ao corpo I.egislativ~ deer~tos de aposen.
tacão em dupheata, com a asslgnatura Impenal rasgada 1
Vou mandar á mesa o requerimento.
Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte
REQUERIMENTO.
cc Requeiro o adiamento da discussão deste projecto até
virem as informações do governo, que se devem pedir pelo
lllinisterio da justiea, sobre a existeneia dos dous decretos.Silveira da Jllotta: »
O SI'. lUllrquez de Ollndll:-Sr. presidente, eu, não
fazendo bem idéa da questão, tinha dito aqui do meu logar
que era bom adiar a materia para ser exammada.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Apoiado j segui o &leu conselho. (Hilaridade.)
O SR. MARQUEZ DE OLlIl'DA: - Sim, senhor. Dias, examinando depois a questão, reconheci que ella não vale nada;
a explicacão está nos mesmos papeis. V. Ex. faz-me o favor
de m'os mandar? (E' satisfeito).
Aqui está um decreto aposentando o homem com as honras
de desembargador e com o ordenado correspondente ao
tempo de servico. Este decreto foiassignado. não foi inutilisado; isto acónteee todos os dias.
O SR. SILVElIlA DA IUOTTA: -Depois da publicação?
O SR. ~IARQUEZ DE OW>'DA :-0 facto de ter sido inutilisado
com tempo destróe qualquer juizo temerario. Só quem não
foi ministro é que não sabe que isto está acontecendo a
todos os ministerios: levão os decretos, e depois é que notão
que escapou uma expressão por este, por aqueUe motivo.
O SR. Souu FRANCO: - Erro de data, nome errado, etc.
O SR. MARQUEZ DE OLINDA:-Não, senhor. Emenda-se isso
depois de assignado o decreto, e muitas vezes depois de referendado, mas não depois de ser publicado; porque depois
de publicado está feita a eousa.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Foi depois; está aqui. (Mostranclo o Diario Ollieia!. j
O SR. MARQUEZ DE OLINDA: - Valha· me Deus I Isto é erro
da imprensa, que se explica pelo mesmo decreto: V. Ex.
está jogando comigo. (Hilaridade.)
Nós sabemos como isto acontece: na secretaria da justiça
vão macos o macos de decretos para se assignarem; o ministro 01bou para esse, e, reconhecendo pelo todo que se
trata va da aposentadoria desse magistrado, não duvidou
apresenta-lo á corôa para assigna-lo.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Sem ler?
OSR. MARQUEZ DE OLINDA: -Não o leu de principio a fim,
fiado em que estava redigido conforme a minuta. Mas, depois
disso, reconhecendo que tinha havido engano na secretaria,
o ministro escreveu pela sua propria letra; aqui está: « Na
minuta se mandou sómente conceder aposentadoria, mas não
as honras de desembargador. » Eis aqui o que houve, senhores, isto acontece milhares de vezes; os senhores que já
for<1o ministros o sabem perfeitamente. O mesmo ministro
obrou tão sincera p singelamente, tão sem segredo, que com
a sua propria letra poz isto: "O decreto não está na conformidade do que se mandou." Então lavrou-se outro deereto; oministro apresentou ambos á corôa: então assignou-se
o segundo e se inutilisou o primetro.
O SR. SILVElBA D.I. DIOTTA : - O ministro assignou 'sem ler?
O imperador assignou sem ler?
O SR. MARQUEZ DE OLINDA:-Isto é de tarifa.
O SR. SILVElllA. DA MorTA: -Conceder honras é da tarifa?
O SR. MARQUEZ DE OLINDA: - Não me refiro ao aeto da
concessão, trato da assignatura. O que quer dizer um decreto. de aposentadoria? A declaracão mais importante é a
que diz respeito ao ordenado.
•
O SR. SILVEIRA D.l. MOTTA: ..... Honras é eousa ildifferelite 'I
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O SR. JlARQUEZ DE OLINDA: -Não é. Mas, como ellas não
estavão na minuta, o ministro não podia suppõr que estives
sem no decreto. Na secretaria engaDarão-se, porque o requelimento continha outra cousa. Portanto, como disse, isso não
vale nada.
Ãll'ora, pergunto eu, o que o actual ministro da justiça ha
de dizer sobre isto? Ha de dizer: « Srs. senarlores, eu vejo
um papel rasgado, mas não sei o que isto significa. })
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Não quero informacões pessoaes, quero informações ofliciaes.
•
O Sn. MAnQUEz DE OLlNDA: - Por isso aqui está a letra do
proprio ministro que eXlllica tudo; elle não fez isso em seI5reôo, esc,reveu estas palavras e mandou este mesmo papel
a secretana.
O facto da publicação feita pelo Diario O/ficial talvez
possa ter uma explicacllo: não se esperou pela emenda, ou
talvez que não houvesse o cuidado de prevenh' da emenda ao
oflicial encarregado da publicaçào ....
- O SR. SILVEIRA DA nOTTA : - Depois não póde ser.
O Sn. MARQUEZ DE OLINDA: - .... é que o oDcial encaro
regado de fazer o extracto, tendo em mente o 1. o decreto e
não sabendo da reforma que houve, mandou para a imprensa
essa declaracão nos termos em que sahiu. Bom foi que se
fallasse nistó, visto que a imprensa publicou o decreto rle
um modo e a realidade era outra. O caso é, pois, este, não
ha nada. mais; o que é que o ministro ha de dizer sobre
isto?
O SR. SILVEIRA DA ~IOTTA : - E' o ministro actual.. ..
O SR. MARQUEZ DE OLlNDA: -Tudo eslá explicado. Já que
na secretaria deixou-se ficar en~re os papeis esta carla
emendada, bom foi que nella mesmo houvesse uma ex plicaçao pela letra do proprio ministro.
Parece-me, pois, que o nobre senador não deve insistir
mais neste requerimento. Eu tinha dito a principio que era
p~eciso pedir expli~ções ; mas,. depois que entrei no conbeCimento do que haVia, vejo que ISSO não vale nada. Não vale
a pena pedirmos informacões, darmos trabalho á secretaria
pa.ra ella nos dizer que niÍo sabe como esse papel está entre
os outros.
o Sr. ~OllZa FraDCO:- Eu tambem voto contl'a o
adiamento pedindo explicações, e vou accl'escentar algumas
palavras ao que a esle respeito disse o nobre senador quc
acaba de fallar.
O Dr. José Bernardo de Loyola pediu aposentadoria, que
o governo lhe concedeu, e o nobre senador pela provincia de
Goyaz não nolou que no seu requerimento ha um despacho
por letra do oflicial maior da secretaria da justi~a.
O Sn. FERREIRA PENNA:-Li até o despacho.
O Sn. SOUZA FRANco:-Nesse despacho por letra do omeial
maior da secrelaria e assignado pelo ministro se declam que
a aposentadoria é sem as honras; quero dizer, não se diz
nada sobre as honras de desembargador. Vou lêr o desllacho. «Passe-se o decreto de aposentadoria no logar de
Juiz de direito com o ordenado correspondente an tempo de
servico, dependendo de approvacão da assembléa gcral. »
Logo o pedido de aposen tadoria com honras de desembargador não foi deferido, não se lhe concedeu este f<tvor. Se o
decreto fosse lavrado na secretaria particular ou gabinete
do ministro, poder-se-hia acusar indiITerenca ou irreOexão
da parte do ministro; o decreto, porém,' fOI lanado na
secretaria da justica. A letra não é (e esta eircumstancia é
muito notavel) do õflicial de gabinete o Sr. Julião Goncalves;
é l~tra de qualquer outro empregado que trabalha na'secretana.
O SR. SILvEmA DA MOTTA :-Isso já se disse.
O Sn. SOUzA FRANCO :-Por conseguinte o erro que apparece foi da secretaria, e, se o nobre senador quer indagar,
bem a fnndo, como é que na secretaria de estado um dos
pacho da em resullado um decreto em contrario, ~óde ir
além do seu proposito, que parece ser molestar o ex-nunistro,
e prejudicar a secretaria, Deixemos ao Sr. ministro res-

pectivo indagar como é que na secretaria se cahe em ·taes
enganos.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - nenos essa.
O 8R. SOUZA FR.~NGO : - Mas disse o nobre senador: « O
ministro eommelteu um erro em não ler. lJ
O Sn. SILvEmA DA MOTTA: -Em apresentar a Sua Mages·
tade sem ler.
.
O Sn. SOUZA FnANGo: - Senhores, um decreto de nomeacão ou de aposentadoria tem formulas 1<10 costumadas, que
úm ministro não repara sempre para sua redacção, altende á
aposentadoria e ao nome do aposentado, e dá-se por satisfeilo
quanto a exames. Quando é decreto com disposições, avisos,
etc.• não ba ministro nenhum qUI deixe de ter o maior cuidado em os ler por inteiro, para não assignar uma ordem diversa daquella que quer expedir; mas, repito, um decreto úe
aposentadoria tem formulas tão costumadas, que muitas vezes
escapão certas cil'cumstancias ao reparo do ministro,
IHa um aparte.)
!lesmo sugere-se aqui uma idêa : O ministro leu o decreto
e pareceu·lhe qne estava em fórma, porque podia lliio tcr
na occasião lembranca que o despacho era sem as honras
de desembargildor, oü com esta ou aquella condição. O de·
creto foi apresentado e assignado ; e o nobre senador por
Pernamhuco já explicou que muitas vezes tem isto acontecido.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :- Tambem foi assignado sem
ser lido 1
O Sn. SOUZA FnANGO :- Muitas vezes acontece assi"narem-se dccretos com erro de nome, com eITo de data, e 'Sua
Magestade tem a bondttde de rasgar sua assignatura, quando
se lhe nota que ha erros destes.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :- Palavra de rei não tornõt
atraz.
O Sn. SOUZA FnANGo:- Tem razão; é porque a palavra
do rei tinha sido para não se concederem as honras de
desembargador [Jue elle, para não voltar atraz, mandou
emendar aquillo que lhe tinhão feito assignar em contrario
da sua palavm.
O Sn. SILVEmA DA MOTTA :- Essa é boa! A palavra é
o que está eSCl'lpto e emendado.
O SIl. SOUZA liIlANCO:- Ao contrario, a nalavra era a que
se deu, e estava em memoria ; a assignatura dada por engano não annulla aquella palavra.
OSII. SIL VE1M DA MOTTA : - Quod script1.lm, scriptmn.
O SR. DANTAS: lsso foi em oulro tempo.
O Sa, SOUZA lllLo\.xco :- Mas creio que o nobre senador
não quer entrar a fundo no exame do facto, que talvez póde
dar resultado contrario ao que deseja.
Acho, pois, cste !aCI? tão co~esinho, e. jul.l;ando que.a
parle que diz rcspelto a secretana deve ser deIxada ao nllnistro, entendo que o senado não deve tomar conbecimento
senão da quesWo que lhe cstá sujeita, e li -approvar ou
não 1l; apos~ntado~'ia com vencimentos. E~ voto pela. aposentadona com vencimentos; quanto ao maiS, entendo que Mo
tem logar pedir explicações, .porque ac~r~dito que o CITO
foi da secretaria, e não do gabmetc do mml,;tro.
O S.'.8ih'cÍl'll da lUottll: - Vislo que offereci um
requerimento, e al~umas observacões apparecél'ão, até mesmo por parte do nobre ~enador P?r Pernamb~co, I!residente
do "abinete de 30 de mmo, que fOI quem me mduzIU a fazer
est~ requerimento; visto que apparecêrão algumas observacões contra o meu requerimento pedindo informaçõlls, cousa
â que ninguem se neg-a, eu sou obrigado, Sr. presidente. a
fazer uma muito ligeira contestação i1~ explic,a':ões que pr~
tenGem dar os nobres senadores, que Impugnarão o requenmento, ao equivoco, como cham~o, do ~o decreto,
Todu.s as explica~ões ~ue os nobres senadores. dão do acto
para mllll são maceltaveIs. Re~u.zem-se, Sr. preSidente, todas
as explicações a torna~ o mm.Jstro um autnrnato. da secretaria <lU do seu gabmete; diZ o nobrc ex-preSidente do
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Ib ·_os ministros recebem m,uitos decr,etos" costumão
con~e o ~em ler-, cousa que o palz não sabIa ate este moasslgnar ue é preciso que saiba, e para este fim é que eu
menlO re qdiscul'sO; é para que o paiz saiba que o ministerio
~Ç3:sde ~aio assignava maços de decretos sem ler! ! é o
I ue se collJge,
"'"
,
J Ar _não é só isto, s~nhores,amda e mais; o mmlstel'lO de
a.maio 'não só achava que era uma cousa muito come3~~: um ministro assigllar decretos da secretaria sem ler,
SI~S achão estes ~enhores que expIicál'ão e,sta escamotaget.n
m d cretos que e uma cousa multo comesmha, que um mld~ tr~ tenb~ a leviandade de levar um decreto á presenca do
~IS erador sem ter consciencia daquillo que lel'a! I
"
Imp
P ,
, ,
I
Que senhores I OIS um llllDlstro apl'esenta um pape ao
, er;dor e diz: (( Senhor, Vossa n/agestade assigne, isto
~m~m de~reto de aposentação do juiz de dil'eito José Derrdo de Loyolla " coro ou sem as honras de desembargador,
~:ta não é a questãO; e ha de o ministro apresenta!, esse
decrcto que estava concedendo uonras, quando a sua lIlt~n
cão era' nãO as conce?er? ba de, apre~enta-Io com uma I~
iencãO diversa daqUl.lo que esta escrrpto? Quando um rolnisiro chega a este ultimo reducto de, para dcfender .eus
actos ser preciso dizer que não os leu esse ministro está julgado 'e condemnado pela historia,
O SR, IIARQUEZ DE OLlNDA : - Acontecc a todos,
O SR, SILVEIRA DA l\IOTTA : -Nunca aconteceu a V, Ex"
(hitaridade), e eu cl'eio qne posso dizer o mesmo a rcspei to
'do seu honrado collega; e meu no senado. o Sr. marquez de
Abrantes; pelo menos eu affirmo que V, Ex. não é capaz de
vir dizer no senado que apresentou ao imperador Ulll dccrcto
sem ler; V. Ex, não diz isso I Ora, vejüo os seuuorcs que
ultimo reducto este a que chegou um ministro; c {Iue recordacões lcva elle na sua viagem para a Europa! O 5CU ultimô erisodio no senado é ter rasgado uma assignatura imperia I
O SR, IIADQUEZ DE ARRA.NTES : - Ellc não ra.gou,
O SR, SILVEIRA DA l\IOTTA. :- E' verdade, não I'asg-ou;
mas vir bater nos poitos e dizer: " Eu apresentei este
papel ao imperado I' sem o ler," é peior do que rasgardecl'etos
Imperiaes. E ainda mais, SI'. marquez (SI'. presiltente, pel"
dôe-me V, Ex,) este acto ni'Lo deve passai' no senado com
a interpretação que o nobre scnadol' por bel\evolencia com
o seu coJlega quer dar-lhe. Eu peço ao senau c toua a sua
attencão para este negocio, porque é ecuoa que poue ter
granJes consequeneias.
O SR, SOUZA FRANCO : - Contra a secretaria póue ter.
O SR, SILVEIRA D,\ MOTTA: - Não, senbor, não é contra a
seeretari,\; eu já Callei nisto, e V. Ex. não me quiz acompa~~ar. ahi. lIIas póde ter grandes consequeneias, porque cu
Ja disse, senhores, que era precioo registral' uo nosso parlamenlo que um aeto do ministcrio de 30 de maio 1\ uniea
defesa que podia ter cra que os ministl'lls nao lião os decretos
~Iue ~presental'ão ao impel'adol' ; é um Cacto importante, mas
c mais alguma co usa : para passar esta interpretaçlio que os
senhores dlio, cu cl'eio que é preciso imputar ao pouer irresponsavel um des~uido de que elle é incapaz pelo criterio com
que !lbra, desculuo que nós mesmo não podemos imputar; é
preCIso para pa'sar esta explica CãO, ~ue se diga tambem lJlle
os decre!08são apl'esentados peli) ministro, sem os ler, e que
o poder lITesponsavel lamuem os assigna sem lcr.
O SR. ,PRESIDENrE: - Lembro ao nobre senador que nas
~ossas discussões não dCl'emos Cazel' refcrencia a cntldade
mesponsavel; é i,to preceito do arl. 23 do re"inlenlo. Diocutamos os !1etos dos ministros, que são os "responsal'eis,
sem referencla nenhuma á enlidade irresponsllVel. Peco islo
ao nobre senado r,
.
O SR., SILVEIRA DA l\IOTTA: - Eu tenho-me conduzido até
agora discutindo um aeto do ministl'O. , ,
O SR. CANDIDO DORGES : - Sem duvida.
é ~ SR. SILV~IR.\ DA. MOTTA: - " , e não discuti ainda (este
re'pc~~stdrangllnento, é o limitte que tenho no pal'1amento a
• e1 o poder irresponsavcl) imputando-lhe mal.

O SR. PRESIDENTE: - Não é preciso dizcI' isso, é dogma
da constiluiçao. Está estabelecido no regimento que não se
involva nas nossas discussões a entidade irresponsaveJ.
O SR. SILVEIRA DA l\IOTTA: - Sim, senhor, não posso censurar, nlio posso accusar o poder irresponsavel, mas na teia
das relações que elle tem com os seus ministros IJOSSO apanbar a responsabilidade dos ministros.
O Sn, PRESIDENTE: - Peço licen~a para ler o que diz o
regimento. (Lendo): (( Arl. 23 llallará sempre de pé, dirigirá o
discurso ao presidenle, ou ao senado, e nunca as galerias.
Em nenhum caso fara em seus argumentos mencão da 'Iontade do Imperador, l1em invoive?'(Í a SIta sagrada"pessoa. "
O SR, SILVEIRA DA ~IOTTA. :-Eu não in volvi a sua sagrada
pessoa, fallei RO nomo do imperador, em que nós Callamos
aqui todos os dias, e Deus nos livre que uos probibão isso.
O SR. FONSECA :-E' nome que tcm salvado e ha de salvar
o Urasil.
O SR. PRE5111E~TE: - NilO é esta a questão. Eu já citei ~
artigo do regimento, c, se entender quê o nobre senador nilo
se cORforma com elle, consultarei o senado para que, sob a
responsabilidade do senado, o nobre senador possa continuar
a 1'allar.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Eu conformo-me com o artigo
do regimento, iSlo é. obedeço: não é, conformidade, porque
conformidade tenho cu CO/'çada; obedeço ao regirneuto. O
quP não posso é conformar-me com a declaração de que eu
estou fóra do regimeuto.
O SR. PRESIDENTE: - Aiuda não fiz essa declaracão; li o
"
artigo do regimento,
O SR. SI/.VElRA DA nIOTU:- CreIO mesmo que V, Ex,
Cez-me injustiça, porlJue não estou fóra do regimento; cu
apenas disse que a passar o precedente, isto é, a passar a
inleqJrelação dada a este Cacto, era preciso em 1° Ingar
suppor-se que os ministros assignav<lo sem ler, em 2° logar
que apresenta vão ao ilDlJerador sem ler, em 3° log.ar que o
imperador assignal'a sem ler.
O SIl. PRESIllE~TE : - Esta ultima parte é que cu entendo
que não se pó de trazer para nossas discussões,
O SR, SI/.VEIIIA DA l\IOTTA :-Eu não attribuo isto.
O Sn. PRESIDF.Nm: - Senhores, estou persuadido de que o
nobre serador ha de attendel' á letra do regimento, c continuar na discussão reC~rindo-se sómente aos ministros, que
süo os unicos res[JonsilYeis,
O SR. SILYElnA DA MOTTA :-Se acaso cu tivesse attribuido,
V. Ex. tinba mui la razão. , .
. O SIl, I'REiIDEIiTE:-Eu entendo que, nem por hypotheM,
embora seja para combate-la, se póde Callal', como o nobre
senador eslú fallanuo, Se o nobre scuador entende que, por
hl'pothese, pó de Callul' desle modo, c continuar a Callar aSSUll,
cu serei obrigado ., consultar então o senado. e, sob a responsabilidade do ,enado o nohre senador poderá cO:ltinuar, mas
não sob a minha responsabilidade.
O Sn. SII.VF.IR1 DA MOTTA: - Eu não acho preciso conSUltlll' o senlldo, porque sujeito-me ao que V, Ex. entende,
c estou com isso muito conforme.
As interpretações são essas tres. c eu não posso admittilas em um goyerno constilueiollal. A nno admittir essas
interpretacões, então é preciso que se pecl~o informacões,
porque, ou a secretaria, ou o ollicial de gabiliete, ou a Gâ:cla
0flicial pralicou um abuso.
.
O Sn. !L\RQOEZ DE OWiDA. : - Foi engano da secretaria.
O SR, SILVEIRA D1 1II0TTA: - Se fosse mero engano da
secretaria, não tinha ido além, até a publieacão na Gazela
O/Jieial, porque, segundo a pratica da secreta"ria, o exlracto
que é remellido para a Gazela O(Jicial, afim de ser publicado,
é feito depois que os decrelos descem do gabinete do minislro para a secrelaria; esta é a marcha. Se o decreto é
passado na secretaria sobe na pasta para o minish'o o assignar e apresentar â assignatura de Sua l\Iagestade; se o
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decreto é feito no /(ahinete, como á. vezes acontece, no ga- \ dizer ti corÔa: "Esta graça deve ser annullada? » As graças
hmete recehe a asslgnatura, ou referenda, depois quc sohe á não se annullão.
a~signatura imperial: mas, par.a se ir ~~Iica.r la Gazeta, i~to
Portanto, Sr. presidcnte, o requerimento é necessario.
so se faz dep~ls da confe,rencla do .mllllslefl~;om o, Impela- VenMo as informações; este negocIO ainda deve dar logar
dor e da referenda: DepOl~. de obtida. a assl"na.t~la.de Sua a mais amplo desenvolvimealo; esla questão vale muilo a
1Ilageslade: os dec~etos balxITo do ~ablllele (lo numslto pala pena de ser ventilada.
a sccre~ana, .e ahl o ~ncarre~ado c fazer.os extractos para
Encenada a discussão, foi rejeitado o requerimento, e:em
se pu~hcar tira. as mmutas oas cousas feitas, do.s. decletos se~uÍlla approvada a proposicoo para subir ti sanccão impeou aVIsos expedidos, e manda para a Gazela Ofllcla!.
ri;!.
•
O SR. VISCONOE DE ItADOR!Hv:-E' verdade. este é o fac lo
CREAQÃO DE ESCOLAS AGOICOLAS E FAZENO!S-~100ELOS.
O SR. SILVEInA DA 1I10TTA:-Logo este decreto rasgado teve
Entrou finalmeute em 1" discussão o projecto do senado
a existencia de alguns dias, não se póde dizer que não ti- relath'o oi crenção de escolas agncolas e fazendas normaes.
vesse sido viavel ; a c?nCepção chogou a ser viavel, porque
O "'.', ~omm e lUello :-S1'. presidente, o projecto que
chegou a ter alguns dias de folego. Em~uanto os decretos
baixão do gabinete para a secretaria, que costuma a ser om nos occupa não deve ser votado, e \llesmo já não ha
(quero descer a pormenores) no dia seguinte do despacho em numero suillcionte para isso, sem que seja discutirlo: contém
materia muitissimo importante por dizer respeito á
S. ChristovãO, porque nas épocas em que as camaras não eUe
nossa principal, ou antes unica industria, a lavoura. A
e~tão rennida~ o des~ac~o faz-s~ de .manhã; quando o miI\lstro se relira de S. Clll'Istovao, Ja as secretanas estão approvacão ou rcjeicão sem discussão daria a entender que
fechadas j portanto, o expedientc vai para o gahinete do mi· o sellad"o não preSta toda a atlenção quo merece negocio
nistro e no dia seguinte baixa para a secretaria vindo no dia desta ordem. E' . pois, para levantar o debate que eu pedi
se~uinle, nesse dia é que se tira o extracto para a Diario a palavra, e não para tratai' profundamente do objecto.
Pelo projecto se autorisa o governo, nos artigos 10 e 20, a
O/ficial.
Aarantir o juro de G% sobre a elevada quantia dc 8,500:000~,
Depois de publicado este deereto, e não podia deixar de ser isto é, decreta-se uma despeza certa de t)10:000~ annualsenão dous ou tres dias depois... .
mente.
No estado actual de nossas finanças entendo que não deveO Sn. FEnamn! PENNÁ:-7 de agosto.
mos augmentar a despeza senão para serviços de extrema
O Sn. SILVElnA DÁ 1\I0TTA:- ... Depois dtlsses dias todos já necessidade, ou para aquelles que têm de produzir gmnde e
vém que então foi que se illTependeu, ou se fez segundo de- muito provavel proveito. Para votarmos, pois, aquellas avulcreto, e se rasgou o primeiro. Portanto, como é possivel con- tarias sommas, devemos primoiramente examinm' as vantaceber que a secretana mandasse temer<'lria, imprudentemcnte ~cns que muito provavelmente, ou com certeza, devem provir
o extracto pam o Gazela Oflicial sem ll.ue o decreto estivesse dos SCl'viços a que essa quantia é destinada.
assignado? Alguem acredita isto? POIS é possivel acredi-'
Os 8,500:000$ lerão de ser applicados á creação e costeio
tar-se que um empregado da sccretaria da justiça ti vesse a do intitulnuas fa7.endas-modelo de agricultura; e eu desejaria
ousadia de mandar, como decreto assignado por Sua 1Ilages- lIue o iIlustre autor do Ilrojecto nos dissesse o que entende
tade, uma cousa que não estivesse as,ignada ? Não, clle que por essas fazendas-modelo e como deveráõ ser organisadas e
mandou foi porque o dCCl'eto haixou do gauinete para a se- dirigidas.
cretaria, abl se tirou o. minuta e se mandou publicur. Se
Sei quc de tempos a esta parte em certos governos á indifacaso se mandon publicar, é evidente que estava feito o desferenca pela agricultura se ba succedido um zelo de e:draorpacho.
dinario ardor; quo algumas nações têm dado grande desenEis, pois, senhores, a razão por que digo (fue, desde que o yolrimcnto á instruc,ão agncola, creando institutos, escolas
decreto concedendo a aposentação com as honras chegou a chamadas regionaes, lermos écoles, como chamão os francescr publica~o, em preciso que houvesse uma gran<le razoo zes, cscolas modelos, cOlllmissõcs, exposições, etc. Tudo
de estado para ohrigar o mimstro a ir oi presenca do impe- fluanto é possivel lembrar, para dar desenvolvimento á
rador pedir-lhe uma segunda assignaturn pam úm segundo lavoura, alguns governos têm feito, como o da França e os
decreto.
da Allemallha e da Russla. :illlls tambem noto que nos PalWS
Era necessario que houvesse uma grando razão de estado onde a lavoum se ac11a muitissimo desenvolvida, como a lnpara o ministro dar esse passo, uma grande razão de estada ~latelTa a Holl&nda, o Milanez e a Suissa, os governos nã')
que justificasse a incoherelleia, a leviandade, que elle tinba ~ontl'iLu~1ll para a instruccão agrícola.
llraticado, e que precisava remediar; em preciso ainda ma,s:
Nuto mais que na Oelgica, onde seguramente a lavoura
era necessario que o nt Jistro não alleodesse que o decreto está mais adiantada, porque da mesma area se tira ahi mais
de aposentadoria com llS honras de desemhal'gadol' eslllva productos do que cm parte alguma, inclusive a Inglaterra.
IlUblicado, e desde que o deCl'eto de aposentacão COlll as hon- aillda ha poucos annos fOl que o governo creou uma escola
ras de desembargador estava publicado, contêndo a assignar supe:·jor de agricultura; e creio que alli não existe instructura do imperador, o ministro não devia jimulis aconlielbar a
primaria a~l'jcola.
corôa a retirar um aeto de graca. A al'0sentaçilo era corres- cão
• Noto mais, ::ir. presidentc, q.ue ~a ~ra~ça apenas em 1~20
pondcnte aos annOJ de serviço; ela graça sómente porque ou 18~2 foi que so creou o .pl'J~len·o I1lStltUtO agncola (IInnós não temos uma lei de aposeut;lcões e essas ilposentacoes gido pelo Sr. Domhasle, o mstltu.to de Rovl1le; mas ~pezar
têm sido fundadas nos precedentes; ruas a parte da concessão tia capacidade extraordlllana do dlrector, do zelo e pertlnaCIa
das honras era uma gl aca, e o ministro não devia aconselhar que se lbe reconhccêrão, apezar de auxilios do governo e de
a corôa a retrahil' uma °graca concedidi\: para [azê-Io scria fundo. proprios, no fim de 13 ou ti annos eEse estahelenecessario que houvesse gra'ndes razões que constituem ver- cimento eslava morto.
dadeiro mysterio, desde que nilo são declaradas.
Um discipulo ue Dombasle creou o instituto de Grignon,
Por isso, cu disse ha pouco, Sr. presidente, (lue palavra
de rei não torna atrás: desde que se publicou no Diar·io alimentado por uma sociedade que linha fortes capitaes. Este
Oflicial que o juiz de dil'eito Loyola estava aposentado com instituto recebcu auxilios importantes do goveruo francez,
tul ordenado e com as honras de dcsembargador, nenhum tel'e terras gratuitas e outros favores; e todavia em pouco
ministro devia animar-se a propôr á corôa que rctrahisse tempo estal'a exhau,ta de meios a associação;. veio salva-Ia
uma graca quc estava coneedi,la c publicada. Todos nós sa- o decreto de 18\.13, transformando o estabeleCimento em esbemos qúe a publicação omcial da secretarb CO!TeSpOlHlc ao cola regional.
O meõmo aconteceu a dous outros institutos, um nas V1ZItransito na chancellaria das graças antigas. A graça tinha
llansitado, só podia ser impedida se acaso fosse obtida ob c nhancas de Nantes, c outro nilS de Ruão ou Lyão. Todos osses
subrepticiamente, conforme estabeleeia o direito antigo; e estabelecimentos, começados com capitaes fortes, e, tendo oi
qual era a oh e subrepção que Omini.tro podia allegar para sua frente homens muito intelligcntes e zelosos, não polleo
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t elanta medrar, e tiverão de dcsapparecer, ou de ser cultum, par; que emilla seu parecer. Não desejo demorar a
discussão, e por isso não faço desde já o requerimento de
r~o en rrOlados em estabelecimentos publicas.
transfo se isso tem acontecido na França, o que pOlleremos adiamento.

Ora;. destas fazendas chamadas-modelo-, creadas entre

espa;'! sua vida será porlIlslJtutos
ce~to de muito I.nais curta. dUl·ação
nÓS e a que tiverão
de RovIlle, de Gngnon, de
05

do q~_íouan e outro, cujo nome não me occorre agora. ReG~an por isso, que se exhaure rapidamente o capital de
ce~o,O.OOO,3 que o thesouro venha a carregar com grande
8à~~e do o·n~s proveniente desta perda, e que o paiz pouco ou
p nhum proveito colha.
DeDemais. Sr. preside~te, com? funccionaráõ cssas .fazenmodelo? Segulraõ a rotma até hOje reconhecida no
das-sil ? Nenhuma vantagem dahi resultará. Necessaria·
Brante a Dão seguir. se a rotina conhecida, terão de entrar
me ca~eira das experiencias, das observações, e caminhar
Da im para o deseonhe~ido, onde poderá encontmr a fortuna
a~s a desgraca ; e o gue se cbama fazcnda-modelo deve ter
°e~ras certas e invanaveis de proceder, não caminhai· para
r ~escooheeido ás apalpadellas. Uma fazeuda que tem de
oreceder a estudos, de gastar tempo e dinheiro em experi~Dcias em observações, uo fim do anno ha de ter Ilecessariame~tegrande deficit, a receita ha de ficar muito áquem da
despeza, e o esta~cleeimento .agricola [Iue não s~lvar as despezas, que não del~ar renda hqUld~ aos emprezanos, de certo
que será. uma pess[ma escola pratIca agncola, e llIugucm
lhe seguirá as lições.
Para fazer expenencias e observações com provavel resultado de bom successo é necessario que a pessoa encarregada
da direccão do estabelecimento tenha conhecimentos muito
desenvolvidos de todas as sciencias naturaes; é pI·eciso que
além desta massa de conhecimentos scientiGcos, possua o espirita de ordem que deve ter todo o grande emprezado, qualidades estas difficilimas de se reunirem. Onde. Sr. presidente, se eocontraráõ no Brasil '! t directores para essas
fazendas, que chamarei antes experimentaes do que fazendasmedeIo I
A Franca contenta-se com quatro escolas reg-ionacs e com
um unico' instituto agricola. Te/li 70 {ermes-f!coles. porque
ahi Dão se faz mais do que reunir rapazcs para aprenderem
como se cultiva uma fazenda, que dã renda soifrivel ; mas as
escolas de experiencias, as escolas de melhoramentos agricolas estão reduzidas em Franca a uma superior e quatro
secnndarias ; e uós teremos pessôas (/ue possão reger cinco
vezes mais escolas secundarias do que 1\ Fmnca tem? Não
acredito.
•
Reconhecendo que devemos fazcr exforços para melborar
nossos processos agricolas. receio muito que o illustrado
autor do projecto não consiga o seu fim; que depois de
termos gasto sommas consideraveis com pequeno ou nenhum
proveito, se espalhe e com muito mais intensidade no animo
de nossos lavradores que os melhoramentos só produzem
despezas inuteis; que a verdadeim sciencia est.i em contiDual·em com os processos seguidos por nossos antepassados.
Para que uma escola agricola produza todas as vantagens,
deve o seu costeio importar em sommas muito consideraveis,
se ~os regularmos pelo instituto de Versailles, o instituto
ag.rlCo!a fmneez, onde existem não meno! de 10 cadeiras de
sClencl~s. E, apezar de toda esta massa de conbecimentos
que a.!l se ensina, não se admitlem desci pulos sem serem hacharelS em sciencias.
A agricultura é uma das industrias que exigem maior
somm!! ~e luzes. Carcce ella da phvsica, da chimica geral e
d~ chlmlca applicada ã lavoura; dá bot:lnica e da pbisiologl~ vegetal; da engenha.ria rural; da zoologia applicada aos
anlmaes domesticas; da zootcl1nia ou economia dos reba~b~l. etc. Em nosso paiz dillicilmente achariamos pessoal
lltado para esse ensino, e principiLlmente pam 21 fazendas; não teriam os remedio senão mandar buscar professores á Europa;.e porque preço virião, e ql:le taes serião?
.~das estas conSIderações que tenho expenlhdo mUlto resum~ fl.lente., me fazem duvidar da efficacia do projeeto. Em
prlulelra diScussão dar-lhe-hei meu voto· mas na se~unda a
Mo se
I
.
' b
,
fore ~ eJc arecldo pelo seu nobre autor, se explicações não
li c m . a as que fação desappareeer minhas duvidas, terei
e l'Ssldade de pedir que o projecto vá á commisslto de agri-

O !%ir. &IJUcidn e 1\11I11'.11('.)''I11e: - Sr. presidente,
a situJcão cconomica do nosso paiz é, como todos conhecemos,
summainento grave. A industria por cxcellencia do Brasil,
a sua fonte principal de riqucza é a lavoura; mas a I:lvoura
se acb:l entre nós muito atl'asada e decadente; o lucro que
hojc obtêm os agricu \torcs é minimo, é muito insignificante.
Só não conhece isto quem não observa o paiz. Cumpre,
portanto, aos que o governão envidar todos os csforços, tomar
tod:ls as providencias com o fim de curar os males que pes<1o
sobre a lavoura e que concorrem tão directamente para
retardar a prosperidade publica.
Quaes as causas, porém, que concorrem para o atraso da
lavoura? Estas causas, Sr. presidente, devem ser bem conbecidas, e, no meu entemler, ;;,10 as segnintes: falta dc braços;
escacez de capitaes; falta de vias de communicação e de
transporte convenientes; falta de instrucção; gmvame dos
impostos; e, emfim. a irregularidade das estacões.
Não tratarei npsta occasião de todas esias causas, que
acabo de assignalar, visto como o projecto, que se discute,
e que eu tive a honra de oifereccr á considera~ão do senado,
occupa-se apenas de uma destas causas, isto é, tem por ~lll
curar um dos males que pcsãO sobre a lavoura, proporcIOnando meios de instrucção a todos aquelles que se dedicão
entre nós á semelhante industria.
A utilidade, a necessidade, Sr. presidente, da instrucção
de todas as classes, de todos os individuas de um paiz sendo
uma destas verdadcs que pertencem á categoria dos axiomas,creio que a ninguem é bcito po-la em duvida. Entre nós,
porém, não se temtratado,até o presente,de instruir a.cl~sso
dos agricultores, e confesso que n[io pude ainda attmglf o
motivo, a razão por que. assim se ha procedido I
.
Os legisladores do palz têm procnrado propagar a lIlstruccão, é verdade; mas o tem feito de um modo incompleto:
âssim, pois, os que qucrem se dedicar ao estudo de me~icina,
de direito, de mathematicas, de thtologia, de hllmamdades,
etc., encontrão proCessores, escolas, faculdades, etc., encontrão meios de se instruir; entretanto os que desejão ter
alguns conbecimentos da[,uella industria a que se applioa,
jnitamente a maioria dos brasileiros, a lavou[·a, ~stes não
têm meios de se instruirrel11. Que razão baverá para IStO?
O nobre ministro actual de agricultma, assignalando
como causa da decadencia da lavoura a falta de instrncção,
no que disse uma verdade, todavia tirou uma conclusão qU.6
ml0 me pal·ece filha dos principias: dá elle apenas aos agn~
cultores abastados o conselho de mandarem sens filhos estudar á Europa Este conselho, posto que sensato, não póde
preencher o fim que se tem em vista, Quando a classe agricola do Brasil se ha de instfllir empregando sómente eSSe
meio? O verdadeiro meio é sem duvida o estabelecimento de
escolas em que os agricultores poss'lo adquirir os ne~essa,
rios conhecimentos, afim de oh ter os maieres beneficIOS tio
emprego de seus capitaes e de seu tempo.
.
O projecto que se discute, pois, creando escolas de agncultma, e antodsando o governo para garantir o minimo do
interesse na razilo de 6 '/. ás companhias que tiverem por
fim estabelecer fazendas-modelo, tem por fim o mesmo pro.
jecto satisfazel' uma importantissima necesssidade socml,
qual a propagaç'LO da instrucção. dos agricultores.
As fazendas-modelo, SI'. preSidente, são o complemento
das escolas agricolas. Do que serviria o estabelecimento de
taes escolas, para se ensinar sómente alguns prineipios,
quando não houvesse os meios de fazer applicaçào des.es
,
.
principios? . .
Assim, pOIS, ha neceSSIdade tambem, se se quer mstrUlr
a classe agricola, de estabelecerem-se fazendas· modelo.
!lIas, se o governo tiver de crea-las e conserva-las, fará
seguramente grande despeza, porque ning-uem ignora quo a
administracão directa do governo de estabelecimentos dost!!
natureza toma-se nimiamente dispendiosos; e por isso entendo conveniente que se trate de incorporar essas companhias com a garantia do jUl'o do capital empregado.
Ahi os agncnltores aprenderilõ como se cultiva0, do modq
mais conveniente, as terras, como se faz o adubo de1\ as, .
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como se applicão as machinas, os instrumentos mais aperfeicoado.; emlim, os agricultores ficaráõ conhecendo os
melas de diminuir as despezas de produccão, de augmentar
por consequencia os seus beneficios; ê, como resultado
destas vantagcns, crescerá a producção agricola, e com ella
augmentar-se-ha a riqueza do paiz, promovendo-se a sua
prosperidade.
O nobre senador ~elo Rio de Janeiro, que me fez a honra
de considerar o proJecto, oppõe-se de algum modo á adop
cão do mesmo, porque entende que a desppza é avultada.
Sr. presidente, quando se trata de instruir a classe mais
numerosa de uma sociedade, quando se procura dc por meio
dcsta instruccão augmentar a riqueza do paiz, nenhuma despeza é grandé: é uma semente fecunda lancada em um solo
fel·til. Demais, Sr. presidente, a dcspeza -não é tão grande
como parece ao nobre senador.
Outra objecr.ão ofl'ereceu o nobre senadot: disse elle que
em diversos pãizes da Europa não se tem tratado de propagar
--- a instruccão agricola, e citou a Inglaterra e outros paizes.
O nobre senador comprehende perfeitamente a grande dilferença, a dilferença enorme que ha cntre as circumstancias de
nosso paiz c as desscs paizcs mais civilisados.
Ncsses paizcs a instrucção]Jublica está derramada por todas
as classes da sociedade; todos,mais ou menos,têm a necessaria instruccão para se applicarem a este ou aquelle genero
de vida, cónforme lhes convem. Mas em um paiz novo, como
o nosso, onde a instrucção li ainda muito escassa, muito incompleta, é preciso tratar de mais alguma causa, é prcciso
tratar de dar instruccão profissional a classe a~ricola.
Esta é a razão capital, em meu entender, pela qual temos
necessidade rigorosa de estabelecer essas esculas.
_ Se o paiz estivesse adiantado, se a instruccão estivesse
geralmente derramada, de modo que cada um pudesse tirar
as vantagens possiveis do emprego do seu tempo e dos seus
capitaes, então, com efl'eito, essas escolas nrro serião necessarias; ma. o contrario é que se dá : todo o mundo conhece
o estado de atraso da nossa agricultura por falta de instruccão. Na agricultura do paiz domilla a rotina cega, os
processos mais convenientes são ignorados; os instrumentos
mais aperfeiçoados são tambem desconhccidos; mas o quc
hão dc fazcr os agricultores sem meios de instrucção e sem
exemplos?
Entre nós, quando um agricultor mais il:ustrado, e que
dispõe de maiores ca~itae~, emprega alguns instrumentos
maIs aperfeicoados, cUJa utilidade se reconhece, seu vizinho
vai ver esse instrumento funccionar, ohserva-o, e depois procura adquirir outro igual para applicar ao seu estabelecimcnto. Se houver fazendas-modelo, onde se trabalhe pelo
modo mais conveniente, onde se empreguem os instrumentos
mais aperfeiçoados, não só aquelles brasileiros que estiverem
estudando nestas escolas, como outros muitos, terão de ver
ahi como se trabalhão as terras, como se empregão esses
instrumentos. Nos paizes mais civilisados esta necessidade
não existe; convém que o nobre senador note isto.
Disse o nobre sonador que é muito difficil encontrar pessoas habilitadas para dirigirem esses estabelp-cimentos; que
se n~ França ha poucos institutos agrícolas, como é que no
BrasIl se hão de encontrar pessoas habilitadas para dirigirem 20 fazenda.· modelo? Segundo a argumenta cão do nolire
senador, nada se póde fazer, nada se deve fazer a este respeito; não sei mesmo como a agricultura existe entre nós.
Se para dirie-ir um estabelecimento agrícola é prcciso ter
conhecimento de todas as sciencias naturaes, e uma grande
capacidade, não sei como nossOS agricultores podem existir, como. podem cultivar suas tcrras; como podem empregar
seus capltaes na lavoura.
O projecto não tem por fim estabelecer esses grandes institutos agricolas, essas corporacões scientificas ; não é isso
que se quer: o projccto tcm por' fim crear escolas modestas,
em que apenas se ensinem principios geras, em que se ensinem sobretudo o~ meios de applicacão. Para isto, Sr. presidente, não é preciso ter essa somuia de conhecimentos rle
li ue fallou o nobre senador.
O que é verdade é que alguma co usa é necessario fazer-se
110 sentido de tirar a agricultura do estado de atrazo e deca-

dencia em que se acha. Creio que ninguem poderá negar- que
concorrerá para isto dar-se instruc~ão aos agricultores.
Quanto aos meios, aClíiclles que forem mais convenientes
serão adoptados pelo governo; mas negar que se deve tratar
de instl'Uir a classe dos agricultores, de habilita-los para que
tirem vantagens dR seus capitaes, creio que não scrá possivel
a ninguem faze-lo.
Quanto ás outras causas de atl'aso da lavoura, em outra
occasião eu hei de provar que está em nosso poder. que é
de noSso rigoroso dever proyer de remedio aos males que ellas
produzem á lavoura, e portanto ao paiz. Entl'e aquellas cansas avulta, sem duvida, o gravame dos tributos. Ainda ha
poucos dias, um illustrado senador pelo Rio de Janeiro descreveu com toda a exactidão o estado melancolico da lavoura,
e mostrou que uma das causas de seu atraso e decadencia
são os tributos.
Com efl'eito, admim que se conservem ainda os mesmos
impostos estabelecidos ha tempo immemol'ial, quando a
sciencia do financeiro consistia sobretudo em adquirir a
maior receita possivel, sem attendcr á origem, á fontc das
contribuições e aos males que porventura dellas provinhão á
riqueza publica.
Entretanto, taes impostos existem. OuO··ora erão ellcs
supportados, vi'ito como o preço do trabalho e das terras sendo diminuto., o lucro do agricultor era consideravel ; então
fazião-se fortunas, a agricultura prosperava; mas hoje que o
preço do trabalho é 10, 12 e mais vezes maior do que era
naquelle tempo, e que o lucro do agricultor é insignificante,
não é possível que continue esse estado de cousas, isto é, os
impostos estabelecidos naquella época não podem continuar.
~Ias, emfim, a occasi:io não é opportuna pam tratarmos desta questão.
A' vista destas ligeiras observacões, cu entendo. SI'. preside~te, que o projec!o deve passar para a 2" discussão.
NInf~uem mais pedll1do a palavra, e não podendo se votar
por fa ta do quorum, ficou encerrada a discusslio.
Esgotada a materia da ordcu, do dia, o Sr. presidente ,leu
para a seguinte sessão:
Yotação sobre o projecto cuja 1" discussão ficou encerrada,
e trabalhos de commissõcs.
Levantou-se a sessão á 1 1\2 hora da tarde.
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sn. VISCONDE DE ABAETÉ.

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada. e acharão-se presentes os Srs. visconde de Abaté, Mafra, Teixeil'a de Souza,
Ferreira Penna, Almeida e Albuquerque, lIIende3 dos Santos,
Araujo Ribeiro, Jobim, Cunha Vasconcellos, marquez de
Itanhaem, Ottoni, visconde do Uruguay, Souza e Mello,
Dantas, Souza Ramos, Pompeu, D. lIIanoel, harão de IIluritiba, visconde da fioa-Vista, visconde de Suassuna, Dias de
Carvalho, Carneiro de Campos, Siqueira e lIIello, Silveira
da IIl0tta, Fonseca, barão de Pirapama, visconde de Sapu·
cahy e Candido Borges.
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe, barão de IIlaroim, barão de Quarahim, Souza Franco,
EuzehlO, Rodrigues Silva, Souza Queiroz, Paula Pessoa,
Sinimbú, Dias Vieira, Vieira da Silva. Fernandes Torres,
visconde de Itaborahy, visconde de JequitinllOnha, visconde
de 1Ilaranguape e Zac.barias; e sem partici pação os Srs. Ferraz, barão úe Antonma, barão de S. Lourenço, PaulaAImeida, Pimenta Jlueno, Paranhos, Nabuco, marqnez de
Abrantes, marquez de Caxias e marquez de Olinda.
NãO havendo numero sufficiente de Srs. senadores, o SI'.
presidente declarou quP, não podia haver sessão; deu para
ordem do dia a seguin te: a mesma já designada; e convidou
os Srs. senadores presentes para trabalbarem nas COmmissoes.
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A' 11 hOI;l~ da HI'Ul.rJ~l (ll;,l~a.I1(~~-~e yre?entes o:; Sr:i.
. .. s d~ llf, .\.bacL~. Malra) ! clXt.:lrit l.1e ~Vm:a, l~errcil'd
n::iCO~l( eMelld~3 dos' Sautus J ~\r,' ~j') HlbeirU banIu J~ l\lul'ir~nu~L,
f',
~hpof)l CL:'lllU Y'lSCOllC''''llo.5 VISCOiltle
tib'l
l~ou~cca, LI. . . l ....... , . ..~
li;'
d
(b. . ''':U'I'l
PUillijêu
~uu.t.·t;lIez de ....ax IilS , mal'll uez e
"..
."
"
., I'
• , '.1
Alb
dBb" ..,n,l••
'tes :jeura !taUlu.:', ~ol~za e 111ú ,.o) A.ll1elua ~ e
uA 1',1• • ' SiljUelt'i1 e 1;:cll(L t,abuco, vlsco,,,lc de Sapucahy,
~UC~lIUd~ S Lotll'cllCU Chtuui , Cam!ido llilfJti6Lu} Pimenta
liar' o Sih'~ira lIa 3Jutttl} nuurlgue~ ~ilva, Souza Franco)
.~Buod'e da Boa-Vi.liI, barüo dc Afltoui(l<\, e Dias de Carvl.eou
., t J " 'Iuo o Sr. ~re6lLW!j e a )n~ . , Se,.,5~li).
~,
vaCO~lparec6rão 1",,0 dCpOIS 05 S,\. ba'."lo ue P;rapn:na,
Paranhos, visconde de, HauJrahy, Carilelro de I,;ampos e
·'cunde de J~4ultlnhollaa .. ,
~
_
.
vl~l'.aiLaL'ãO com ~i.lU5a [Jill'tJc!pada o~ Sl'~; bÜ~'itO de Cot.eg~pe,
hal'lio d~ ~Ial'oim; tanlu de l..!unrallllll Ca!!d~du nLH:~:~S, L~..b·o Súuza QUl'iroz, Paula I'estioa, \'mra da tilira, SIt'~'rr:bÜ Dias Vieira. Fcmande:; 'fol'!'es, mat'lJuez de Il"uhaem,
~iscondlJ de .iiiaran~uaJl~ e Zacltal'~u~; e sem.lJurti~ilHl~'10 os
Sr,;. Fen'az, Da';I;lS, Paula Alme,da, Júbll\!, marljuez de
Olillda e viscolltl~ de lJru~llal'.
l~o1"ãO liuas c a~p:o\'al!tl:; as acL:\~ de 2:~ c ~1 riu CO!TcnLc
mez.
O SI'. 1° ~{'cJ'e!ario deu l,;Ollta do tcgllínie:

vluvas tios omciae~ '1ue IH'.recêrüu /lU /laUrri\(:iu ,la charrua
CtlI"ioca, as ljuae:; UDllrcrilu lJ~ll;-.iÕCS CLllliYalcnte~ aos llleil~:;
sul dos do seus maridos.
Nü? o,t"o e\pr,;cs IS, nos documentos que instru('m. a
lllel'Ce fi t!ue~.lilo. 05. lli(!!.lVOS que leve o governu III penal
IHli'(l

l'.uureder a suppt{l~i:ltlte um<i p~n~;:10 relativamente

1l1lúnr

4ue outras COllC(Hlida:; em Cii-cuOl:'Jl.allt.:i<tS allilioo"a~ isto e,
equlvalo/lte ao soldu i/lteiro co ollicial fallecir!~ e ;1ÜO somente j mel1ule desse vencimento. Mas tamIJem rccolIÍlece a
commissüo que,;e trata de um acto puramollte gracioso, o
q~e em taes actos nem sempre se tem guardado a /lota da pruporção ue metade e/ltre o qllilntwll da peU5ão e o soldo a que
ella se refere .
." Desta asserção é pl'ova o uecrcto legi,lativo n. !l~i de
9 do abnl ultimo, em virtudc do qual a müi do finado guard,l'
mal·j~ha Sallta ll:'1·bara Garcia goza de uma pCII8ão de 8U0.3.
quasl igual ao soldo de 3G;;l mensaos que percebia aquelle
ornem\.
O decreto imperial, cO/lcernenle Ú peusão Tanllel', declara
quo e5ta graca fôra delerminalla em altencão ao estado de
I;oureza ,la süpplicanle, estado de que a coiumissão dil testcmuubo ,i "ista de illfol'lil:!çOes particulares fidedignas.
A mãi do falleciuo '20 cirurgiüo Dl'. nomaz ilenrit;ue
'fanner, além de pobre e idosa, tem a seu car;::o uma familia
COlDpO.ta de tros filbas solteiras e um filho invalido.
A eOll1mitisüo de [,:zcnLia é, port,ullo, de par'ecer que o
,cnado dé o seu assentimenlo a proposiçãO da outra camara.
" 1'aco do sen<luo. em '2i de maio de 1864.- J. M. ria
Silva Í'al'Ulihos. - l'iscoude de llabol'ah!/. - Bel'ltardo de
EX{lEDlE.:"iT~•
Svu,.:z.a p(u,w.:o.
Um ollicio rlo Illini:;lerio da guerra, de '2~ do currellte
Ficou sobre a mesü para enlrar na ordem dos Irahalhos.
(iCOU1J)i.w.h:J.ndo o auto~l'apbo do uecn:Lo da as~emb;éil ~.erül
El~\ sef;uida o SI'. prcsidente deu pura a ordem do dia
h~"i::liltiva abrindo u;a credito ~up(ilenlelll.ar ao ditl) lllJllís ~egUlntc :
IC~iu, 110 eXBl'cieio de,'i~Ga a i8tií. ,IIÚ qual decreto Su,d\!a'1," tliscu:;são tio pareccr da cOlllmiss"~ de eUII~l'ezas privit:c~Lll.Je o ImperaulIl' consente. -A al'cuivul' conUnUUlCatllegIadati. a.cerca do requcl'IJncllto de Joao Ju~e ·ugund.s de
do-se ã OUlra camara.
Rezellde c Silra, peJilluo um (ll'\vilegio para a mineração da
Outro: de '~4.) CDillHl/.Hlkalldo acbal' ~~ o udual S1". nJi· Illelacs e pedras preciosas lia f1rovincia de <.iunlz.
lIi:;tro da mariltlJa elll,;i.ll'1'l'b'í1tlu do mini~terí!} \10;; Iic b ocio.5 Ja
E 1i'"bd1105 de co101Oi55ões.
.
guerra, durante o ilJlpc:1imclltu UlJ SI'. g(~i!el'ld JÚ:3C 111ariuIJo
J
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,.\,'s 11 e '112 horas da manhii, achando se pre,;ent~s alli\,i 15ubmetlidcJ á Y(ilt:.~i(U em .!~ di::cu:::s,!O, qu'~ {icÚrê.1
eucerrada ú projecLo {lo scn~ldo. l'dallVO (:'ll'r~aciio de es.. ;:11115 81'S. sellaJores, o SI', presidente dcclarou '{ue, 11"0
colas l:.~:l'ic(Jlus ~ Liz:.:uuas 1l0rtnE:'l's-lUoüelO.- pássou para havendo numero suficienle, não podia baver ses,üo.
O SI', 2° secretario leu o seguinte:
a ~ll t\i~CU6$ÜO,
EaootaJ.a a matcria da. onh'ul {lO dia , U 81'. presidelJt~ deu
rllOJECTO DE R8SPOST,\ ,> I'ALLA DO TI!!\O~O.
IlttfllO dia 2: lrabalhos de CUlll!ll:s.:üe~; e levanlúu a :;cssào
" Senbor.-Com o Illüis proCun(lo reconhecimento, o senado
ás 11 lr2 bums da manbà.
aprecia e agradece a m.anife5taç'lo do vivo jubilo (lUe sente
\ o,sa Magestade Imponal sempre '{ue se vê no meio da;
eamaras reunidas em a5semhléa geral.
ACTA. DE '2i DE nJ..\.!O DE 186.1,
"O contentamento do soberano nos actos solemncs em
PliE.:l:JE.~"CU. DO tln. \'lSCOi\'DE DE All.AEl'E,
que se reune aos representantes do povo, e lhes indica as
A's 1 '1 11~ hOl'a~ da mUl1uc1} ar.bando- se pl'esentes alguns nercssidades da naç'lo, sendo como é vivamcnte corre'llJon81'S. senauol'es, o Sr. presluBI:te declarou' que IiÜO !úlvia dido, é um signal ccrto da confianç:l recipror.'.l que se inspise.s:;ão, pOr ser a ordem do dia ~e hoje trabalhos de COIll- nl0, e portanto um pellbur segu, o da estahllidado de nossas
n\lssCes.
instituicões livres,
" O senado com pmzer ouviu da boci! di) Vo."" Mage.,brio
O SR. 2° SECR8Hn:o leu o seguiut~
Imperial o annuncio de que Vossa ~I"L (', l,,,',, L:iperial Li .. :"
PAllECEn:
dos casamentos das serenis:;imas princeza" .Ui\S muito amaA conulIj5:;[o de fazeuda exam;llOn a materia do (lrojecto da; e queridas filhas, e 'Iue e5pera qne elles ,;e ciIectucm no
de I'esoluçao, pelo qU,l1 a camara dos 81'S, deputadoti ';Plll'o- corrente au,"o .
ConvenctJo, como está, o senado do quu o fuinro do
vou a pell5fio anllua! de 504$ concedida a O. LuiZ~t l\1al'ia
Tauller, mili dQ falleci,lo 2') tellente D;', Tho"".t i:C' r;':ue imperio cC':~,. io osseucialmente do sncce~so e firmeza d"
monarchia,' "uc o iwgusto pai de Vossa l\la;:estade Imperial
Talluer, ei:u!'gião do corpo de saude da armada,
.
. " ~ p~hçu? da a.gl'~ciatla "-\lega extrema pobreza, e que o fundou na AIllBrica, eoteiada em in:;t·ituicões livre., verá
dl~O '2 C!l'urglã.o, vlctlma do naufragio da cúrveta D, habel, nesse pro~jmo Cimportante acuuLecímeulo iuai::; uma ~aran
tÍil (h .uccessãD B da per011nencia do !hrono con5\.ituciona!.
era o Utll~O alTlUlO de sua 01[1 e qnatl'o irmãos,
. • As IDfúl'UH\cGeô olticíiles que cobrem e:;ta petição c vêm E eslil cerlO D;;enado de que, no exercicio de>se c!evad·o diJuntas ao reCendo projecto le.islalivo dizem ane os ôcrvicl» reito que a lIatureza e as leis do e:;lado rier<i@ a Vossa Maprestados lia ürmada pelo '2~ te!lent~-cirnrf.(ioio Tanuer, du- gestadc Imperial, serão eonsultados .pelo. seu eoraç,10 palcrd~"te o eu~'to pedodo de dous aurros incomp1ctos, sãO de 01'- Ilul e pela :;ua sahedona os verdadell'o:; lutere.ses da "a~<io,
'I rn CO~IUtunl; lua5 que a5 ratões a!!egada,; pda j!êl:CtOi!ana , " .'{'iO" ,ces,aní o .enado de rendcr graças i. divina Provie ,era p~la c"n,crnçiio da ortlem 'Jue ,m nenhuma parte d~
, 1 IdUltO atten,hvels, a e(em~lo ti~ favôr eo,tc~'I;Jo ;í;
J

.l(
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imperio flli perlurh.lda, e pl'lo eSlado salisfae.toeio lia ;audú lirei com o serl"iço puulico c com as aspirações do prugrc;;u
~il

}lU IJlira ,

" Folga li senado por saher ~ue, tendo o governo bri'a:nico
aceitarill a mediaçfiu, olIereciua por Sua Magestade Fulelicima no intuito de se restabeleeerem as relacOes diplomatil'as
entre o nosso governo e o da Grã-Bretanha: tambem aeeitcu
o ',;ol'erno brasi!eillO tão graciosa olfeita; devl'.ndo espcrar u
Se~jaJll ijUt C::)~t IiC;:u'~,;' J • lenha em bre\'e a SJlução que Ó
pilrJ desejar, salvando:se a dit;nidade, e osgran(!e~ intereó"OS de duas naçües alUlgas, cUJos relaçoes liêárão lnlerrorn·
pidos,
" ,\ paz extC.J'Ila iJ no'so vital interesse: é por isse muitu
,:'ida ao senado a cOlllmulJiea~rto que faz Vossa Magestade
J'1l~pt'riaJ de que púrmal1ecem inulteradas as relações ,interuaclonaes du imporio com as demuls puten~Jas (stranf:el,I"aS,
" ()u\,ju cum dor o senado que, contll>ullndo Infe\1znlúnte
:!~ dissencões intestinas na ~epublica OrienLid du Uru';U<lY,
tem recrcscido as queixai do,: nossos eOil1p"l,j,otil", "li re:\;de.l1lê~) por oITellsas de seus direitos, .c legitimos illlc~ l'5se5~
('--assegurando Vossa lIIagesLade IlOpenal que o seu gorerno,
abstendo-se de Lomar parte IIi1S diise"~.Ocs da repuLlica
vizi"hu conLinúa 11 cumprir o sou dever de pedir ao governo
daquella rOiJublica a Balisfuefio devida ús nos:'as refletidas
rcclamacóes e I'rovidellcias dficazes, afim de se realisareill
as garaiJlias que a·s proprias leis desse esLado promelLem
n.Qs que lJahilão seu territorio, espera o senado resultados
dos ultimos llsforços empregados pelo lioverne dc VOSS;l Ma;;o~tade Impel'ial pam 'conseguir u1luelles fius Lão jusLos; e
aflan:a o senado li Vossa MagesLad<l Imporial qUi) lIe:,ta
a>sini como em todas as questões intcrnaeiolJae~, quando ,e
tratur Ela dignidade do illlpel'Ío e da pruLec~àu der iria ois
pc:;,oas e inleresses legitimos dú seu:; su1aito" Ill'eslaril au
"ovcrno de Vossa J\lare:stade llllJlC':'ial a lIíai5 dcdi'eada
cOJrcraçãu,
" O senado rúconlJéce lluho instalÚe iJ a I'dorma da lei de
a de dezembro dc 1841, lia qual se deve dar garantias a independenci~1 da miltíistratura, assiu! colllO a reforma d,a lei
li)'I,otbecilna, da lei da guarda lIaclol,,,I, da leI do elel~Lies,
I' (a organisaçào da adminislraçfio da; provi:lcia:;, c muni·
t'ipios.
l

.

B_leUo.

" pilril auxiliar esses esforç.os do governo imperial, o se:'
nado adopLarú as medidas adequadas llue furem propo>tas, e
que Yussa Magestade Imperial com razào espera do zelo eom
que o senado sempl'e !lI'ocura o bem da nos;a patria,
,
" Senh(,r, o sena.do aculllpanbará s('mpre os esforço~ 111cessantes de VSSSil ~lagestade Imperial pur<i o engranueclmunto rio Brasil, promo\'endo o prugressu mural e material
deste I;rande imperio.
C( Taes ~à(j 0:5 volos e sentimentos do senado.
" I'a(;o du sena lo, '2:~ de maio de186í.-.José 19nacio S'il-

veil'a dà J1lolla,- Calldido Burges !t1untciru,- Jo,ri Thomaz
!Yabuco de Ara:'jo, (;om re6trie~iio,"
A inlprilllir.
Em seguiJa o SI'. prcsidente cU:>l'id('u os Sr;. scnadure,;}Irct'OiI te;; para occü :mrelll-se em Lrabalhos de cummlSSÓ~S c:
Ihm para ordem du dia 30 os mcsmo,; trab"lllos,

ACTA DE 30 DE ~lAIO DE 186t
DO 5R. VlseoNDE nE ADAETE;'.
A''5 11 11'2 hora:; da manuil, aehandu-se prescntes alguns
Srs. seLHHlurcs, u SI', prcsidenLe dcclarou que nfio podia
haver sessão,por scr a ordcm do dia tl'abalbos rle cOllllllissões.
Ü Sn. l° SECIIEHIlIO deu conta do .eguinLe
EXPCUI~HE :
Um oficio do l° selTetario da ramara dos Srs, dq1ULadu~,
tIé 'li do cOlT"lIle, acumpanbando as s-~gl!infes
I'BOPOSI(:ÕCS:
" A a;sembltia gl'ral resolve:
"ArL 10 Fi(;a apl"'ol'arla a pensiio annual de 'l:i2,l., .con·
cediJa por dw'eto de Hi de agostu de H;G'2 a D, Mana da
Conceic.àu Costa l\Ial'Lilb viuva do Dl'. José Lalldido Martins
Lelldll"a :;graciada U Jireitu de percebe!·a ucode a \lc.t..
do referido decreLu.
c( AI't. 2° i·'icilo revogadas as disposi~üe:; em contrario.
« P<1~O ria enmara du:; deputado;, elll '27 de maio de 18,6i.
"E assim conlQ se occupa nctualmente co'lil a refnrmil F,-al1c:sí~b Jus~ Furtado, presidellte -T, F?'anco de Almcula,
iJl'potLecaria preslar:i a sua aHen~:io á reforllla da lei de 3 10,c,,:'elnriu.-l'cd,-o Luiz Pereira de SouUJ, \l" secretadI' dezcmbro, e tomal'á lia deVIda considernc;io as prul':h;tas rio, "
e informações quc o g-oyenlO do Vossa ~ia~esbde Impcrial
"A assemhléa .eI1,1 resolve:
a!:;'esen~ar para ~ melhoram~nlo,dos u~t:'osra,n~Ds da llUS;~
«AlI. 1.0 Ü g~verno fi~a autorisado a mnndal'lllatricular
ie?lslaç.lO, que \ ossa J\lage,t~de ImPIH'\ IlId,e" cumo ma" llU 10 anno de qual~uer das faculdades de d,il'Cito do lmpeno
Ulgel:te, ,
..
,.,' ,';
'"
'
"
aos e$Ludanle:; Ju:,ó Roberto Vianna GUllhóln e AnnllJlU
• I u!'suldo o slmarlo da nece"ldaoe Ul~entc de UIIU ICI Adolllin de l'ulIl"s e Suuza e em qualquer das faculuades de
uc
de pr~mOçáO pam a ma,\llIba de guena '.I \'us;a ~~n:;,l';tade! medi~i;:a u e:'ludanle AnlOlI'io Constwtillo do Valle,
1ml'ol'lal.recommenda, ja pr,~s~o~ s~a ~~[enr-ão ata0 11111'01'-\ • Arl. 2.° j:il';[ tumuem u ;;oyeruu auLorisado a Ul~:ldar
l,mte as,umpto, e cOlltmuala a eon,Hlelil-lo.
levar em cunta <lU alumHu da escola central, João da Cunba
« SenJo hencficios que a nnçfio eSIJera dentro em Ituuco llelLriio de Al'lHljo Pereim, o exame de latim feito lia faculrlc. scus reprcselltanlcs um sY,stema de rccr'ltal1lcn~~ alJl'u- dadc de direilo do Recife, afim de tomar o grao de bacharel
pnado ús nossa:s elrcull.lsLall~IaS, e um, c~dlgo illlliLar de cm llInLhematicas; e a mandar passar earta de bacharel em
accOrdQ com as Ju;tas eXlgencHls da ~Isclplina, o se!lUdu se leLras pelo imperial collegio de 1'údro 11 ao estudanLe Jose
aprcssará a concorrer para a sua rúfthSa~ão, tão sabiamente Antonio Pereira da Silva.
indic~da como urgente por Vossa lIIagús;ade ImperiaL
" ArL 3.0 Ficfio rel'()gadas as disposições cm contrario:
"Conycncl,lo o senado do que, na.urdem dus melbora({ I'aco da camara dos deputadus, em \l7 de maIO de 186t.
mentos Illalcri'lc.s dcvem SOl' de prererencia aH~nditlas as - Jira,icisco José Ful'!ado, preside,nte.- .Tito Franco de
VIas de comnlulllcação e d~ tl:ansporLe, de que carecem talltJ Almeida, 10 secretario.- Ped,'o Lu~z Pel'e~ra de Souza, 2,0
as nossas ln.Ju;lnas, C lJl'lIlclpalmenLc a uussa hlvourn, tfio secreLario. "
precisada,rla animação, dos podl'.re, do cstado, e, ,sendo as
"A asselllbléa geral resolve:
.
estradas nc ferro o lIIal! espcrançoso recurso das Illdustnas
AI'L 1.0 Fica appl'ovada a pensão annual de too~,
cas, provincias que hS tem rúalisado"o senado se enL!'egilra au concedida {lor decreLo de 'l5 de fevereiro de 1862, a .D, lIIaria
mal~ desvelado cstudo dosla I~úccssld~de, c dos meIOS de sa- I Luiza de lhdegorry, viuya de Bernardo Urbano de Bldegorry,
tl;faze-!a, preslando a allençao particular, que.. Vossa !\Ia- tendo a agraciada o direito de percebe la desde a data do
~estatl,' llllpenal reclama para a que:;Lão do prolougamenLo referido deereLo.
.
(,a cstrall.a IJe f~:r,o de D,· Pedro li,
. " ArL 2,0 Fieão revogadas as disposições em, contrano.
" Scntc o SC 1100 que o crúsellllelit~ das rcndas publicas
(( l'a~o da camara dos deputado,s, em 27 de maIO de 18H,
"ào leuha eb Jgado alllda para eqUilibrar a recelta COU! a ~ Yrallcisco Jose Furtado, presldente.- T, Franco de AI,ie3peza do c;tado. Muito eOUCOITera para fazer dc;al'parecer me'ida lo secretario, - Ped,'o Luiz Pe~eira de Souza, 2·
",te d~.sequiiibrio funesto as Jinanças ,lu estado, observando secret~rio. ,,- A imprimir.
o I:0vemo de. Vossa J\lagcsl,ade !mperiaI amai; seycra eco", E
c "d
S' re-idente deu para a ordcm do dia·3f:
IIQUW\ no dl~pendlO dos dlllbCIros pu~;licos, e propondo Tem s gU! a o I. p. .
l1u~~ões nas despezas deeretal'els taulo quanro seju compa·
l' dlscus;:ào iJ.o pro)ecto de resposta a falia do ln.ono.
eIlE"D~NCIA

I (
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EM 31 DE nlAIO DE 186i.
PRB::;IDENCIA DO

sn.

VISCONDE DE

AB.'E·~·E·

.

E

diente. - Aposentadoria de magistradas.
5U!tll~RIO. d- xpe
'<são de constituicão sobre o projecto do
1m
Parece.r ~ cOlld ''-lolla annullando· os decretos de 30 de
a
II
.,
I' nJ\Pgls
.
'I .
SI' . Silvem!
d dl863
_Pensão
a D . Amala
II UOlZ
dezembro e e da ~ommissão de marinba e guerra.-PaBarreto. Par~cer obre a deliberação (lo senado mandanrla
recer da me,a s da< salas da secretaria o I'etl'ato do faleol!ocar em ui~ Geraltlo Leitc Bastos -Ordem do dta.
(ecldo conselhre lia do tbrono Diôcurso do Sr. banio dc S.
_Resposta a a
.
Lourenco.
,
• 11" horas da manhã, acb?n~o-sc prcsenl€. os SI~S.
.A 5
Abaete nlarra. Telxell'n de Souza, Ferreira
. vlscondll~~ida e Alhuqllerque, ~Iendes dos Santos. visconde
Penna,
. Pimenta iluena, SOUla e nlello, Paula Almeida,
de S~puR~Ji;'o barão de S. Lourcnco, vi~condc de Suassuna.
Araul~ez de Ita'nhaem, Oantas, Cunha Yn;con~ellvs. Oins de
c:r~hO barão de lIJuntiba, Pnra~hos,. Cnrnel."o de Campos,
rV!lo 'visconde da Boa'Vista, DIaS Vieira, Visconde de lIa~ol1lb 'Silveira da ltlotla, visconde dc UI"Ug-uay, ~ar~uez dc
Ara nr~s Fonseca, Jobim, Fefl"az mnrquc:: de Cnxlns. Za:rias ~arquez de Olinda, Can(hdo Borges, c D. Manoel, o
c II . ,
ab'
.
.
_
, Sr. presidente nu a. sessao;
Comparecêrão depOIS os ~rs. Cnnrl,do B~.p.tlstn, hnl"<'o ~e
._..Pirapãma, Souza Ramos, vlôcl'nrle dc Jo~ultlnbonba, bnr:lO
de AntotÍina, Ottoni, Rodri~ues ~tlva c Souza Frnnco.
FaltarãO com causa participada os S,·~. ~lquell'n c Mello,
bnrão ~e Cotegipe, hanio de Marolm. harao. dc QU<~'~lJn,
Euzebio, Souza Queiroz, Paula Pcsson, Vlelrn da 'Ilva,
Siniml ú, Fernandes Tones, e Visconde de lIIarnllgualle; e
sem pall'eipação o Sr. Nabuco.
,. _ (.\.
n
}'orão lidns e apPl'ovadas ns nctas de '2;), '2J, úl c "o do
corren te mez.
O SR. 1° SECRETARIO deu conta do seguinle
EXPEDIE~n;.

Um ollieio do presidenle de Grão-Piná. de í do C<ll:rentc,
acompanhando dous exempiar~s dos annexos no rel~.t.ol"1o com
que foi installada ~ 2" sessão ol'lllJwr!n ~a 13- legislatura da
assembléa le~islatlva da mesmtt provlnem. - A arcblva,'-se.
Outro, de 'h, do vice prcsidenle da p1"Ovincia ~o E.pirito
Santo acompanhando dous exemplares do relatorlo npresentado pelo presidente a assemblén legislativa ri" ditn pro\ incia, no ncto da installacão, em 20 dc outnhro do anno
passado.-O mesmo destino.
Requerimento da Sr. senndor Pnnla Pessoa, pedillllo licenc,1 para retirar-se a sua provincia por nehar-se gravcmente
enférmo.-A' commissão de constituicão.
Oll:icio, de 28 do concnte, do Sr. senador Si'lueinl e
Mello, participando não poder compal'ccer ás ses,ões por illcommodo de saude, e que comparecerá logo que Ibe seja
possivel.-Inteirado.
Representação da assembléa legislaliva proviueial do Rio
de.Janeiro, acerca do pngamento da dccima urbana até uma
legoa além da demarcacão ordinaria da cidadc de Nitherohy.
-A' commissão de fazênda.
Requerimento de JOão José Fagundes ôe Rezende e Silva,
ácerca do pnrecer relalivo it sua preteur.flo a um privilegio
para a minemçao de metnes e pcdrns pI:eciosns. - Sobre a
mesa, par!! ser tomado em consideração quando se discutir o
parecer a que se refere.
O SR. 2° SI>CRETARIO Icu o seguinte
PARECER.
« A commissão de constituicão examinou o projecto do

Sr. senador Silveim da Motta "que declam sem etTeito o decre~o de. 30 de dezembro do 31;no passado, o qual aposentou
yarl.os desembargadores e ministros do supremo tribunal de
~usltça ; considerando sua materia de summa importancia, é
e parecer que entre em discussão.
« Paço do senado, em 31 de maio de 18GL- l"isconrle

d.e Sapllcahy. - YiJcullde de Urtl.gttay. -Svn:1l Ramos. " -

tlllll.ulo em cOII-SHleraçe"lo qUillltlo ~e ,1i õ ·
cllflr o projceto a que sc refcre.
Foi tambem lidu o scguiute:
r.\!u~ram nA (;O:!I~.I1S3.\O De; M.\tH:';111 ~ GVEIIIt'.

" D. Alll.!lia ne~is MU!li7.Harretu,liIha legitima e uniea lir;
chefe de di,-;s,to ./oiio Francisco Re,:!is, pede que 1101' acto le·
gislali1"o seja o governo autorisado a conceder-lhe, o monte
pio que I'e.rccbia sua fallecirla 1I1'li, viuVll do mesmo chefe di'
divis<io.
"AlIega a supplicante em abollo dcsta pretenciio~u",tcndi)
casado (fe[lais da morte de seu pa.í COIII () Dl'." Luiz Muni.z
n~rreto, se fini<ra este cm mnrço dc 186'2, 7ii dias I\epols do
falleeimcnto da m~i d,t supplicante, dCÍ'(nndo-a em pobreza
com um filho de menor iilarle.
" .Junta documentos que prov;lo a verrlndc do alil'gado, e
pondera que, supposto n;,o esteja prevenido no plano do 11\0nt13-?IO da aJ'lllada, o C;.lSQ sujeito, Ilfio esta fón\ de seu e~pl
rito que li incluir a sohrevivencia dn pensãu ;i filha qlle enviuva pouco tempo depoi,; dn morte da mãi pensionista."
que ~e aeba em pobrcza.
" O plano do monte-pio 110 ar!. n" diz a seguillk:
" Todas as viuvas qne percehercm n mctade rio soldo de
seus defuntos mlll'idos cOlltinuaritõ n contribuir com n porçiio
de um dia de soldo cOITesllolJ(lente no meio saldo. que rCI".o,bem destes; o, porl.lI1to, por morte dc nlgumn vlu'n fic,1nda
filhns dOMei/as 011 v·illvas por c;;tas sc repartir;1 o mesma
meio saldo por to rio o tem[1o que estas "i verem em qualquer
cslado ~ne vierem a tamar, não sendo freiras.
" A commissão de marinha e guerra entcnde (lue ('0111 e\Tcllo
n;; pnlavras rio artigo citado não favoreccm a perlenç'lo da.
suprllicnnte; mas tnmbem nã.o deixa de I'econhccer quc, n:lD
sentlo a mtencão 110 plalJo Ilelxar sem socc.orro as fllha"
dos rnilit<1I'eS, . que sohre\'ivem n mãis pensionislas, é de
cquídarJe pre,til -lo ;i suppli~i1nte no caso "ertente em qUI'
clla mostrn "d"lr-"c eli! pC'''lria 10;::0 depois rle (,>lleccl' SUiI
mãi, e 'juas; ,iIUUIl:UIC;IIl!('lilc o marido '1ne Ibe ,hlva 3m·
paro.
" ~esle:; I.l'rmos;j a mC';'lHl eommls~"u de parccer 'lue ~·e
delira a pe.ti~iio com o scguinle prujecto de
RESOI.U~ÃO.

A a~~rmhJó;( geral 1l!gi:;Ialiva resoive:
" Arli~o unico. () govemo é autol'Ísado n conceder a ti
Anwlia Regis nlulli~ Ba~l'eto .. filba leg)tima e nnic~l du fina,io
eildc de dlvl,iio João hancl,l'o I\egls o monle-pla que per:('.ehia il sua v;uva tamlJl'1ll [alieeida, mãi. da i1graciada, PI'Qvallrlo esta sua pohreza c hahilitando-se na fórma do arl. ri:'
do plano rio monte-pio ria armada que fica dispensitdo CI11 :-:r
II

lacilo â mesma a~I'acii:ldi1.

;,Paco do senado, 28 de mnio dclil6i.-J1ftlritiba.-.l;'.· F.
de Sflliza e MeUo.-Marq1>Cz de Ca:Lias.»
Á! imprimir.
Foi finalmente lido o ~eguinte:
r.\RECER O~ !lES,\ N. 21. ... DE 31 OH MAiO oE 18GL
E.rlJiíe o modo por qne fui wmpri14a a dcliberaçâo ria sell(l,/o
qlw au/orisou a cullocaçào, em uma das salas peJ·{el/rellle.t .
li secrelaria, do relralo ,io rallerúlo cOl/sdheil'o of/icialmaior' Geraldo Leite Baslos, e rol/clue que a exposirão
co '71· os dowmellios qne aacampallhiío sejn impressa, (listni"lio!a e archivada.
Em sessão de 15. de jalwil"O do corrcnte anno leu-sc e foi
approvado por esta augusta camara o seguinte requcrimento:
.
« O. san;ldores abaixo nssignados pedem no senado licen·ca e apprO\'ação pnrtt Dlan~nr collocal' em uma das salas pp.rlencentes ~ secretaria o retrato do fallecido conselheiro Geraldo Leite Dastos, que foi olllcial·maior da secl'ctnria rio
-scnado, como demonstrnção dos 'cus bons servicos na qualidade de cidarlão e (\e empregado publico. PaGo !Io senado em
9 de janeiro de 186i.:-Silveira da Molta.=-José da S-i/I"I!
Marra·. - risconde d- Sapuwh!/.-MarqIlC: de C(.das. - Vis
conde de Abae/é.-U . .1/allo~1 de Assis .1J'I.Clli"C,;h~s.-J",'·,'
Pedro Dias de Carvalho "

SESSÃO E~l 34 DE ~L\ln DE léiGí
TClllio os ""i~nalarios do requerimenlo poslo it disposicfiO Marque:: de Cn,rúls.- Viscondc dc JI/;Ilcfe.- li. ;llll!wcI. d,
~" mesa no (lia 27 do corrcllle melO relralo de que se "fal Assis Mascarcllltas.-./ost' Pedro Dias dc Carval!w. "
JlH'Oçfio. compelia Íl meS;l dar as providencias quc .julgasse
"Que o retrato a que se refere o l'cqucl'imenlo linh;l sitio
adequadas para lcnr-sc ;1 e1Teilo a deliberacão do senado. deposlO hoje no senado por ordem dos assignalarios do me;AUendendo "eole de,er e de conformidade com o que o mo requerimenlo, e nestas circum,tancias cOlllpclia a me,a
senado allleriormenle delihrrara, resolveu a me,.a. em confe- dar as proviliencias adequadas para levar·se a elreilo a deli·
rcncia derse mesmo dia. que no dw 30 do referido mez. de- beracão do scnodo de 15 de janeiro;
cimo oilavo anlliversario da nomen~iio lio conselheiro Geral" "Que lhe parecia que o mod~ mais convenienle de exe·
I!O Lei!e Baslos para o lo:;ar do omeial·maior da secretaria cutar esta deliheração era desig-mu-se o dia 30 do conenlo
do senado, o seu retrato f~sse colloclldo, corno eiTectivamente i mel, pelos ~ boras da t.arde. para inllugur,ll'·se o relr&lo,
foi, em uma das paredes dll sala da secrelarill que se"ve prc- por ser esse dia o decimo oitavo anniversario da nomeação
"isol'iamenle de g-abinete d1 o{ficial-maior, não havendo ou· do fallecirlo coaselheiro Geraldo Leite Rastos para o 102.u·
!ra .prcparad~ plÍl'O esse fim com as proporções e decencia de onlcial-maior da secret.aria;
.
J1Hhspen~aveJ~. e que deste (lcto se lavraese termo.
ri Que a waugUl'élç;10 rosse na ~nla dll ~ccl'etnna 11UC serve
A acta da conferencia de 2i e o termo rlue se Invrou no pro"isoriament.e de gilhinele do adual offic.ial-maior, oão
rlia 30 vão no fim deste parecer, juntos por cópia soh ns. 1 havendo eutra flue se )JI'esle a isto com as prop0l'f;ões c dee '2.
, c e n c i a rndispensa"ció;'
A mesa, inrol'mando cll'cum:,!a.nciadamentc o senado d:)
(( Que pnl'a assi~Lif" a este aelo sejiio cOilvidaf:[)~~ () owei •.II·
110 010[10 por IJue en-lendeu cumj'rir e executor a deliher"ção maior e offici;'e,. rlll scc['cfaria, c os empregados rio Hmarlo ;
de H5 de. janeiro conclue com o seguinte:
Que do aut.o da inaug-uraçã.r> BC 1:1\'I'C o competente
P.\RECEn.
lermo.
.
....
. _
_
Esta expo'lCÜO, dcpols rle rltscuL:da, [OI approvaria .
.Qu.c esta. c"pos.lça~ c~m os dOCl~mentos que éI acompanha0
E pilr<l COlú-tar lavrou-se il presente nela que vai aS;3i~seja Impl·.essa. dl~J..l'lbuH!1l e arclllvacla. PilÇO rio senado cm narla pelo, membros da mesa. - T'isconde de A/lae/é, pi'esi31 d~ maco de 186l.- VlSco.mle rle A/Joete, "reslr1~nte.-Jo.<e rlente.- Jose da Si/ca J1Jalra. l' sr.crelili'io.- Herculano
da Sdva U~fra, 1o.secretaI'l0.-Her.cu/oI10 Ferntra Ppnlla, Fe,-reim [Iel/I/a, 2' secretario. vencido.- Mal/oel Teixeira.
20 se~relano, "enclrlo.-1lfanoe/ TC·I.'l;e'ra rle SOl!ra, 3' se- de Souza, 3" serretal'io.
.
cretnno.
Po~to em discl1~5aOl ficou auíarlo por ila,·cr I;CI:ido a pdlil'
Vl'll o Sr. Fccnira Penna.
Ao" trinta dias do mez de maio ,lO anflo rio nascimenlo tie
l\'osso Senhor Jesus Chri,to de mil oitocentos e sessenta e
ORDEM DO DIA.
'1~Hl1'0, comparecêr;;o em uma das solas ria secretarill rio
HEsro5TA
Á Fl\LI.A no TllnONO,
senaclo o official·maior Angelo Thomaz do Am;lral, os offi·
ciaes Manoel ~jari" rle Figueirôa Nabnco rle Araujo, José
Enlrou em t" discussão o projecto de resposla a falia dn
~lanoel Ferreim, Candido José de Araujo Vianaa e Pedro
Anlonio rle Oliveira, e os mais empref,óldos do senado Silve- throno.
rio Antonio de Padua, José Martins Vianna. Agoslinho Peo §,,". bG:~!'U.9 liih~ .,,_ tJ~~H.H"~nço :-81". vrc::-irlcnte, parcreil'" rln ClInba, Eduardo Antonio de Paduil, Joatluim José de c~, é de certo gmnrle temeridn rle 'lue eu ineete tão importa"l e
SOU7.1l I'ilbo, Luiz José tle rdoraes Padna. ~jiguel Marques discussfi.o qual a da rcspfJsla à [;dla do tbrono, c.ômpo onde
rios Sanlos Rocha, Joa1luim José Pinto rle Abreu, Frederico os mais lu lidos campeões do pnl'iamento. de visrira baixo,
Auguslo Pereira da Cunha e José Francisco Barhosa e em escudo no braço, lanç.a em punho, e aiada ad;lga e punhal,
suo presenca procerleu-se a colloca!Zão, no gabinete rio refe- costumão bater-se para disputar a posse da [Ol'lllOSa rlama,
rirlo officia[·malOr, (lo retraio em corpo inteiro do fallecido podendo·se entiio exclamar: "O' gloria de mandar! ó vi,
conselbeiro Geraldo Leite Bastos, dando-se assim cumpri- cobica!" Eu misero aldeão, com o rosto descoberto. tenrlo
mento às instrucções rece.hidas rio Exm. presidente visconde a.pen"as por armo a rude franflue'la, e por eSClld? a pelle c~l·
r1~ Ahaeté, rle conformirlarle com o requerimento approvado lejada pelos soITnmcntos, flue vantagem posso trrar de en!",,'
,'m !essão de quiaze de .Janeiro uitimo. E para constar, eu em uma pugna com taes e. tão valenles ll<ladore~? Hei de
11 oficial·maior laYrei esle termo, que comigo assigoão os tirar a vantagem que tn'ana o cajado do camponlO quando
mencionados officiaes e em regados. - Angelo Thomaz do ousasse medir-se com n Jnncí!. do cnvalle.iro enCOUn\Cilrlo.
Amllral. -Mlllloel Mario dc Figllei1"ôa NalJuco de Araujo.Eu nào tomo parte no to"meio; "enho apenas, a"nles que
.los!! Manoel Fel'reim.- Candido Josd de Malljo Vianna.- eile comece., dnr o meu recado; por~ue estou cerlo tle (rUe os
!'edro Ant011io de Ol-ivcira. -Si/vcrio Antonio de Padua.- golpes que se de"cm descarregar LJo valentes campeões d.e~
Jo.<é Martins Vianna. - Ayo.<ii"ho Pereira da Cunha. - vialáG necessariamenle torla alteaçJo de um publiCO adlUlraEduardo Antonio ile Padua.-Joaquíl'll José de Sou::a Filho. do das facanhas rle nossos Roldões e Ferrabrazes, parn escu-fAli:: Jose dc Moraes Padua.-liJiyucl Marques rlo,< Santos tar de máo lnl:nar esla pobre arenga que vou fazer em nome,
Jlaehll.-JonqJl.im José Pinto de Aln'w.-F'-ederico Augusto e para bem do meu paiz. Asse:"uro aos gigantes ria situação,
l'ctcira da ClIl'/W.-José Francisco Barbosa.
que. nfio lhes disputo a posse (la dama de seus amores: nada
devendo, portilllto, receio r desle llOlllem novo, que l1em lr~l
pma os dehellar a funda de David, nem o aconlpanha a [01'luna de Saul.
C(lM'ERf;~CIA lJ.\ ~lESA EM 27 lJE MAIO llE í86·i,
Recoaheeo mesmo que os t~lDpOS do,. veed,tI!eiros CillciPresidencia do Sr viscolll!c de Almeté.
no tos lem passado; e ~inda que po~sa appa.recer algum Ale·
.'" 11 112 boras da manhã, achando-se pre,enle, os Srs. xandre niio encontrara este um amIgo dcrJrcado. um El1ue;~,"conde rI.e Abaelé, Iliafra, Ferreim l'enna e Teixeira rle tifi.o, poro ir bu;;car ao campo do rude trahalho um a.bdo
Souza, airl'lu·se <l cooferencia.
lomil\o, lavllr·lbe o suor, sacudir-lhe o pó, mudar-lbe os
O Sr. presidente rez a seRuinte expOsr,;ãO :
"I'osseiros trajos, para substituir pelo manto real; e em vez
.•, Que em ~ess,lo de 15' de janeiro deste anno o senado da enxada firmar-lbe na dzxtra o septro de Sidon !
tinha Ilflfll'ovado o seguinte requerimenlo:
E' natural que a apparição de um mort? cause ao senado ai·
" Os senadores 'lbaixo assignados pedem ao senado Iícenca "uma sorpreza; e que alguem mais cunoso pergullte : e tu
e approvução pata manrlar eollocar em uma das salas pú- quem és? (No senado ha muitos membros de recenk eseolha,
tencent.es ú seeretilria o retrato rio fallecido conselheiro Ge- e dos "elhos deve haver quem me tenho perdido da memoria).
raldo Leit.e Baslos, que foi official-maior da secretario do
Respoaderei :
senado, como demonstração dos seus hons serviços na quali. . . . . Com voz pesada e ama 1'0
rlade de cldad;;o e de empregado publico.
Como quem da perg'unta Ibe pezara.
" Paço do senarlo em li de janeiro de Hl6i. - Silveira da
.I,Io/ta.- José da Silva MaIra.- Viscollde de Sapueahy.- Sou o ;;uarda nocturno flue annuncio aos tra.nseuntes "'
(I
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... arancada:; da noite para qU? se recolhão ao repollso
ho~a[~mil;as: sou a ,enlinella perdida de um can~po em desd<1,j
que leyanta o alarma. para que os ,olda[~os abando·
or em, or;lii.1S cerrem ~ua5 fileiras e ~c cnlltenhao na d15CIDflll ~s soJ ~ . O'l\l\CO do CapHelio flue p~'ocuro deSI:el'tn,r os
p Ina .• D"r'1 r~ltlp. ".. e IlI'r.vianQ rla aUl'oxlnlaccl0 do III!mlgo:
romano~
r
•
mü~ido que rel'ola a eplo,aa <lo cratera: ,ou o eco
"I\l~ aO, lid3~ do UJ!la ptlr111a~iin em ab;~:HI:);lO~ e que rcpreI (~,,\ec.n . . ou cmlim: sellhilre:\ UIl\ re:3usr.llacll}l que venho de
~~I ;a~~ "onde as paix.úes não r1nlllin;i~, 1I('~n mtJ~mo pCllcll'fio ~
O que. pci~. se p:ídr. )'ccrinJ' de mnn~ a~lJf~a meslllo os tr UC
o5sue:n· ou réqup.st:l? .~ rOI'~ll~~a rJ.1~11~.~ Eu ~~5c~llro ,q.ll~
~ara o reqoe,tro p, 1r.(1i,.~en,a'_cl o 'iu,ler. e clll1<\O qlle~o,
I

é

..J"

_'

. ci~o ailHla p'jtal'. e e~! niJO .~rrt.í\nH:

u

'.

p;ll"il.SCl' OUVido

, ~~e rofundo õ~lIe rio RIO ri:; ~anPII'O, .e pl'eCI~O que ~e
n\ e Xo alto da CU"col':>do ou fiO r~;a ri ,h~lIcar. ? cu I,~
g~1 ~uhirei renhi) uiliciHnl'ntc SP.i' orgao f1(>I (!as queIxas rios
n..oçompro\'intiallo~.
,·
I
- (I)
I lJ(lssa d
'
meus
f,O
que eJ' J
e:-: 'pen::lO
()~ 00
ue e';l'el'~o rIo prescn~e, e do qtle ('(',ce la o do ~lIt~lI·o. Con~tll;)-1ll0 do ter cultlpl'ld() o dcvel' r:e fieI 1'1'lItda,ano ; de ter
correspondiuo n05 rll,,~r.JOS de meus cont.eri'ancQ~,. quando me
ediiio que eompareees~e no parlamento,
.
'.
li Hasta· me. Sr. preslflenk '1f1e" pequello JOl nal ,!a poyoa'io llpi, \'izinha de mInha fazenda l.rall~cr\~"-:l CSlllS
~inhas p~Jnvríl~, rp:e JI/'OYilrc'lõ ~ dC~Cl~l~Cllho ~~ l~lillha Obl~i
gacão, para {PW mere!?,~ a p-:3ll~ll:~ (10,... mCU5 v.lzlnhos. :. llau
estênrl,) mais longe mlilha al1lh!l]iW ~ ~c oulr ora dlZlíl o
poeta: .
Ol:e '1110 é pri:'mill ril ser rflllllr.eido
Por um v,'egiio do ninho meu paterno,
não ti muilo que hoje eu aprecic, como elle. a e"l.;mH de
meus <'·.onleil·(HitH)~; hoje que esta estIma vale mau; alguma
cousa. e é a ha~c de toda grandeza.
E devemi e.perllr do s~n:1do benevol~neia o de V, E;{" Sr.
presidcnte) cCIl:!c5ccndcncia e rcsignação? Creio fine sim. O
sena(:o dcve lembrar-se de quc desde Jnlilto tempo lhe tenlJo
poupalioo t1ef.gt.l~lo de ouvir-n~e; ~. se ago,.a,ahu3~r um pou~o,
lenho u (lttelJil'rl~lte dl~ ser a primeira ve7,. A C!)iHH~scQ.nd('.n('.Iil,
pOI:ém, de V. r.\., Cll te;nho nma e~pf''..ie de di~'(:ito: :1. IJng-.a
eSLlIllí\ flue 111C cOllsagrel st'mpl'e, que ehílmal'el mesmo dc(licael10, me dá um titulo poderoso a ella, seo"o basta,se a
bondade nalural de ~eu cOl'ad"io, Aint.la olllnl l'íl/.l0 augmenla
o meu direito: eu dormia sómno rrofunda, que se pólie bcm
classificar de morhi<lo, e em um de"es iotcrvlIllus em que a
exi~trncia ({uar rec(,hrar sua accitO, que nem é somnn. rll~m
acc\Il'dill' ouYi qlle se lia em IlrÍlrl su1a vi7.inhíl, o r!isting-ui
pal,1Vl'ilS que me annl:ncia"~o ler (1 ol'csideill~1 (lo ~:.ell(ldo.
V, E~" manrlado rcvolver o~ arehiY05 ria >ccretariil, para
verificar ClS datas de n055:1'3 n{lOlear.ÕC:i· e a~ h!ltns rllW rada
um tillha dado, r1eix;t11do de compareeer ús ~05sÕes. DOI':nindo
mc:;õmo J não deixei rle aS'5llstar-me de um tal rxallle! e dizer:
parece que t~lll.iO dormido muito! Loga depr;is di::,till~ui l.ambem quo o lettor [allaya de novos p""jectos na cam<l!'il dos
(Iepuhdos para LOl'n:lr o :::ellii.do lem!lor?-rio! Esta. sel:unrJa
impres5ào [oi maiol'. e me fez accordill', exclamando'" todo
arripiarlo : 1rlisericordia !! Foi um momento, SI'. prcsidenle, emqaa.n/o renni ti'ou:~a e I(f'eparei malas, com o
ten'or ou rccelo rle que, como co'a natural, a eliminac'lo
começa~se pelos maiô vadio, I! (Hilarirfarfe). Parti. nóis,
para ,esta cOrte, veri~canrlo-;e ainda uma vez o arla'gio:
" maIs vale quem quel' du que quem páde." Eu n~o Iludia
fazer (I~ta vl~gfm, míl~ í1quí nslílll, c reclamando de Y_ Ex ..
cau,a nnmed,ata de,ta minha.1Jawiw resoluçllO, a tnlerancia
de todas as suas eousequenew:l, u comecar pclo abu:lo me ,mo
de sua resignaç<1o,
"
Tambe'Il me a,si:lt.e r~z:to rle equirl~"e: rI,~poi, de longo
do,rmlr) üccorc!ei eXIH'ill!'.irlo de forçns physicns e InOra3~; tUI'net-me ulna erwnc'l' SlIItO quc tenbo nt'ce"idar/e rle [uer
uma seg~mda eúue;lçITo e de tomar meslre! Se V, Ex. quizesse acettar esta ardua tarefa e insll'ui,'-me p~rticillal'mellte
desta nova !llarcha politica, eu não tel'ia motil'o, de ~ueix~r
rue ria prov.'de_ncm por esta segunda moeid~de! O paosado
que esquecI nao e'a grande cousa, e me seI'I'ia de po.oO, ao
~~fsl' que receberia de meu digno mestre inslt'ucÇão aprol'da, ,I para suppnrtar os trahalhos da aetu3Iidadl\, 'lue conSI CI'O pengoso5. Neste ca5n poderia ,Iizer o que oulr'ora

di;~e Felippe da ~laredoni'l,

quando eonyiJav~ Ari,totel,~
para sl1r me:ltre de Alexandre: " Eu n<in agradeço tanto aO:l
dl'ns~s o ,,,~e tr·"em da'do um filho, como tle ter ,ido est, brneOelo (Imno em tempos de pode,' dili' pOI' me>tre ao me,mo
o, primeiro da Greelll,.o maiô ,ahio e virtüOi.o rios· greg05. "
htl, taDliJem, Sr. presldeate, nào lamcntarei o ínfortunio de
lI,ma ,egunda educação, se el,la me fOI' daria por V. Ex., ve~
IUil e e~pe!'lente nau~a" que rhnge ecrtelro sua barca, a todo
panno, por entre mergudmdos ahrolhos e movedicos hancos
sem a menor avaria I I
. ,
Deseja·,e ,aber o que eu sou em relaciio ao ministerio
Se ministerial quer dizcr 511stenlar todas as· vontades e canri:
chos (lo, ministros; apoiar ,uas palavras e seus act'os;
mta~ por tudo quanto levào á altura de quest<i.o rle gabinete,
e'l na" pertenço a esta phalange. Tambem se o opposicionislll
; 1I1l ne !le que acba mao tud;) quanto os ruini:ltros dizem ou
IiIZfm; que se aleltra com suas derrotas e os apupa, n;lo se
del'e e5perar ,emelhante conducl.a de mim, cujo voto não ,e
esp2rnra ganhar com a e"pe}'ança de uma qutida do gabinete,
a que!ll prometto lodo apolO razoavel, não só por r'm'er de
consclenCllt, nalural a quem r~gres,a do outro mundo, onde
se pune a má [é; coma porque estou sofTrenrln da doença da yelha ,de Symcu,a; tenho medo de que lhe succeda
('ou,a peor (nsadas); e lambem porque prefiro um mini"te1"0 durave!, alllda ddeituoso ou menos bom, aos optimos de
todo, os dias, prJInelra p!,<,ga do nosso paiz. (Apoiados.)
N~o posso, I,o,·tanto, dar nutra re,po~ta á cUI'iosirfade,
Hei de ~er o homem da occasião : elo~iarei o que for di~no
de Plogios ; defenderei o que for just~, e os ministro:l I,ed,,:em ; dar-lhes-hei mesmo o que eu n<io comprehender su[fi,ci~ntemente pam fazer opinillo em contrario; e nunca·,
al1lna em derrota, para il qual concorra, prestarei contingente á apodo~ de desabafo e de victoria.
?
" Eo que sou. eu quanto ~os partidos q~e dividem o paiz
,~u J,I me defilll, Sr. yre,,,lente, pcla IInprrMa. rle minha
[.;:n\'JncJ;~. acelland!) ddl'erentcs prol'ocações ! ~linha defini~~o IIIoÍlenslva me la cu,tando caro! porlia ,el' causa (le
11;,0 trl' eu hOJe a hOllra de occupar esta cadeira! Os insul'(o::; ilJ:}lia os maIS Immnl'ne~ forJo (1 re500sLa a uma singela
tlcr:."~,ação r1~ impareinlirlnde. E' sabid~ que guarrlci a Inai,
per',el,a e rigorosa neutra1J,J"de na luta por que o imperio
acaDa de. passar, e rle~a~o a quem qller que seja que prove
::ontrIlI'lO, Se I'ccom prol'ocado li impren,a, como disse,
[OI porr{ue: neste meu longo somno, a gratuita inimizade de
a!gun, In:!"·ldao~. me qu,z fazer pa:l;;ar por morto, e enter'
riU', cok!ndo mnda dt baldões in[amanles minha. memaria.
Enlfio a natUI'cza fez um es(o~~.o para provar que eu' ainda
~ra vlvenle. FOl ne5la oec.a~lêio que me declarei irmã da
eal'iJar/e, que curan as [erirl"" dr ambn,; os campos; que
era porto neutro onde podl:to refugiar,se O" navios maltl'a'tad"" n05 dou~ lados contenrlores. O ,enado deve conteu·
t.ar-,e com esta definiçãO dada em tempo insuspeito.
E o qu~ sou em politica '? loto agori\ ti mai:l melindro,;o.
e de mais (i1mcil respo,ta, Polílica I a primeira dilliculdade
é defiai la '. Parece-me objecto d'l moda, cujas liLrés mudão
com dei11a~Jarla frequencia. A qne tem maior dlmição não
exee.de de um anno; 5uccerlenrlo a~ murlanca. de ordinariu
nos mezes rie maio, época '.Iuasi certa. .rla" po,'ol'oca de,te
nosso Amazonas politico (lIisadas). O gabinete que atmvesôa
esta calamilosa qu:tl.ra, póde ter viria mais longa; porém
não ha previJencla contm semelhante pbenomeno, rle que
,e ignora a causa, e cuj!S eJreitos são tllo extl'aordinarios,
que fazem ,cssobrar as embarcacõe5, ou 05 ministerios' e
mudar a polilica... digo mal. , . n·'lo muda cou,a alguma.' Os
ministerios em França, nos tempos de Luiz Felippe, ·dizia
um e,pirituoso escriptor, ,ó se distinguirão pelas natas de
sua orgamsaçiio, 1i; de Dlaio,29 de setembro, 14 de abril;
onde accrescentarei: fOi'ão peças de guardanapos do
mes'ne padrão, com ri,cos de separação. Observava o mesmo
escri!ltor que, vistas as lutas 'lue originárão taes mudancas,
depois de passadas aS!',;melhaYão-se a tempe'l.ades em" um
copo d'agua,
_,,0 que actua1mente se pólle denominar politica neste paiz?
Quaes s,10 os principios que dividem os bra,ileiros ? Lançai
Yo,sas vistas sohre qllallfuer propo.ição de interesse da
actualidade. para 'fualfluer ai teraç:to (I\>. ''Ossa legislação,
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ou s;I,tisfação de urgentes nece~idades sociaes, ver/li {ffalia
I:olouisação, reforma bypolhecaria, de organisação jnlliciaria,
de credilo elc., qualquer que venha à miio; e dizei-me qual
partido apoia ou comhale esta ou aquclln? Achareis, seIlhores, defcusores ~ impug-llillJores em ambos os campos;
nilo ha juizo de par~ido. A lei de 3 de dezembro, lJ;lcsmo lei
de circunstancia, pal'a uma qundra rcvolla e perlurhada, lào
"Combatida c tolerada tanto lempo por seus malUres Illlm:gos,
ti julgada digna de ser revisla e reformada por lodas as l!pini?es do paiz. Quando se lralar. da realisação tia refol'nla,
uh mesmo verels as dlvergencJas nos propnos gropos.
Verifica-se entre nóS o que tanlas vezes ouvi nutado no vulgo,
como um desparate: é (rota sem balldcira.
O SR. SILVEInA D_~ MOTTA;-Isto é verdade.
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO:-Alislem-se, pois, a(lui ouali
os aspirantes e que reIJresentão na chamada polílica militante; isto pouco interessa a um resuscita'do, que chega do
outro mundo onde as cousas se aprecião como ellas ,<io, e
não como representão; e que nã-o ignora a puuição lá dos que
iIIudem os IJovos cá nesle Illultdo.
Sr. presidente, a nossa política é apenas um ohjecto ou costume de moda, cujo autor ou inventur é desconhecido. E' eBa
uma somhra que nilo se apallJa; um súnho que 1,,10 se realisa; promessa que não se cumpre; discuss,10 sem di,siriencia ; lula sem objecto ; victoria sem combale, e despojo sem
victoria 11
O S8. SILVEIRA DA nlOTTA; -Isto é verdade. (Apoiados).
O SR BARÃO DE S. LOUnEl'\~O : -Como, pois, definir-me eu
aeerea deBa, quando a nfio comprubemlo ?
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Eslá mui to bem definido
assim.
O SR. BAnIo DE S. LounEN~o: - Em oull'o tempo havia
verdadeira luta, porque uaviil divergencia; e exislia esta,
porque tamhem havião crenças, republicanos, unit.lrios, federaes, centralisadores, pólrtidistas das liherdades ou larguezas provinciaes, amigos tloulrinarios da ordem, e cilladãos
que pensavão ser licilo recolTcr ás armas, quando a marcba
da adminisl1"acão não ia conforme ao que entendião ser constitucional. Caaa um, portanto, procurava a handeira de suas
cOres; porém, ludo islo acabou, para dar logar ao reinntlo das
phautasias. A primeira moda foi a da cOllciltaçrio, 'lue nào se
sabe donde, e como veiu; illutlindo-se aquelles quc se julgavão os autores,
Creio poder dizer que a co~ciliação foi apenas um successo,
accaso ou azar; como qUlzerem; e não me sorprendeu
quanto á doutriua, porque o gahinele a que pcrteacijúa praticava sem eleva-la a programma, c.ombalido pelos dous cxtremos da politica de enlão. Oppuz-me ú conciliaçiio como
handeira, porque desde logo receei algum" misl ifieação; a
nação, porém, tomou-a ao scrio, porque tle facto havia cansaço, e o caracter hrasileiro lende sempre para fraternisBr;
e a moda foi por diante. Eu mesmo tomei-lhe a libré, não
a rica, como já tive occasião de o dizer pela imprensa, não
seAdo convidado para as grandes feslas Ilupciaes que se seguirão ao consorcio dos dous partidos, porém a libré do povo,
que tem sempre mais duracão, IJonlue lhe faltão temIJo e
meios para variar de phanlasias, Dec aro ao senado que eu
fui um sectario sincero e tledicddo da conciliacão, e conservo
•
ainda guardada a libré que vestI.
Posleriormente soube, por tradicão, que arrnfos, despeit?~, caprichos e uão sei o que mais, tinbão dividido os con
clhados da camara dos deputados. Como as causas erão desconhecidas,a divisão limilava se á mesma camara,e não afIectava o paiz. O gabinete llUC administrava a nacão parece
que soffreu, ou acredilou soITrer uma derrota na cainara lemporaria; porém, até hoje Dão sei sohre que ponto de política I
Desconfiado, parece tamhem que tentou dissoher a camara,
ou desejou retirar-se DO caso ue não o consentir a corôa. Li
em algum jOflJal, ou ouvi ler, que B (lisstlucão fôra recusada,
e o.mlnislerio se retirára. Em verdade ôüecedeu o que deveria succeder, porquaulo nenhum objecto havia de appello
para a nação, a não ser o casl.igo de alguns minist.eriac; vadio5 que deixárão os ministros exposto. a um acinle, para

o
não dizer derrota. O gabinete succeslior lambem p~ssou pel
mesmo dissahor. e foi derrolado DãO s.. i elol que lJl"inc<l.tleinl.
Em ambos os casos Ilào ua.via qucst~o se.riCl pilra ~obre el1d
ouvir a nação.
O SR. RODRIGUES D," SILV... ; - O p"el.exI.O foi o emperramentu.
O Sn. BAIlÃO DE S. LOURENr.O: - Tenlon o novo derrolado
ob.Ler o decrelo d~ disso!uçãô, segulldo ouvi dizer ~ e perdeu
i.lIlÜ'iO. A cUJôa ~uj-.: malJtcr a imparcialidade de sua (lll.a
miõ~ilo. Chi-ilHOU 1 lH!i~l para dirigir os destillos do imperio
nesLa posi~;io úxc(-'ptional, de uma Camill'a. ~Cll~ Jlo:;~ivel
maioría pllra murCHar, anciõe::\ respeila\'cis, expcl'If:l:lIl.e:5 d(l~
~ousa:, publicas, sem pO:5sivd alll!Ji<;:à,o, che~-ado:; ao cumulo
de LOllas a6 hunras. Segundo millha opini;-i.O, cumpria que
esles dislinclos brasilciros bolicila,sem tia imparci,,[i,:ade d"
corCia o decreto tia recusada dissolUÇãO, não para que o paiz
se decidisse por este ou aquelle jJrincipio, que não \'iu em
eonfiiclo porém, para enviar ao corpo lagi;lalivo represent'lntes do povo que proporcionassem au goyerna iI pos;;lhdldade de m;u'Chi!r, apilrlando lHlvez os cHprichoso:; c t1espei.lados. UnliÍ eleiçãO 'Issilll cunvucad" por milli:;lros scm I'<llxões e sem reselltiment.os, seria bem di ~'er5a ~ c a naçi10 I~Clll
diria á Pl'oviJencia que aSSim cuidava de sen~ vCflladelL'os
interesse:;;. O terceiro IIO\'O g<dJinele lIi10 prnl,ir.oll il~~iIn : CIlteudeu poder ~'uvernar com uma eamara qnasi pelo meio
dividida; e no processo dc sua direcç~o foi pouco a peutil
IJerdcallo sua imparcialidade, até apl'e.::;enl.i1r-se veruiidel.ro
[Jarlidista de um dos lado:;. Foi entãu que leve !o~ar a (l1ssulução, j;i scm a vanlilgcUl preciosa da imparcialidade 1'1"1rnitiva.
VOZES; - É 'erdarJe.
ü SIl. BAnÃo DE S. LOUIl"~(;O: - Eu que via de lon:;o os
aeuntccimelltos) e me sentia t~i1Lltu:5ia:;mado pdn~ vrillleiro~
succe:;sos, ou pelo lllCilcgro JtlS duas primeiras lcntélLiva~,
cuiJi em complelo d~saiiimo!
S('. p"esiuenle, qlle paiz é este? é amarollo unallimemenle ; é vcrmelho com[llel.ilmenle, cuníorme a vonl.H,1c do
governo? I Oh ! qne h"'lu pai? de IliJerdade; e como ella vui
em progresso? (.iJuiio bem. i i'r"l:resso e liberdade? ~Ji
sericordia! GllYCt'IlO da minha .pütria, lIue poder immcll:,o
tens oblido? ! N;ja le ii6Ungl'ies de o pussuir. \.iuisol, que
tinua muilo mais sens') n,) Ollposiç;10 do quc no gOVC1'l10,
comJ quasi sempre :;uccel1c, refel'iildll-se ús unanimidades
quasl dos parlamenlos de Luiz FiliJlp'3, graças ao S) slema
eleitoral que pos;nia a J11'an~a, dizia: " i\lorrerá 110 exerci
cio de todas as sua:; forc,)s, éOlllo ~lidas dij frme 110 ml'io de
seu ouro." Desgraç.ajaÍnente verifi,cou~se a propl:eci'l, estando o g-overno em suas m;:'íos! LonlLJ!01l'il o que trnlJo
descripto 1'01' largos anllos? Quando a nação sentir, todo:;.
cada um de vós, que ajlBnaS lem sido illslrumenlo, lliio ~
pO:5:=iivel ou razouvel o receio dl~ algufna l'e,lcçilo, mais ou
menos remota? O que scr!) :leste pai.z, quando lhe vCllba a
fAllar a siiheduria que dirige seus desl.i1!Os, e dá gal'\llltia de
paz e de ordem 7 O qoe suecedcria boje á Fraaça, se Napoleão m, que é a consliluicilo da'luelle il1l[lerio, morrel'? Eu,
pois, desejo que \l. nação hrasilcim tellha garanlias maiores
do que a de[Jo;ilada na su-heJoria morlal; que apI'enda a
marcbar sem a conlinua e immediata acc,iO da autoridadê:
que tenha vO:lI,\dc honesta, legal, IJoréin firme e com indeIJc'l1lencia; que saiba ter iniciativa no que é lle sua allrihuição ; que cvnbcça ,·eus deveres, como lambem sens direilo;, para não fazer o papel lrisle que eSlá representando.
DepOIS da conciliação, SI'. presidenle, reiu outra l'hantasia.... de qlle não me recorda o nome ....

O SIl. PI:UENTA BUENO :-Pl'Ogresso.
O Sn. BAIlÃO nE S. LOUREN~O ;-Qual progresso! progresso
é a pretenditla explicaçi'io do negocio.
VOZES :-Liga.
O SIl. BARÃO DE S. LOUIlEl'\ÇO ;- Liga, sim: e o que é esta
liga? E' apenas uDla cara vana reunida para atravessar UIII
deserto perigoso, a quadra eleitoral (apoiados). Desla vez il
libré não foi dispendiosa; os que orgaoisárilo a cnral',lna
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'zel'âo tlll'lI"r fill'i! : a rel~ni'to roi S"J11 ",colha, e ~e pro~ judell, lil[ue Judeu, o IJI'ote~tante póde
'- '''~lOU':lr .ua ,eita; ~uem adora Mabomet, COllsel've,se
cOII.en't-lIl~ , apenas deycm todos adoptilr o laço verde ,
".'"h(lm~~'lIla' cr'esceU, e atrilveS80U o terrivel deserto incoE a ca~~~ I ue calla 11m fizei;se o sacrifício de sna aulo1Jomw!
~UID@' 'sl,
faltou cOlUmollJdade alg-uma~ porque não só
li'fsad~iÍJerdade de culto, eomo toleron·~e nno ser qualqner
hunve,
ri c1'tt"ll' o seu sendo nXI~ttlo somente o laco.

' um resu,citad", OuYirei (" 'Iehales 'rue algum e~ci arecimenili
pôdem dar, ,,[teuta a imporlalleia 'los ol-adores,
".'
. _
'.
' ,
J\b~, "I' p,'ci;ldenle eUI",LO pedI ~ 'palavra pal'a lllnltar-me
a dizer fluem ,;ou: e o 'tue e a politlca abstracta do palz;
meu, obJecto ~ mais pOSIIIV~, como ,do h~em do ca~poJque
que, sob~etuflo p~z e depo!> o p.rogresso },as~avel, prlnclpalmell.te quat:to ao~, ~l1~Ib,0ramcnL~s matellae., que o ,aff~ctao
mal, de 1,1', to, Malch,ll,l o gOVClllO na seuda de,le ploglesso
n,h~'igado e~t,\·ee:~(I'C~~~iVél f~':\I;quezn que tlappal'ccêl'ãO muitos rllsoflvei:r yn·jr? que nilo, N;10 me refiro- agora e sómente ao
1'01 PO! 'I C"Ir>1 vana ('isados), Depois rple se l'.heg~u ;i terr'l actllal 1111:I"!l'l'In, apenas em começo, e occujJado de.. d~ logo
capote' lI< _' 'I"" 'lo o peri~o como era natural. os dilre- COi,] a, d"en,'sões do corpo leg-"Iallvo, e mais solemmdades
,Ia prOJ1l1SFO, P~u'i;i~''''10 de ~e' reconhecer, c de 'avaliar' o de sellS cargos,. ReGro-me ti entitlade- govel'l1D - e quando
rente,; ,cu ,o. HO para 'ljll'ecial' a situae<lo' reconbecendo mesmo me chegue alguma parte da eenslirn, apezar de um
re,pechV~ nU~~\or ;Iir'eito de tornar a sua il r~li"ião da cara- rc,suscitadü ja nada deveI' responder pelo passado, de que
quem hn ~,md'o e.tudo' porém até hoje ainda ~nada se pMe deu contils n'l outro mundo, resignar me-hei, E' possivel, é
vana, ou
el'to' e e,:acto, por~ue muitos cilpotes se con- provayel tilmhe!l1 que o goyerno queit'a promover a felicidade
l'lIl1hece\'ir edc) '" este 81'. presidente o verdadeiro estado do palz, milS nao parece que tem esta vontade, ou a não sabe
sel'v;]? ~sAa as 1['0':)'
,
realizar, I'odl'm pOl' ventUl'a as provincias espel'ar ra~oavelJOdJ'L1z
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idos do meu paiz. e tão pun~entes que abalão as melra,
_ potalrOS,
somos nos,
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que
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Nao
constltUlmos
um
povo
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el~ '~I t e o que se fez das crenças do paiz ? Não existem co~o JU _se mostrou. o ~ue o 1!0verno somente quer que elf~
ple:I(le~ e, e lJI"ltl'cav'io as i.raelitas fluando perdêl'ão a fé? seJa? Nao pCl'tencemos a raca da qual disse o poeta que
mars '" o qu
,
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I? P
, ,
J eva,rtár'ão o beterr" de ouro I em clljo thermometro o met'- um re~ ,'1/('0 laz rara ~ I()~te (flUI e,
erten~emos n_os ~
~urio sóhe e desce pela innuencia exclusivamonte das causas ~ssas, raças VII'IS li quasl I'rIV11egl<lda~" e~ cUjas naçoes ~
,t ,',
E' ,i esta sorte que se pode explicar a falsa situa- mdJflerente qne remem 05 Jor-ges, as \ Ictonas, ou as Annas ,
11I" ed"aes: '1'1"1"'0 j'llcomOlod'ldo n'10 Ilara fazer IJas'ar esla onde se 1l"OCUI"1 sahl'1' ,omente a que pal'lldo pertence a
coio
o
rulll
• c indlspensavel
"
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Pa I me~ston ou
• 'Ih lei
.1 sua marcha e a do patz; po- mdlOrIa "pi1~ aOlento. e .e e ml~lIstl o um
.. ou aque 'e o SI' IIt'esiderlle do cO'lselho v g fl<lO -e riu um Peel? nao temos nós neceSSidade de uma contmua tur~m PO~I,U ful'lrlo' l~ãO ;,,'ertou a nHi'o ao SI'" b~ltl'an~ não teHa? não ,e ohsel'va fine para que esta ou aqueJla i:lstiluiçITo
para
" r '
,
I U.I
,'l'd
I
li'
1 'd
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•
lUciente
urna lJueixa, não deferiu immediatamente
a [e.
I a',e PU) IC:~ recol: leCI a, aln a mesmo na corte, não
" t o .,1,
~;I~~ ~~elencão ou outnis co usas tiles ! Eis o defeito de umu cala. e antes l,,'ognda, e Indlspensilvel que o m~>narcha fr~
,ltuuLto sem fé e seQ1 cl'enças : . é o r~sultado da carava- qnente sll,as. ,pssoes? lIam qU?, as fOl'til!ezas nao sc cuhrao
na míxta, cujos intere"es legltlmos nao sendo communs, demOnIU'()'~ e nella, ,e CXBI cite o soldado, não vemos _o
cada um Irata lle ganhar para sua autonomia, ou de seita esforço ~ua51 sob,'enatUl'al que ra~,o chefe supl'emo da na~ao
"u individual. E' pOl'que não ha fé qne se apl'cgóa como dou- vISitando as ~uasl dlal'Jamente? ~ tambem por lal motivo
tl'Ínaol,thotloxu que o mini,;tl'o mio deve admiuistral' sem sobl'e qne o governo c tudo, e a naçao vermelha ou amal'eJla,
r.on,;ultar cada objeclo os representantes que se julgilo in- segundo a vontade delle! (2uem tudo filZ, tudo merece,
wressados lOque est,i succedendo não me sOl'prenr/r, 81'.,
I) que pois, SI', presidente, sentO as províncias, ainrl<L
presidente, POI'IIue eu o prevI nesta casa, nesta cadeira, na mais dignas de tulella por seu atraso, se os delegados do godisl:ussão da lei dos circulo,s, que comball com .tüd~,s as verno irn:>erial n'tO as acompanharem em seus movimentos,
minbas forcas, e,que a bua fc dos lIheraes fez aerelhtarjcomo e em sua, tentalivas de pr'I!(I'oSSO? E porlem prestar tão imuma garan: tia pam as publicas ltberd,"1es, para a Indepen llol'tantes sel'viços IJI'esill.ntes meninos, inexpertos, e estraduucia do 1'010 ou das urna.s! O senado ha de lemlmlr·se de nhos ás circum,tancias "das mesmas pl'ovincias, onde se detel' eu dito que sel'ia lUuito dillicil representar um clI'culo o morão apenas alguns mezes? Um juiz, encerrado em uma
reprobo do governo; o 'Iual, ainda no caso, de não ~oder tOI'I'e, ineommunicavel, estranbo a todas as relações, sciente
fazer Iriumpbur seu candidato espeCial, bypotuese qU,asl Im- apenas dI) suas o!lrig-ações, e do direIto [rue tem de applicar,
pns<sivel. conservariao velo contra seu a'tlversano, ajudando pôde desempenbar seu dner, I'ecehenrlo os autos por um1\
o competidor Incal qne nnnea falla,
, ,
cOI'da, qne os levante, para decidir segundo o allegado e proEm outro lelJlpo inUui,10 li" elel~,t.n por provlnclas toda,; vado nelles; c <umla a,sim se julgou necessario separar a
a~ opposicóes di,;selllinudas, as grandes pOlJulações, e mesnw quesliio de facto, e a entrega.r ao juizo por jurados. isto é,
as sympatbias dos votanles. UitO iinutadas a uma lula quasl aos vizinhos e conhecidos das partes conlendoras para que a
in~ividuai, e de que é difficd fugir, Aind>1 uo caso I!e UIJI decisào fosse mais acertada, sendo cega a applicação da lei,
1t1umpbo completo da cbapu do govel'llo, as 0llposlçoes se mas Ido o devendo ser o jnizo subo'e os factos, Outra cou,a
faziau representar pelos numerosos suppleutes, Tudo isto é administrar: o adminisirarlor puhlico é o senbor ou dono,
acahuu, e a liberdade se diz que ganhava! Não conSidero de que fa!la a eseriptura, que deve ter cem olhos! Para bem
lUesmn melbor a condição de um govel'llo scrlu e bonesto; reger os [lovo,;, e os encaminhar convenienlemente, cumpre
o qual outl,'ora entendia-se com os grandes grupos, COIIl as saber seu estado, 5uas necessidadeõ, o desenvolvimento do
deputações compactas, cujo~ iutel'esses e reclamações, quando sua industria; destas a que precisa de prolrcçilo, ou que 1\
~m, commum, e, discuhdos, difficilmente delxão d~ ,sei' de póde dai' ,is outras: os caracteres e o preslimo dos indiviJus~l~a, ou I\e eljmdalle, o_u pelo menos di.gnos da pubhcldad~, duos, Um presidente estranho, inexperto, ,e pnssageiro, poslIuJe a~ reclamações lornao-se quaSl mdlVlduaes" e nem sao sue estas qualidades? E lJucm os m,ulda Ignora o que faz?
con.beCltlas senão pelos descontenlamentos suruos, que por Como, plJl'tanto, poderei eu asscvel'ar que o governo de meu
fim (azem explosao, Eu, como disse, prevI tudo ISto, e me paiz deseja sinceramenle o progresso lias provincias? Depois
recordo ate de haver ,Citado o exemplo da França, ond,e aca- da bonrosa e sempre saudosa visita do imperador á Babia,
ha~a de passar sem dlScussll.o o empre,;tílllo de um nlllbar e esta ja experimentou sete ou oito administradores!
lIumhenlos milhões ao passo (Iue a ohra de uma ponte,
'
"
"
~e uII!- moinho desta ou duque lu povoaçao. para a, qual se
O ~R, SIL ~EIRA OA, IdoTTA:- OitO só? que felizpr,ovmcla,l
a~lonsava o emprestlmo de vinte mil francos. soaria uma
O ~K, Ha!O DE S, LounENço: - E deverei deSistIr da mldiscllsl!llo de Ire6 dias I Eu não sei se a liga cúntinúa a ser nba pt'oposiçao, que nega a vontade sincera de governar
moda, ou, se esta começa a variar, P."I"lue tetlho".:vído [aJ- be~ o imp,erio aos dilTerentes gabíne.les? l'ara juiz municipal
lar em slluaçao nascente e em ul!l oulras nOl'wadeB, qtle eXige a Im ao bacbarel o anno de pratica; porem, elle esta
nau procuro investigar por'que não innuem na rnillha po,icito bnbilitado, ainda esludante, para prC5idir a uma provinl'arlamcnlal', de fazer 'o que enlendo, como o deve pratiêar cia? (Apoiudos,)
,
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SESSÃO E1\l ~l DE }IAIO liEl~(j~.

o S'R. ~'I.VEIII.\ !lA ~loTTA: - Aind:l _s quc esluJ{lrilo,
passe ...
O Sn. BAnÃO !lI'; S. LounF.~r.o: - E se o bacharelou estudante mostrou ca pacidade de' razer alguns vcrsinhos., c sobre-'
tudo se le~ um soncto! quc talcllto, 'e que Tavor Ji<1o rill elle
de aceitar uma presidencia! (Risadas). O (!~e podem fuzel'
taes p"csidentes, e que capacidad~ tem de dll'lgu' a. assembléas provinciae~, constituidas hOJe em .6' anno dos cursos
de medicina e de direito incumbidas de tantas e 1>'10 Importuntes attribuições, enll~e <,5 quaes de derramar o imposto
pela~ industrias, c consumir seu producto'/ Essn~ asscmblcas
de moços, sc por ÚIJi ladO nenhuma c:tpenencHl, c .. pouco
saber devem ter, lamhem cm compensaçao porlem deL,ar de
estar eivanas de mesquinhas pilixões, e scnüo CUIll \'alltagem
aproVlitadas suas beas dispusiçóé~, se os iiresiilentes as pu'deSBeni dírigir; porém, serú um cego guiaudo outro ;. e fiS
paixoes inexpertas ficM eni jo~u, ~ no call1r~ os ulUsljlllnl:os
Intercsse. das IfiflUenClas que hzerilO as el"lçues locacs. I arece que o govel'l1o do Brasil estil querell'.Jo imitar o da I'elha
Iloma, com todas aó suaó su;peilasl
. .
Depois de corrompida a rGpubfica, ql1ando o pall'lolismo
nJo mais diri!(ia seus homens public~s, o ,ellano romanu começou a llÜO 'ter mais conliallça em o. proconsules que enviava para o governo das Pl'ovÍllcias,e com razilo ; por ljuanto a sê de da riqueza, ao prill~ipio, com a lJual.voltavão I!a~a
coruprilr os I'Ot05 de seus cldadãos;.e tlCpOIS a amLtçao
do mando, que dis\Jütavão com as legioes que g-anhal"'o lIesses gOVCl'IIOS, os tomal'a suspeitos, rOln" erão tambem os
que os temi'lo, e tillhão o gUl'erllo dc lloma: a corrupção
era geral. Neslas c.irc.umstnncias él'a da politic.1I 1I'10.deixar
tues 'p~oconsules por mn.ito tempo, para lhes !lflO raclhtar a
acqUls1f;iIO de meiOS de lnfiu~ucla uas !JIclr"~ 1IOS soltlados, e
1105 proprios vencidos.
Uma politica scmelhanle scria ill.jusliGcavel nestc paiz.
no qual não se deu aillJaum cxemplo da mais de,culpovel
desobcdiencia ! Seria lambem desconhecedora 11e caracter de
nossa populaçfio, l:10 cio:;a das valJt(jgen~ 11e (IUablUCl'l t[ue
para scr mal visto bast.a haver, mesnlO com seus, esror!los
hCltOS, ganho uma pOslÇJO mais saheute. AqUI, :Sr. presl(lente, li impossivel uma ambi!Jüo de graudeza ou de e!cnlção
illcgitima. Se o fun, porem é par(l que as influencias 10CDes,
a, paixões mcsquillbas das loc.alidadrs n;IO impcrem, a politioa do governo m(ll'úua 1'01' caminhu,l:pposlos ao seu Gm.
Nunca go.. .vel'náfiiO mais as paixões lOLae,,~ as illíluellc!a~ illegitimas do que actualmente: repelle-se sem duvl,la .'"
influencia natural, maniresta. e respollsal'd, para a sub,tltul!'
pela oeculla sem respou,abilidaJe. e em extremo pcruiciusa.
E~sas mesm:Ls influencias honestas' e legitimas muitas vezes
levüo o pl'esideute e,tnUlho, poucu eon!Jrc.edor de seus administrados, na meluor boa ré pilra com ella~, il fazcrem despacJJos que não éls:;ignariuo as tae5 infhH:'lIcias, 5e possUlssem

a go"crn:lIlça. Ainda vejo causa peol', Br. presidente; úcerca
tio I'l'.gimell das pro\'inciils, repete-se
O concerto .... duro, e inju,to,
Que com Lepido c Antonio fez Au[:usto.
A este ministro pertcncera a direcc.lu de talo tal p"ol'inda, áljuelle, est'outra, etc., e nada se deSpaCUill'a para ellas
sem o CODcurso de seu patrono. AI~unHLs ,'ezes mesmo uma
tall'rovincia pertence a miuistro sem pusta, á influeueia poderosa, que não quiz, ou nào l'ôlle eutrar no gabinete!
O SR. l'ERIUZ: - Isto é muito antigo.
O Sn. UA!\ÃO DE S. LOUIIEr.ço: - Prevejo quc se me rcsponllerá com a difficuldade de achar homens experientcs,
administradores formados, para semelhantcs commissões. ilIeu
Deus! Em um paiz tão lofo, onde se Gpréeia tanto as uOllras,
não ha quem qucira ser presidente de \Jrovincia, receber as
honras, e fazer um tal qual papel de monarcila, abrindo assembllias legislatil'as, e alú lendo sua especie de fall" tle
thruuo?
O SR. l'EnRAZ: - Principalmente os foros ....
O SR. B_l"RÃO DE S. LOURE!'\ÇO : - Empreguei este argumento por excesso, para repellir o opposto; porém é muito natunI1 que cidadãos respeitaYeis 1150 recn>c:n honra's tifo sn

Lidas, que Ihcs dão ocrasi50 de preslar Impol t.lIlles ,ri ViÇO',.
de hem merecer do pni7. e do gUYCrIlO; e de legar UllI Ilum\,
á suas famiiias; e se reeusào, é certamente porque deve na'l'cr vicio que cumpre destruir. O I'icio que deóde j;i posso
apontar e de 111.10 (!uel't~r um cidaiJi"iO l'fualiticado rcprC~ciltar
um triste papei, ser res[lonsal'el aute o gol'cl'llo e a naç,10 POI'
seu"S aclos, e esles lbe Serem impo8tos, já pe!a illflueucla da
partilha, jú pcl '" quc illfluem na situacilo, apoialldo-a IJU
parlamento, ou ante as "rnas. Se vaga, t'e~·úi. graiiu, um 1)1Jlprego na pro\illcia.: a purla presitlelJcial llão e lJl'oeul'üda (I
capim a cohre; o eaudidato sabe onde deve ir buscar sua
fortuna!
O Sr.. FEr.RAZ : - le,to é lllltigo.
O SR. DARÃO OF. S _ LOURENCO: - Eu disse jil ao scnc.do
que sou um resuseitado : o que tehho, poi" CUIU o antigo '!
E que direito dá a antiguidade ao que é m,io, e ineonvellienle ? Qua.nta.:; v('zes as propos~as que competem aos presidentes lbes óão iusilluadas da c"Orie, e Ifua!ltas s:'<o recambiadás amiga-velmerde, para que voltem outras.ao palndal' '? !
Com tacs praticas eertam!'llte deve ser dllfiel\ encolltrar
cidadãos de uma certa quali!Jca<,üo, que aeeÜClll a colUmlSSc.lO ; que sejão nuiis delBg-aJos de 19uem:. mllll~tru ou não,
do qua do impel'1ldor ou do g'ol'erno Imp_,rlal. Com tão desIavoraveis condicões sómenlc as nomeac.ões devem recll!lIl"
em homens novo;, que desejão ~ppnrecer' Je lju,dl;Uer rónna,
e ganhar patronos.; cllcs ~l~O il·;10. tamhem ürr iscar seu começo d'e vida publtca c POlttIC!I, tralundo a 'l~em os suslenta,
para ganharem o amor estel'll das pC[lnlaçocs, que_tem de
ahandoaar em nlguus me7.es. Se e em tempo de eJelçoes, sua
missão limita·se a fazer triullll'har a lista dos recommellda1105, a preparar uma clientella aos miuistros, cu á competen_te
influencia no parlamcnto. C01uo os rOIJlilllOS a prOCllrnyaO
fiara a IH'a!la pllblica. Tudo isto aiuda,. SI'. presidcntE, se
pratica em Ilome da Iibcrdade! E para maIOr glona da deosa,
se t1eseohriu para sua gnarda os .direclorios\ que au.l~l!!o Jus
"Ol'erllOS e em seu nome. e servmdo-lue de Cal!a, dll'lgell1 ,"
~l~icões, I aconsel!ül0 s~ni1o impõe os aclo~ a(1milli~~ll'ativ05,
parã o triumpuo das irléas dominantcs e ol1iciaes! Qe.e a
opposir.<lo se valesse desles rCCIU'SOS eslava 110 seu dlreltu,
ou era" dcsculpavcL porém que esta excl'eccncia ao gov2rnu
se Jiga uma garalltia ile liberdade? !
O Su. FllRn,cz: - Tanto vale directoriu, COlllO consislul'io.
O SR. BARÃO DF. S. LOUnE1\Co:-A' Vi,t:l de tudo isto, con-.
tinui)l'ci i\ dizel' que o paiz f1êl0 é bem guver.nad:J: Se i! eôrU~
não tem meios Je razcl' ris j}l'ovincias lJ.clleúclOs dlrcclus. aes[lcndendo com SCI1S melhorame!ltos, deixe ao \lIenos que dI",
aproveitem os recursos. propl'loó, pl'oporclOuando-lhes bOll,;
ilJmil\i~tradoresJ iwtondaJcs Illtelllgcnlcs e IH'allcas, que
ayaliem os meios e proporções dus terras, e pc~ão a. coad.iuvacilo dos homens competalltes, pedindo ao governo Impel'lal
ju;tas recompensas para as dedicações cactos patrioticos 'lue
obscrvarem. Não lhes embarace o posslyel e nalurul prog-res50 mandando-lbes presideDt.~s egoistas, iuexpertos ou pouco
interessados na felicidade de seus administrados. Lembre-se
o governo, como por ve~es lenuo dito, de que, nça procedemos' aqui o cidad<1o maIs dedIcado, o trabalhador nHlS esrorç~do nada póde sem a autoyillade. (iJ.ausa·2 A falta de
habito de faHar toma-me pClllvel a contllluaçao por IllUltO
ten1ilO; siuto-me cansado, entretanto que mercsta mUlto"
dizer, para pedir ao governo, 1'01' 'parte de mmha prOVII1CIa,
qu~ modifique sua marcha. Eu Dao me opponho, Sr. presldeute, ao emprego da \lIocidade; e rcconhe~o quc ella é, ]lóJc
e deve ser muito util ao paiz; poss~~ ella a lorça e a enerfna
que falta aos velhos, e sobretudo e Já filha do systema, e IUI
com eUe educada.
Entendo, porém, que certas cOlllmissões, que exigem experiencia dos homens e das cousas lbes não devem p_erlel1Ce~'
senão por excepção. Entendo, tambem, que tl, exclusao .quasl
systematica dos servidores do estado os ~nals presl.igl·JSOS,
uovo ostracismo, parece observar-se delJOlS de ccrto tempo,
é iuconveniente, injusto, e' ate Il1UltO prejudiCial à causa publica,e á do proprio gOV81'1l0,:JDtC o qual como que os bome~s
de algum prestigio JlOr seus servIços se \orni!o suspe!los, e SilO
postos (!e lado! 'lue os eO!lcurw<les ao ruaeclllllaltslIlo os
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urem alfastar para obter logares, entendo bellamente ;
procIn que o gove.r~o os imite., Sr. presidente., privando-se
porétãO valioso auxilIO, não sei corno o exphque J I Corno
ílederemos ter estadistas, corno possuem toda.s as ~a~ões,. se
p; não damos tempo de se formarem? Nao se ImprovIsa
IJ as homem de estado nem basta que se tenba grande ta\l1Dte . é preciso genio especial, e cultivado com o estudo, e
~~Dl ; exp.erienci.a prolongad~: os Palmerston, e os Melternicbs são ImpOSSlYelS entre nos.
O SR. FEURAZ: - Tambem não os temos.
O SR. BA~ÃO DE S. LOUREN50: - Respondo ao aparte
cool os seguIntes versos da Camoes :
Por isso, e não por falta de natura,
Não ba tambem Virgilios, nem Homeros,
Nem haverá. se este costume dura,
Pios Enéas, nem Achilles feros.
Com as nossas prevenç.ões, p~rtanto, e_com os ~áos ha:
bitos da governan~a, que passeIa de mao. em ma~, quasI
mensalmente,. se. este costlllne d1lra,os estadistas serao realmente imposslvels.
O SR. FERRAZ :- E' que basta o bom senso.
O SR. DAnÃo DE S. LOUREN~O : - E' justamente o que
nos perde. entendermos todos que estamos aptos para tudol
Recordo-me do que tantas vezes ouvi ao nosso illustre collega de saudosa me,moria,. o Sr. visc?nde de. Albuquerqu~ :
o que DOS {alta é J1ItZO (Rlsadas). VeJo que tinha elle raza~,
~ se este falta, como pode abundar o bom senso? Sr. presl. dente, tudo não é para todos, nem todos são. para tudo.
Deus dotou cada homem com talentos e quahdades especiaes e quando se acerta cultivar a especialidade de cada
um 'obtem-se muito. A este dotou a providencia com o
lale~lo de orar, com.a facilidade da palavra; a est~ ?utro
dotou-o de subida intelligencia; a um deu a habII~dade
de execu~ão; a este a capacidade de man~ar, a energia, a
promptidao. de resoluçãO etc. Quando ~U1ta~ destas superiores quahdades se reunem em uma so enlIdade, aparece
um heróe, um dominador, um tirano, etc. Em todo caso
sem a pratica não é possivel,senão por excep~ão, perfeIto
desenvolvimento dos differentes talentos e capaclda~es.
Esta pratica é que se torna difficil entre nós. ou talvez Impossivel. Eu. Se. presidente, talvez repl'esente neste mo··
mento que advogo a causa propria ; porém, minh~s intencOes são ditferentes, e nem porquo a causa do palZ, e de
lodos sp,ja commum comigo, a devo eu abandonar.
.
Nosso estado é melindroso: enganão-se os que avaharem
fi situa~ão do Brasil por sua renda, posto llue já ?ecadent~.
A nacão deve passar por uma grande e proxlma Crlse; e nao
m~ sõrpl'en~erá, se ella for mesmo so~iall I A lavoura do
pau, sem mstrucção alguma. sem apolO, pobre, carregada
de dividas, vendo desapparecerem-Ihe os br~~os do. h'a~alho,
não sabendo como os substituir; com a mexpenencla e a
indiiIerenca das autoridades, para as quaes se olha instinctívamente' se aproxima de sua agonia lOque haverá nessas
horas supremas? I Entretanto, o corpo legislativo discute
~.brases e pala~ras, fantasia programmas, inventa novas poHlIcas, e o navIO corre para a voragem, que o deve tragar.
OSR. SILVEIRA DA l\IoTTA:-Chama-se a isto progresso.
O SR. DARÃO DE S. LOUllENr,O: -E agora tambem liberdade I
.
Eu, Sr. presidente fui sempre liberal. ... creio que ouvi
rir .alguem, ou parec~u me I POIS não duv.ide.m. do meu liberahsmo, que eu poderei provar; e corno prinCIpIO do demonstr~cção pedirei ? favor ~~ se .me appresentar un! acto de
IDIOtia VIda publica admlnlstrattva,. no~ dl[erente, cargos
que oCcupei, que mostrasse desrespeito a Justa e legal. hber·
dade do cidadão brasileiro? Quaes as pel'seguicões, as vmganças e desabafos mesmo que pratilluei? Tratei todos com igual·
d~~e, fui amigo cauteloso e inimigo generoso, e la~to que se
diZia. ser eu melhor para inimigo do que para amIgo. Posso
~ferlr ao senado um facto difficil, e talvez singular: na longa
1\lla dos importantes cargos que desempenhei, não me re.
F!~[

cordo de que um só individuo que me procurasse fosse
despedido sem fallar-me, seja qual fosse minha occup'l~ão,
e o sacrificio a que me sujeitasse I Nunca deixei de (az,er o
bem. Se professei doutrina.s fortes, a situa~ão do palz as
exigia, ao menos segundo minha intelligencia; e ~ntlto
mesmo as executava com brandura. Logo que entendi que
as circumstancias havião mudado, e era admissivel a modificacào nos principios fortes, apressei-me em suavisar as
velhas crencas taes quaes as professava. Acerca da )Qi de
3 de dezelGóro: depois de muito que reconbeci a necessi~ade
de sua revisão; e na discussão verei o que merecera mmha
approvacão concienciosa, e não de entbusiasmo. Creio
mesmo que meus velhos companheiros de polit!ca cstão deste
aceor~o. (Apoiados.) Eu digo velhos, Sr. preSI?en~el porque
é sabido que desde alguns annos que acastellel mmtla autonomia (hilaridade prolongada) e fui unidade ~estacada, sem
comtudo guerrear meus antigos companhClros, e sempre
amigos; porque não tenho por boa ac~ão cuspir hoje em
quem hontem beijei I O senado creio eu que está gostando
de alguns ditos meus, o que me faz desconfiar de que talvez
nflo vá bem...
VOZES: - Vai muito bem.
O Sn. BARÃO DE s. LOURENr,O : - Como tenho uma sessão
toda diante de mim, terei oc~asião de completar meu p~nsa
mento e de satisfazer, quanto em mim couber, á commlssão
de meus comprovincianos. Nada disse ainda, nem direi, sobre
a beIJa redaccão da resposta á falla do tbrono que se discute,
pois que descobl'ir em suas frases urna censura, um laço á
boa fé dos ministeriaes, substituir·lhes outras de igualou
maior finura, para arranjar urna expressão de confiança ao
gabinete, é tarefa dos P?litic?s e eruditos, em e~jo .numerJ
nãO me conto. Com a smcerldade do campo OUVIrei e for·
marei minha consciencia ou antes vontade, para prestar ou
negar o voto. O que eu quero, Sr. preSidente, é causa
muito differeute: peco altencão para as provincias, tutores
illustrados para as educar e dirigir, autori.dades intelligente~,
illustradas e experientes; e se for preciSO, para que sela
ouvido, empregarei linguapem est'anha, maÍs elevada; e até
o estylo quasi offieial lRisadas). Fallarei na língua das
musas, e levantarei os meus olhos mais alto:
Senhor I
Os mais experimentados levantai-os,
Se com a experiencia têm bondade,
Para vosso conselho, pois que sabem
O como, o quando e onde as cousas cabem.
Tornai conselhos só d'experimentados,
Que virão lal'gos annos, largos mezes ;
Que posto que em scientes muito cabe,
DIais em particular o experto sabe.
Eis como concluo o meu pedido; eu o fiz na linguagem
corrente, em verso. Peço desculpa ao senado por ter abusado de sua paciencia. Prometto... prometto não ... ameaco de
em algumas outl'as occasiOes dizer o resto. (,~[uito 6em !
muito bem.)
.
Passou o projecto para 2' discussão.
Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. presidente deu
para o 1° de junho:
Continua~ão da 2' discussão da proposi~ão da camara dos
Srs. deputados, approvando a pensão annual de 504$ concedida a D. Luiza Dlaria Tanner, com o parecer da commissão
de fazenda;
2' discussão do projecto dJ senado, relativo á creaçã6 de
escolas agricolas e fazendas-modelo;
discussão do parecer da commissão de emprezas privi.
legladas sobre o requerimento de João José Fag-undes de
Rezende e Silva, relativo á preten~ão de um privilegio para a
mineração de metaes e pedras preciosas.
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Le"antou-se a sessão a t hora da tarde.
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ACTA DE 1 DE JUNHO DE 18M.
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETE'.

. As 11 horas da !llanllã, fez-se a c!Iamada e a~ha~ão-se
presentes os Srs. 'visconde de Abaele, .1~Iafra, Telx~ll'a de
Souza Almeida e Albuquerque, Ferre!ri~ Penna, visconde
de Sapucahv, Siqueira e 1\lello, Mendes dos Santos, Dantas,
Araujo Ribeiro, Pa.ula Almeida, barão de S. Loul'Cnço,
Souza Ramos, Paranhos, Souza Franco, marquez de Caxla5,
visconde de Suassuna, D, Manoel, Zacbarias, barão de Muri'tiba barão de Antonina, visconde da Boa-Vista, Pompeo,
Fon~eca e Ottoni.
Faltárfio com causa participada os S1's. barão de Cotegipe,
barão de ~Iaroim, barão de Quaraim, Candido Borges, Euzebio Souza Queiroz, Paula Pessoa, Sinimbú, Dias Vieira,
Vi~ira da Silva, Pimenta Bueno, Fernandes Torres, Dias de
Carvalho, Souza e Mello, marquez de ltanhaem, visconde de
Itahorahy, e visconde de ~laranguape ; e sem ~articipaçi:'lO os
81'S. Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão de Pn·apama. CandidoBaptista. Carneiro de Campos, llodrigues Silva, Silveira
da Moita, Jobim, Nabuco, ruarquez de Alirantes, marquez de
Olinda, visconde de Jequitinhonha, e visconde de Uruguav,
Não estando jll'esentes numero sumciente de Srs, senad'ores, o SI', presidente declarou que não podia haver sessão.
O SR, 1° Sl:lCREUIUO deu parte de achar-se sobre a me sa
a folha do subsidio dos Srs, senadores, correspondente ao mez
de maio proximo findo.
O SR~20 SECRETARIO deu conta de estar tambem sobre a
mesa seguinte pal'ecer da commissão do fazenda, com um
llrojecto relatiVO á precepcão do meio soldo que compele a
D, Carlota Jayme Bl'own, viuva do marechal de campo reformado Gustavo Henrique Browu:
PARECER DA cOII!MIsslo DE FAZENDA.
D, Carlota Jayme Brown requereu ao ministerio da fazenda
a percepcão do meio soldo que julgára competir-lhe, como
viuva do" marechal de campo refol'mado Gustavo Henrique
Brown; e não tendo sido dererida esta sua petição, na fórma
. do despacho do mesmo ministerio da fazenda recorre li assembléa geTal solicitaml~ que por um a~to legis~ativo se declare apphcavel á supphcaulo o benefiCIO da lei de 6 de novembro de 1827,
Os fundamentos juridicos da alludida decisão do governo
,estão manifestos nos pareceres de varios funccionarios do

théslluro nacional, e são em resumo os seguintes: 10, que ()
marechal Brown foi reformado em virtude de lei especial, a.
de 6 de setembro de 1851, e não conforme o alvará ile '16 de
dezemhro de 1790, como presuppõe a lei de 6 de novembro
de 1827, concernente ás pensões de meio soldo, e o declarou
a de 6 de junho de 1831, com relacão aos ofliciaes já reCormados ao tempo do fallecimento; 2·, que, posto se entendesse, por força das leis de 6 de setembro de 1851 e '25 de
junho de 1853, sem erreito a demissão dada ao dito marechal
em consequencia da lei de '26 de novembro de 1830, art. 10,
sendo elle considerado com direito ao vencimento da reforma.
desde a data da raesma demissão, todavia, este preceito legislativo não importa, em sua letra, uma dispe!lsa na legislacão vigente quanto á requerida pensão de meIO soldo.
À commissão de fazenila reconhece procedente> os fundamentos sobre que assentou a decisão do governo, mas conCorma-se igualmente com o pal'ecer, abaixo transcripto, do
conselheiro dh'eetor geral do contencioso do thesouro nacional.
« Accrescentarei, porém, que esta resolucão não está. de
aecordo, nem com as intencões do governO-imperial, nem
com o favor da resolucão da "assembléa de 6 de setembro de
1851. que autorisou a "reforma do dito omcia) general.
« Para provar o que digo, transcreverei um trecho do parecer da commissão da camara dos deputados de 14 de setembro de 1848 :
« Em 1825, o governo imperial, tendo em vista elevar o
exercito áquelle grão de perfeicão e desciplina de que depende o bom exito das emprezas ê serviços militares,. enc~rre
gou ao barão de Itabayana, então enViado extr~ordmarIo do
Brasil junto á cÔrte de 8ua Magestade Britanmca, dê engajar para o serviço militar do imperia o general Brown, que
ao mesmo governo constava achar-se desempregado, por haver vendido a patente que tinha no exercito britannico, o
obtido reforma no de Portugal; declarando o governo, nas
instrucções que para esse fim der'a áqu~lle ministro, q~e
reputava o sobredito marechal um habI! e denodado militaI', e a sua acquisicãO de gl'ande vantagem para o Brasil,
porque, !l. par das boas qualidades milItares, reunia esso
general em si o conhecimento da língua e costumes portuguezes, analogos aos do Brasil.
« Segundo essas instruccões, devião servir de base ao
contrato do engajamento, além de duas outra~ condições relativas ás despezas de transporte, as tres segumtes : 1', que
(,) general Brown teria no exeNito do Brasil patente de mare"
c
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tual de campo, com a clausula de ser empregado activamen-j l' díscussão das seguintes proposiçõ'es da Camara dos Srs
te em qualquer das províncias do imperio; 2", que o venci- deputados:
mento do soldo e tempo comecaria no dia em que o general
AJlprovando a pensão annual de 4008 concedida
8e fizesse á vela par.. o Brasil; 3", que, se o general Brown to de 25 de fevereiro de 1862 a D, Maria Luiza de HI11ee'or.'V,ill
fallecesse depois de ter servido no imperio por espaço de dez viuva de Bernardo Urbano de Bidegorry;
annos, a sua vi uva gozaria da metade do soldo da patente
Idem, de 252;3 concedida por decreto de 16 de agosto de
em que elle se achasse no acto do seu fallecimento.
1862 a D. Maria da Conceição Costa Martills, viuva do Dr.
« Assim autorisado, o ministro brasileiro celebrou em Loo- José Candido Martins;
dres com o general BJ'own, aos 12 de maio de 1826, um
Autorisando o governo a mandar matricular no 10
contrato em que convierllo nas seguintes estipulacões (não qualquer das faculdades de direito do imperio os estud'lDtesJI
mencionando duas outras que dizem respeito aos mêios para José Uoberto Vianna Guilhon e Arminio Adolpho
a passagem do I(eneral e sua familia a esta córte): 1', que e Souza; e em qualquer das de medicina, Antonio
o Sr. Gustavo Henrique Brown teria no exercito do Ilrasil a cio do Valle; a mandar levar em conta ao alumllo da
efIectividade do posto de marechal de campo em que foi re- central Jollo da Cunha Beltrão de Arauio Pereira o
formado em Portugal; 2', que o vencnnento dos respectivos de latim feito na faculdade de direito do Recife, e a
soldos e tempo comecaria a decorrer do dia em que elle par- passar carta de bacharel em letras 'Pelo imperial collegio
tisse daquelle reino' para o Brasil; 3', que se obrigaria a Pedro II a José Antonio Pereira da Silva;
E as materias designadas para a ordem do dia de hoje.
servir com zelo, honra e fidelidade em qualquer provincia do
imperio em que Sua lIIagestade Impenal houvesse por hem
emprega-lo. »
.
ACTA DE 2 DE JUNHO DE 18Gi.
« O contrato, pois,niio garante á viuva do marechal Brown
o meio soldo que I'equcr; er~, pOI'éll}, da inten~ão do governo
I'RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE AllAETÉ.
conceder-Ih'o quando expedIU as Instl'ucções para o mesmo
As 11 horas da manhã, fez-se a chamada, e
contrato.
r-esentes os Sl's. visconde de Abaeté, Mafra,
« A supplicante, portanto,deve reclamar á assembléa geral
Souza,
Penna, Almeida Albuquerque, Mendes
legislativa 6 dito meio soldo: restando-me ponderar que uma Santos, Ferreira
Ribeiro,
. Visconde de Sapucaby,
concessão por graça especial de. meio s?ldo ~ tod~ a justiça quez d!: Araujo
Itanhaem, harão de S. Luunmçu,
neste caso ; porquanto,.?utl'os officlaes em Identlcasclrcumstan- pos, marquez
de OIinda, Cunha ao,;UllCOIIU.
das ás do marecbal llrO'l\ll fOl'ão reintegrados e altcndidos
DIaS de Carvalho, Paranhos, Pompêo,
pelo governo, tendo suas viuvas percebido o meio soldo res- Mello,
Ferraz, Fonseca, Souza Ramos, barão de
pectivo por sua morte: para que a reparaCão seja completa Caxias,
é neceuario ainda este acto do corpo legislativo. Directoria Candido Borges, Rodrigues Silva, visconde de Suassuna,
visconde da Boa-Vista.
geral do contencioso, em 11 de janeIro de 186i.-Arêas. »
Faltárllo com causa participada os Srs. Dantas, barão
As razões de equidade expostas no sohredito parecer têm
Pifapama,
barão de Cotegipe, barllo de lIIaroim, barão
noje muito mais forca, á vIsta da doutrina estabelecida no
art. 12 iniciado pelli camara dos Sl's. deputados no ultimo Quaraím, Euzebio, Souza Queiroz, Paula Almeida '
projecto de lei que fixa as forças de terra, e já illlprovado Pessoa, Vieira da Silva, Sinimbú,
Bueno, Fernandes Torres, Souza e Mello
pelo senado. Neste artigo se dispõe o seguinte: "As filhas sol- Jobim,
visconde de IÚlboraby, visconde de Jequlitirlbollba:
teiras e viuvas dos olficiaes do exerCIto, já fallecidos e que
fallecerem sem haver completado '25 annos de sel'vico, têm visconde do Dlaranguape e Zacharias; e sem
direito, na fórma da lei de 6 de novembro de 1827, io meio os SI'S Souza Franco, Candido Baptista, Nabuco,
soldo correspondente ás quotas partes com que seus finados de Abrantes e visconde de Uruguay.
Não havendo numel'O sufficientc de Sl's.
o
pais ou maridos JlodillO ser reformados nos termos da lei de
preSIdente ~eclarou que não podia haver seisão ; e
18 de agosto de 1852. "
A doutrina do referido al'tigo, que brevemente será lei do convidar os Sr5. s~nadores presentes para occu~al'em-se
estado, altera a disposicuo da lei de G de nQvembro de 18'27, trabalhos de COlllll1ISSÕeS, deu para a ordem do dia 3:
Ate o meio-dia:
em henefieio das fillias solteiras e das viuvas dos officiaes do
As materias designadas para a ordem do dia de hoje.
exercito, na parte em que a dita lei torna o direito á Ilensllo
Do meio-dia em diante:
de meio soldo dependente do direito á reforma conforme o
2' discussão do projecto de resposta á falia do tbrono.
alvará 1790. E a nova doutrina é applicavel, segundo o seu
espirito, á pretençiio da viuva do marechal Drowll, só obstada
por aquella disposicao legal que, como fica dito, será derot.;l" sessão.
ga.da pela lei que fixou as for~as de terra para o anno financeu'o de 1804-1865.
EM 3 DE JUNHO DE 18&1.
Como, porém, o citado artigo 12 refere-se em sua letra á
lei de 18 de agosto de 1852, que hoje regula as reformas dos
1'I1ESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE AllAETÉ.
officiaes do exercito, e o marechal Ilrown foi reformado em
virtude de lei especial, da lei de 6 de setembro de 1851, pa- SUMAIARlo.-Expediente. -Requerimento do coronel
rece li. commissão de fazenda necessario que uma nova dismado José Claudio delllello. Declaracllo do SI'. Moo;,I"nl".
posição legislativa assegure a concessllo do meio soldo que,
Requerimento do Sr, Candido Boi'ges pediud0'lcópia
com os mais attendiveis fundamentos, reclama a viuva desse
consulta relativa ao aviso de 19 de fevereiro_ - urdem
official general.
dia. l' parte_ - Pensões. - Matricula de
. A commisslio pl'opõe, 110l'tanto, ao senado o seguinte proearta de bacharel em letras. Observacões do Sr.
Jecto de resolucão :
Borges. Adiamento do negocio a requêrimento do
" A assembléa geral resolve:
sennor.-Pensão de D. ~)aria Tanner, Passagem da
"Art. 1.· A V,lUva do marechal de campo Gustavo BenposiCãO para a 8' discussão. Dispensa do intersticio
rique'Brown tem direito, uma vez que se babilite na fórma da
a referida discussão. -Greacão de
.leI de 6 de nov~mbro de 1827, á percepçllo de metade do
jecto do senado. RCf(ueriniento de UOI.Ulllleu<u
soldo com que fOI reformado o dIto marechal em virtude do
meida AlbUlluerque. Approvacão do me,IUO
decreto n. 6'2t' de 6 de setembro de 185t.
-lIlineracào ti" metaes e pedrÍls pr~ciosas.
0
« Ar!. 2. Ficão revogadas as disposicões em contrario. »
parecer dá commissão de emprezas
Paco do senado, em 31 de maio de 186i.-J.M. da Silva
pl'etencão de João José Fagundes de
Parailhos.-l'isconde de ltaborahy.-B. de Souza FranC().
2' parte da orelem do cfia.-Resposta á Mia do
Discursos
dos SI s. Ferreira Penna e Pimenta Buello.
Em seguida o Sr_ presidente, depois de convidar os
51'S. senadores presentes, para occuJlarem-se em trabalhos
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os
de comm ÍEsões, deu para ordem do dia 2 :
visconde de Abaeté, !tlafra, Teixeira de Souza, Itlendes

SESSÃO ElI 3 DE JUNHO DE 18M.

5

;;
aby barão de Pirapama, mar- D. Maria da Conçeicão Cost,! Martins, viuva do Dl', José
SanloS, visconde d~ ",ap~c Pe~na Araujo RIbeiro, visconde Calldido Martins.
•
quez de ~t'!Jl~a~à 'ec-~~ha Vasco~cellos, Siqueira ~lello, lII~TRlCULi llE ESTUDHlTES E CARTA DE DACIlAREL Ell LETlI.'S.
de JeqUllln on. d) Albuquerque visconde de Suassuna,
F~nsec~ Alml~ ab:i.rão de n!ul'itiba, Candido Borges, barão
Seguiu-se em l' discussão a proposicão da dita eamara,
Dias de arfa o, 'soonde da Boa Vista, D. ~Ial1oel, mar- autortsando o governo i\ mandar matricular no 10 anno de
de S'loc~~~~' D~ntns Ferraz, Dias Vieira, marquez ~e quah[uer das faculdades de direito do imperio os estudantes
-&U~d e visconde do Ur~guay, Souza RaD1~~, marquez c José Roberto Vianna üuilhon e Ar~inio Adolp~o de Ponte~ fi
Jn!, barilO de Antonina, Paranhos, e 'lscondo de lta- Souza.; em quah/uer das de medlcma Antolllo Constantmo
ran es~ SI' residente abl'Íu a sessão.
.'
Valle; a mandar oval' em conta ao alumno da escola central
.borahy. rec4Írfo lego depoi$ os Srs. PO~llpeo, SIlveIra da João da Cunha fieltrao de Araujo Pereira o exame de latim
M C:PÔttoni Rodrigues Silva, Zacharms, Nabuco, Car- feito na faculdade de direif:O do ~ecife j e mandllf passar cal't~
~L 'de Campos e Pimenta Bueno.
_
C
'
de hacharel em letras pelo lmpenal COll~gIO de Pedro II aJose
Il~~ltárão com causa participada. os Srs. b.arüSo de Qoteglpe, Antonio Pereira da Silva.
r!".
.
00'- doQuarahml Euseblo ouza ucnoz.
•
D'
.1.
S
.
barão doMarOlm,!!lO
,~. " ' da Silvd Sinimbú Fero "'I'. ().mdulo BOI'gC!iI:- esclava 6,,,,01', r. prosll'aula llmeida,Pa.ula. PcMssolal , 'lell'l~co~de d~'!lIaranguape' e I sidente, se ba algum parecer de commissão a respeito desta
. T res Souza e e o e v,.
"
t .
nan das !l~'
S"" Souza Franco Candido Daptista ma afia.
sem~artí. clpa~ão os , _ . '
O SR. PRESIDENTE:- Não ba.
e J imo .:
. d
' 1 " ,1
'::,,;1"01;10 lidas e approvadas as actas de 31 e maIO, e" uO
O SR. CAlilllDO BORGES j - Faz favor de mandar-me os pa'mez corrente.
dO" t
peis? (E' satisfeito.)
.
•"
.. 1~ SEGRBTAlIlO deu conta o seollln e
SI', presidente, veJo neste projecto do resolução a conces·
êj,""
são de graças: vejo permissão para se matl'iculm' na facul,d~de
,.,
EXPEDIENTE.
de direito rulnno; em (tualquer das faculdades de medlcma
,c,Um ôm'ri;Ôdo ministerio da justiça, d~ 27 de maio 1!ltimo sicrano; e, vejo mandar-se passar carta de bacharel em le.' acom anbando o autographo da resoluça~ ~a nsse.m~lea g~- tras a um individuo que não se sabe se estudou ou não estu'raI'
autorisa o goveroo a conceder .a~ JUIZ de dU'elto Lu!z dou, se está babilitado on não está, Se este individuo tem o
, P'n~ de Miranda Montenegro e ao Immstro do supremo tr!- CUl'SO do colÍegio de Pedro lI, o collegio Ibe passará o comb 1 a1 dejustica Antonio Ignacio de Azev~do u~u anuo de h- petente titulo; mas, se elle não tcm o curso completo, não
c~~ca com os respectivos ordenados para Irem a Europa tra- sei se nós podemos {dzer gracas semelbantes, pelo menos ellas
'------::tã:i:diiSüásãude,na qual !,esolução Sua .1\lagestad~ o
terão o camcter de uma perfeita injustiça, isto é, alguns
,perado!' consente.-A archlvar, commumcanilo-se 11 oulIa mocos são obrit:ados a empregar 6, 7 annos de estudo,
I
camara.' ,
'I
d d para obtcr este íliploma, ao mesmo tempo que outros pode,.
"Offició de 31 de maio tio 1° secretario (a cumara os e- rITo oble-Io com uma simples resolucão do corpo legislativo.
r
putados' commuoicando baver Sua ntagestade o ImEcrador
Não quero gastar tempo ao senâdo em estai' examinando
f
consenti'do na resoluçãO da assembléa geral qu~ dec ara t~r estes papeis: pal'eeia-me que era melhor remette-Ios á comdireito ao meio soldo da patente de seu mando D. lIhma missao de illSlt'ucçilo para dar seu parecer.
,Feliciana de Amorim e Silva, viuva do ten~ntc-coronel Jose
Polycarpo Pessoa de Andrade e Sllva.-II)telrado,
,
é) Sn. DANTAS;
Nilo precisa ir á commisóão,
';':Oulro do 10 do corrente do oJli~lal m~lol' da secre,lar.11l ~o
O Su. CANDlIlO Dou@s: - Peco que os papeis vãO á com·
senado, pedir.do providencias !'clallvas a parte do edlficlo ao missão para dar um voto consciencioso, visto que agora não
seaado quo serve de secretu1'la, a qual, alem de acbar-se posso examinar os papeis ; conforme o parecei' tia comlllissão,
arruinalla não tem as salas necessal'!Uô para montar o
o senado dirigirá a sua votaçãO. Vou, pois, mandar á mesa
clíivo.e.hlbliolbeca como dispõc o regnliulIento de lã de
um requerimento neste sentido,
zembl'o de 1803.-A' mesa.
Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem debate appro-Requerimento do coronel reformado José Claudio de Mello, vado o so.ruinte
pedindo medida legislativa a favor de suas filllas quo as bav
nEQUERlMENTO.
bilHe'no gozo do meio soldo pOl' inteíro da sua patente na
fórma da tabella de 184 L
« Requeiro que o projecto vá à commissilo da illstrucção
O SR. PRESIDlll'iTE: -Quando se díscutiu a proposta do publica para dar seu parecer.
governo, fixando as forcas dc terra para o anil o tle 186{"Paço do seuado, 3 lle junho de 186i.-Cal1(lido Borges.)}
1805, leu·se um outro requerimento do coronel rcfOl'mado,
autor do que acaba de ler-se, e não se tomou deliberaçllo
PENSÃO A D. LI:IZ,~ ~1,\lllA nllNEn.
'nenhuma nessa occasião, Portanto, este novo requerimento
a '2' discusôão que ficill'a adiaria a 27 de abril
com o quo já existia vai ser remettido á comlllissilo de ma- da Conlillllou
proposiccro da camam dos d~putatlos, a!lprovündo a penrinba. e guen'a.
são annuai' de t)04~ concedida a D, Luiza iUaria Tanner.
PI!LO SR, 2° SECREumo foi lido o seguinte requerimento:
Passou para a :). di,cussiío.
O Sl·. Almeida e Albu([Uel'que requereu a ul'gencia para Il.
«Req'.lciro que pela secretaria de estado dos negocios do
commercre, agricultura. e obras publicas se solicite com ur- dita diôcussão, 1"01 olla appJ'ovada.
gencia copia, da consulta do conscllIo de estado, em que se
cnEAçlo DE E,COLAS AGRICOL!S E l'AZENDÁS ~IODELO • •
-fundou o aVISo de 19 de fevereiro do COI'I'ente anno dirinido
Entrou em '2' discussão o projecto do senado promovendo
ao presidente da associacão centml de Coloilisac<io. '
"
« Pago do sanado, 3 dê jUllbo de 18Gi,-CwlÍlidoBoTgcs,,, a creagiío de fazenuas normaes e escolas agricolas.
ID §", llhne"h~ e ,UlJuquel"lue: Sr. presirlente,
Apoiado, foi posto em discussão c, sem debate, approvado,
cOlltinuo a pensar (lue este projecto contém grande utiliJade
publica,
mus, como a materia é illlpN'tllnte, e sendo pratica
ORDEiil DO DIA.-1' PARTE.
constante do senado em assumptos de semelhante ordem
PENSÕES.
)llVÍl' as commissões da. casa j rel!ueiro que seja. o projecto
Entrou em l' discusSão, passou para '2' e desta para 3- I'emettillo ás commissões de agl'Ícultul'a e de fazenda,
sem debate, a proposição da camara dos' Srs. deputados,
Foi 'lido, apoilulo, posto em discussão e approvado sem
ap~rovando. a pensão annual de 4.00$ concedida a D. Maria debate o re(IUerimento.
"Unza de Bldegorry, viuva de Bernardo Urbano de llídegorry.
~llí'lERAÇÃO DE METAES E PEDRAS PRECIOSAS.
-. Entrou lambem em l' discussão, passou para a 2' e desta
19ua\mente para a 3- sem debate, a proposicão da mesma
Entrou finalmente em discussão, e roi sem debate appro~a, approvando a pensão allnual de 252$ concedida a vado o parecer da COIDlIlissão de emprezas privilegIadas
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àcerca da pretencão de João José Fagundes de Rezende e situacão política corresponde e satisfaz realmente as nece.:
Silva a um privilegio para mineracilo de mataes e pedras sidades, interesses e aspirações do p~iz.
.
preciosas, senilo lido o requerimento 'do mesmo peticionario
Este exame, senhores, tornou-se amda mrus neces5ario. 11..
relativo á mesma materia que ficlÍl'a sobre a mesa,
meu ver, desde que na outra camara deu· se o facto, talvez
Ullíco em nossos annaes parlamentares, de encenar-se a dis2' PARTE DA ORDEM DO DIA,
cussão do voto de graças (apoiados), sem que qualquer dos
ministros
houvesse dado a menor resposta aos diversos dis- ..
llESPOSTA Á FALLA DO THnOI'W,
cusros dos dign?s re'pr~sentantes da opposiçi!O,. que, sendD'
Entrou em 2- discussão o projecto de resposta á falia do 6Ill numero mUlto dlmmuto, nem ao menos têm !tdo a vanta.
gem de poder fallar as vezes que o regimento permitte: '
tbrono.
(Apoiados, )
o SI', Fel'reh'a Penna, - Posto que a discussão cla Tal vez entendessem os nollres ministros que não valia a .
resposta á falia do tbrono, com que se abriu a antecedente pella responder âquelles discUl'sos; mas eu creio que, se o :
sessão .legislativa, fosse a primeira occasião op]lOl'tulla que se tivessem feito, em 'fez de perderem () seu tempo prestaríão '.
olf~recla ao senado para tratar da politica geral do puiz, de- um bom servi co Ú propria a~luinistração, quando porventura '
pOIS das, grandes mudan~as que ella solfrêra desde maio de podessem mostrar a inexactídão dos factos, ou a impl'oceden1862, vIU-se que os membros do lado conservador limitárão cia das accusacões e queixas que ouvirào.
Quem contempla a si\uacão actual o que yê realmente?
o debate a poucos assumptos, sendo tambem certo que todas
as ?ensuras ontão feitas referirão-se ao miniéterio de 30 de Yê o paiz sujeito no dominío exclusivo de um partido, que 1
mato, excepto as que tlverão por objecto o procedimento do presume, como é natural, ter por si a opinHi:o e as svmpa- nobre. presidente do conselho do gahlnete de 10 de janeiro a thias de grande maioria da naçao, e que se diz animado e
respeito dos decretos de aposentadoria de diversos membros dirigido por um só pensamento, um só desejo, o de promover
do supremo trib~nal de justiça, e da relação da Bahia. A a prosperidade publica. Attendendo-se, porém, aos factos, e
natureza e graVidade do, acto torna vão indispensaveis estas ás reclamacões de al~uns dos mais distinctos membros do
censuras, e o nobre preSidente do conselho devia iufallivel- mesmo partido, que Ilem claramente denuncião a falta da
mente contar com ellas na diJ1icil e dolorosa poslcilo em que iuculcada uniformidade de idéas e opiniões, outra cousa não .
se havia collocndo desde que aceitou o poder coni o funesto se póde concluir sen[o que. são-lhe inteiramente applicaveis
legado que seu antecessor lhe deixAra, rsto é com o encargo as observações que, a respeito das ligas fazia o nobre preside manter e. fazer cumprÍl' um acto, coutra o qual havia dente do actual gahmets em sessão da camara dos deputados 'i
S. Ex, rualllfestado as suas conviccões em sessão da camara de 5 de julho de 1861, expritnindo-se nestes termosJLê}:
" E' necessario, pois, que estejão estes dous parti os (libedos deputados de 6 de Setembro' do 1861 declarando em
termos os mais significativos, solemnes, e 'enel'gicos como rai e conservador) sempre presentes, e mutuamente se fisca- ,
bem se pôde vêr do discurso a que me refiro, ([ue sell1~lbante lisem, Mas como se conseguirá isso? Será por meio do que.
act?, que apenas .se.dizia premeditado pelo honL"ado ministro chamão lig-a? Será ]lor meio da fusão dos dous partidos?
da Justiça do gabtn~te de 2 de março, devia ser considerado Nilo. senhores. A liga se conta. na alta administracão do
como uma corrupfao, como um attelltado contra a COllstitui- estado numero igual de homens de um e outro partido; nada
ç~o do eSI.ado, e qu~ se S. Ex. pertencesse â magistratura produz que seja de prestÍluo ; porque, assim como em meca'
nao podel1a presenCia-lo sem que o com cão se lhe apertasse !lica o equilihrio é inercia, assim em politica a combinacão
de clOr
•
de elcmentos opposllJS em proporções Iguaes traz comsigo
. O pr0il:ramma do Habi~et? de 15 de janeiro,opresentado no estel'ilidade, Se na liga entrão mais homens do estado de
um 18, J~ davil mottvo a Justa desconlianca dos conserva. uma crenca que de outra, a minoria é levada a reboque e
dores, pOIS 9.ue apezar de fazerem parte desse galJinete Ires sacrifica-se,
« Eu só comprclwndo liga, SI'. presidente, como uma
d~s cava!hClros que compunhão o de 2i de muio de 1862,
nao malllfestaY~" co~o entãO, O desejo do obter o concurso combinaçllo transitoria e!le circumstnncia, e nada mais;
pôde
havc-Ia entre nós, como tem bavido em todos os puizes;
das .dlversas opiniões Influentes no palz, de"Clarando pelo COIltrano, e sem reserva alguma, que el'-l sua intencão murcbar mas não é combinação propria de estado normal das sociedades, Em meu humilde lUodo de pensar, senhores, as co usas .
de accordo sómenle com um partido,
•
Não obstante, fo! esse programma benignam,;nte acolbido, só marchão em regra, o systema constitucíonal só funcciona
porq~e em tudo mais era semelhante aos das administracões normalmente (!uan[)() ou só conservadores, ou só liberaos, >
allt~nores, mereceu,do a~é elogios, que lhe dei, e ainda boje dirigem na suprema adUlinistração os destinos do estado,
I"Cplto com toda a sllIcenuade, na parte em que o millisterio mas isso sem excluir a presença, as advertellcias, e as ccn;
a~allçava que não concorreria para reforma all'uma da COII- suras dos seus aUv6rsm'lOs. »
stttuicão do estado.
'"
O Sa, CANDIl>O DOllGES: - Não estamos pois em estado
Depois do vo~ d.e graças os ~.ssumptos mais importantes, normal.
que se offerecerao a conslderacao do senado furão as leis do
O SR, NADuco:-Apoiado.
lixaçà? defo!ças de Illar e ~e terra,e eutão vi'u-se que em toda
css~ .dlscussaú b?uve a maIOr calma, e completa ausencia do
O Sn. Fl'mnlllRA PEN!'!A:- Creio, senbore., que o partido
eSpl~lt~ de parttdo, sendo certo que os orudores que nella que nctualmente dirige os negocios publicos eslá exaetatomal'UO p~rte ~1l0 lIlamfestárão sell[o o desejo de couconer mente nas cOl,ldições da liga ou coaliç1io d~ que assim fallava
t~m o mlDlstel'lO para ~ be!J.I do ~erviço publico, procurando o nobre pl'esHlente do conselho, e que alllda não foi, nem
m~l~orar, conforme a Intelhgenclu de cada um, os ])rojecios será talvez possivel conseguir a completa fusão dos elemensUjeitos !lo de.b~te, e lembr,:udo emendas tão razoaveis que tos beterogeucos que a compõe,
os propnos mllllsiros entenderüo dever aceita-las.
O SR. Sn.VEIUA D.~ lloTTA: -E' um daguelTeotypo da'
O SR. SILVElIlA DA MOTTA: - E propôr mesmo,
situac~o, E' um optimo desenhista o SI", presidente do con,
O SR. FERREIRA. I'ENNA : - Rem pouco tem sido portanto selbo'; ninguem nega que para isso IÍ ene habilíssimo.
o tempo occupado pelo senado em discussões .de politica ge:
O Sn, FenREIRA PENI'A' - Qual seja o progranuna do
ral, esperando cada um de nós os aetos do ministel'Ío como
era de razão, para podcr justamente apreciar os seu; senti- partido dominante é cousa que o publico ainda 11[0 sabe .....
mentos e mtencões.
O Sn. C~NDIOO 1l0R(HlS :-Nem é de esperar,
Ag?r!l, porém, que elle já conta mais de quatro mezes de
O Sn. FEunEI"" PE~XA :-.. , nom eu creio que possa ser
6xerclclo, e ven! expor á~ CatURras, quer na fnUa do tbrono, como tal considerado o do gabjn~te dl~ 15 de janeiro, visto
quer nos .relatol'los da~ di versas repartições, a marcha que que, não dilforintlo elll ponto algum essencial dos que forãO
tem segUido, eas medidas que julga mais necessarias 6 uteis apresentados ~ellls administrações anteriores, não póde conparece-lU e oppol'tuna á occasiao para iustituir sobre tudQ VII' a 11m partido que pretende regenerar o paiz por meio de
Isto um oxame, qtle nos faça tamhem conhecer se a ac.tual grandes reformas. - Parece-me, pois, que esse programIll3
>
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tem sido apenas tolerado, mas nrro aceito para dirigir em
Contra esta l'.epartição fazem-se, ha muito tempo, diversas
t do o partido.
e repetidas querxas, mas a experiencia do que tem aconteuPara que se conheca quanto tem sido dilJicil chegar a um cido .comig? mesmo, e o que hei podido observar em varias
acCO rdo , citarei um facto .que julgo poder referir perante o prOVI!lClas IOduz-me a _crer que são em grande parte iojussenado sem passar por i~(hscreto, porqu~ o te~ho ouv!do a tas, ou ex~geradas,. nao se podendo negar que muitas das
muitaS pes.soas, e se oao for exacto est!m~rel. que hUja al- faltas ou trregular!dad~s que se !lotão no serviço procedem
uma. e1phcaCilo-O facto éque umbrasllerro Illustre, mem- de causas que não e facrl remover.
Iro muito dist1l"!ct~ desta. camara, que é. por todos cOllside~e porventura se m~strar q!le as demissões a que alludo
rado como o prlOclpal cnador da actual srtuação...
forao ~not~vadas pela .u~capaeld~de dos empregados, ou por
S. SrLVEm! DA MOTTA: _ E' nascente ainda.
preval'lcaçao no exel:clclO de tao m~l~ndr~sas funcções, em
O Jl
_
.'
I vez de cens.uras darel louvores ao mrntsteno; mas se tiveO SII. CA.~DIDO BORGES: - Nao esta crIada.
rem. por u~!Ca razão, conlO a respeito ~e ~lgumas já tenho
O SII. Nuuco : E' uma grande honra. que me fazem.
OUVido, a iO~eresse de. um part.ido, substItUIndo-se conservadores por hberaes amda maIs exalk~dos, e que não offere·
O Sr, FEIIIIEIU PENNA: - Honra que V. Ex. merece.
cem ao publico maioros, nem iguaes garantias no seu eseruO SIl. SILVEIM D.!. l\loTT.!.: - Já não está gostando do pulo e probidade, não poderei deixar de condemnar esse
:liIho.
procedimento. como altamente injusto, e prejudicial a um
O SR. FllRREIRA PllNNA: -Esse nobre senador, ia eu di- ramo de semço 'lue t~o de perto interessa á geMralidade
do logo que comeeou a nova situac[o organisou um dos habrtl!-ntes do Impeno.
Z~~gràmma para o partido .que subia ao' poder, e como não
Para dlye~sos loga~es da m~gistratura reconheço que o
fosse aceM pelos seus alhados julgou-se o nobre senador nob.re mmlsho (la Justiça tem feIto escolhas mUIto acertadas
desligado do. compl'omisso, abstendo-se portanto de tomar e dIgnas de. upplauso, mas a par d~lIas noto as remoções
parte na direcc[o da politica.
de alguns JUIzes de direito que eqUIvalem a destitui cão no
,.
emprego, porque o peso de numerosa familia, e a fa1ta de
O SR. NADuco: -E verdade ISSO.
recursos não lhes permittem a mudanca para as longinquas
O SII. SILVEIRA. DA MOTTA: - Não assignou uma só circular comarcas que lhes forão designadas. do direetorio.
O Sn. ZAGRARI,\,S I,presidente do conselho) :-Exemplos.
{Ouvem-se (rlversos outl'OS apwrles.)
O SR. FERREtRA ~E"NA :-Çit~rei dous que me oecorrem
O Sn. FERREIRA PllNNA:-Muito estimo ouvir a declaracão n,~ste momento: o JUIZ de dl~elt~ do Sen'o removido par1
do honrado senador pela Bahia, confirmando um facto a que C.ampos,. e o da comarca do !llo-Gran~e, tambem da provindou grande importancia; mas devo notar que, embora o par- cla de lUI.nas, para a de Itaplcurú-lUenm no l\laranbão.
tido dominanto não tenha ainda programma, ha todavia um . .Para. ju~ttficar sell!elhantes remoções aUega-se que os
ponto em que parece estar de perfeito accordo a sua lllai~l'ia: JUIzes tmhuo se envolvido nas questões políticas, ou intr'igas
fazer guerra de exterminio aos conservadores [lue se mostra- dos partl.dos locaes a p.onto de não poderem ser independentes
rem fieis ás suas crenças (apoiados), procurando desconcei- e lmparcraes n~ admmlstração da justiça, mas ao mesmo
tua-los e vexa-los com repetidas llccusacões, por mais injus- tem~o despacha0-se outros que, pertencendo tambem a um
tas 'lue sejão (apoiados), c sobretudo afask'l-Ios das posicões parttdo, devêrão achar-se em tguaes circumstancias nos
:u<>ares que lhes 5[0 destinados.
officlaes (apoiados).
. ~m summa, eu não posso, nem pretendo. pOl'que seria inO SR. FO~SECA:-E' um exclusivismo o mais completo.
)us.o,_ accusar os mtntstros de ja haverem feito uma grande
O SR. FERRE IR.!. PENNA.:-PresulUo, senhores, que no inti- reacçao ou mudanca no pessoal de todas as reparticões que
mo da consciencia não poderão os ministros deixar de sentir lhes são immediatámente subordinadas; mas presumô que não
grande repugnancia á realiz~ção de tal designio, mas infeliz- ~e engano, nem tambem laço injustiça ás Intenções do gamente IÍ certo q!HJ o tem ammado e favoreCIdo (apoiados).
binete asseverando que, toda a vez que se tratar do proviAssim vê se que na repartição de policia tem-se levado a mento de qualquer l~gar vago, ainda que não seja de conreacção a ponto de não haver hoje talvez em todo o imperio fiança, nem de eategona elevada, nenhuma esperanca poderá
nem um supplente de subdelegado que seja conhecido como haver de que recaia ~ escolha em um conservador, ,havel!conservador,
d() outro pretendente IIheral, ou recommendado por liberaes.
Bem sei que taes empregos são considerados de confianca Isso sena consi~eradQ como l!-m escandalo na quadra actua!.
Entretanto
persIsto n.a conVicção de que a fiel observancia
entendendo-se por conseguinte que ao governo e seus deie:
gados compete toda a liberdade na escolha, mas creio que do pr~CClto da ?onstItuiçãO, que manda admittir todos os
essa confiança deve ter por base não a 'unica circumstancia cldl!-daos brasrleIros ~os cargos publicos, civis, políticos e
d~ pertencer o !lldividuo ao partido dominante, ou a de estar mlhtares sem outra dllrerenea alénl da dos seus talentos e
dispo~to a sem-lo em tudo (apoiados), mas a probidade a virtudes, será o unico meio- de provar com evidencia a sínintelhgencia, e a aptidão indispensaveis para o desempe~ho cendad.e de qualquer governo que pretenda regenerar o paiz
dos arduos e . i!Dfortantes deveres que a lei impõe a uma por ~elO de uma política.verdadeiramente líberal e generosa.
A s censuras e queixas lllotivadas por factos da natureza
autOrIdade pohCla (apoiados).
Nenhum repal'o pois faria eu, se visse hoje occupados to- daquelles, de que_tenho fallado, o que ordinariamente se resdos esses cargos por Iiberaes, que não faltão dotados de ponde c, que falta0 as provas, ou que 'lia tempo do domi'llio
taes requisitos, mas infelizmente IÍ tambem 'verdade que dos co~servadores {azião-se causas peio1'es, quando não se
autor de um artigo
n~meagões se tem feito desgraçadissimas, nomeações que quer dlzcr francamente o que disse
não servc!D se nito para desmoralJsar a autoridade com que ha tempos vi publicado em resposta a certo pretendent~
~~ve detl:Jm~n.to da. administração da justiça pOl"que reca- que se queixava de não ter Sido attendido pelo nobre minis11110 el!l mdmduos rntell'amente desconceituados, e capazes tro da justi~a: aos en{onaclos só cabe o direito de esperneaI',
Quanto á falta de provas, não sei realmente que outras se
de pratICar as maiores violencias contra seus adversarios
possão apresentar além daquillo que é publicado pela impessoaes ou politicos.
~
prensa, até pelo Diario Ofliciat, confirmado pelo testemunho
• O SR. CANDIDO BORGES: - Até criminosos condemnados de milhares de pessoas dos logares onde oCCorrem os factos
a galés I
e. re~erido perante as camaras legislativas e assembléas pro:
1 O S.R. FERREIRA PENN.i.: - Das repartir.ões provinciaes v~nclaes.-Pretende-se porventura que n[o devão ser acreem . Sido demittidos muitos empregados dos que não se dItados esses factos, ~ue se dão com tan ta frequencia, em~onslderavão amoviveis ad mdum, isto é daquelles que quanto não se exhiblr uma certidão que comprove cada
julg'!-vão-se com direito á sua conservacão em quanto bem um delles?
Se o partido dominante subiu ao poder para praticar os
serVIssem, e tambem alguns geraes, principalmente do correIO.
mesmos abusQs, oS mesmos excessos e violencias de qu~
>1
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accusava os conservadores, lavra a sentença da propria con·
demnacão e mostra quanto foi ioutil e injustificavel uma
mudanêa que tanto abalo tem causado em to~o o paiz,
De mais convém ponderar que se em outros tempos o
partido co~servador viu-se obrigado a fazer r~acções, e a
empregar meios energicos contra seus adversaflos, logo que
cessárão os motivos dessas deploravcis lutas aos chefes do
meSmo partido coube a gloria de olfere~er-lbes o r~I?o de
oliveira proclamando com toda a generOSIdade a pohhca de
ooncilia~ão' procedimento que ninguom devia esperar que
fOSse retribuido pela maneira que temos observado desde 1862
(apoiados), N~nguem pre!ia certame,nte g.ue a ~ssa bene~ca
e generosa pohtJ,ca, que tU9 ,bons effel~os Ja h,ma pr,oduzldo
no paiz" se segmsse o domlDlO exclusl,v~ de um partido, e a
persegm!;1ão daquelles que a proclamarao,
O SR, NAJmCO :-0 ministerio de 1862 não succedeu a
conciliação: ella estava acabada,
O Sn, FERREmA PEriNA :-Em que data acabou?
O SR, NABUCO :-Acabou no dia em que se mandou cerrar
fileiras,
O Sn, RODRIGUES SILVA:-E cerrarão-se as fileiras?
O SR, NADuco.-Eu vi.
O Sn, SILVEmA DA 1!IOTTA :-Se se mandou não se obedeceu.
O SR, FERREIR! PEriNA :-Eu desejo que bem claramente
se designe a data em que o nobre senadol' pela Bahia en:
tende que acabou a politica de conciliação, porque p~derel
fazer a eõte respeito observações que á meu ver não delxaráõ
de ser interessantes,
O Sn, R01HllGUES SILVA :-Foi o ministerio do Sr. Paranaguá que mandou cerrar fileiras,
O SR, FERRAZ :- Creio que não.
O SR. NABUCO :-Houve uma circular""
O Sn, D, MANOEL :-Circular do consistorio,
O SR. FERREIIlA PEririA :-Mas, pergunto eu: com a mudança, com a inversão que se tem feito desde 1862 até, o
presente já houve porventura algum melhoramento, algum
beneficio real para o paiz ? Ha com elIeíto alguma differençn
de política propriamente dita, a não ser a que consiste na
suhstituicão de umas pessoas por outt'as nos empregos publicos? .€' o que desejo que se me aponte, porque realmente
não o vejo.
Em . taes eircumsk'lncias poderá porventura o gabinete
actuallisongear-se com a persuasão de haver prestado bons
serviço~ ao paiz, d.irigindo os negocios publicos por maneira
que satJsfaca fi malOrta da nacão, ou ao menos ao partIdo
dominante 'f Estimaria poder dlrigir-lbe por est~ motivo sinceras felicitacões, mas não m'o permittem os factos que todos
nós temos prêsenciado,
Quanto aos vel'dadeiros conservadores est{, claro que, conhecendo o desejo que ha de extermina-los, e sendo victimas
de muitas injusticas, só podem ler motivos de queixa,
Grande parte dó mesmo partido dominante mostra-se descontente por n[o ter já obtido tudo aquillo a que aspira, e
disso nos olferece um exemplo o que oecorre na província da
Parab:yba,
Tres dos cidadãos que se apresentárão com diplomas de
deputados eleitos por aquella provincial deixárao de ser
como taes reconheCidos por mui pequena uilferença de votos,
apezar de ter sido a sua causa brilbantemente sustentada e
defendida pelo honrado SI', conselheiro Saraiva e outros
membros dos mais distinctos da camara, - Sobre esle facto
não pretendo agora fazer reflexão alguma, mas sómente
notar que ao mesmo tempo forão demittidos dous daquelles
illustres cidadãos dos lagares que oceupavão na lista dos
vice-presidentes, e nomeado para enCatTegar-se immediatalamente da administração da provincia o proprio chefe do
partido liberal,que aI! se havia envolvido por maneira muito
excessiva e notavel na luta das eleições,
<? SR, ALMEIDA E ALBUQUERQUS:-E' a justiça do minis-

leno I

1L o SR, FERIlEIRA PllNNA: -

o IlOVO vice-presidente come_
çou a fazel' desde o ~i~ da sua posse a reacçã~ de que os
jornaes têm dado nottcl~, mas em correspondenClas de bem
recente data ainda se dIz que elle não deve estar satisfeito
nem julgar ser merecedor de toda aconfiança do ministerio em
quanto nãO conseguir a remoção de certos juizes de direito
e empre~ados de fazenda, que ainda ali restão, pertencentes
ao partido conservador!
O SR, ALMEIDÂ E ALBI:Q{lEUQI:E: - O inspector da thesouraria já Coi demittido,
O SR, FERREmA PENNA: -Entre os mesmos directores
ou chefes mais distinctos do partido dominante, entre o~
membros do corpo legislativo, alguns ha que já não podem
occultar quanto estão desgostosos por não ter o nobre presidente do conselho comprel:iendldo e desempenhado a sua missão por maneira correspondente aos desejos e esperancas dos
alliados que o elevárrto ao poder, como bem se vê dê diversos artigos publicados no Jornal do Commercio,
TurJo isto ha de ter naturalmente causado muitas amarguras ao nobre presidente do conselho, mas cleve S, Ex, attribui-las principalmente ao 81'1'9 que ~o~etteu, permitta-me
dizer-lh'o, desde que prefenu a pohtJca de moderaciío e
concordia UDla outra que só tem servido para dividir os bra-,
sileiros, fazendo reviver anti "OS odios e paixões,
Comprebende-se que quando se bouver de tratar de uma
r'lforma constitucional, ou de alguma outra medida de alta
impol'tancia,reclamada pel~ maio,ria,ou pela parte I1.1a)s, ilIustm,da da nação, deva o mllllsteno orgalllzar e dll'lgu' um
partido em que se apoie para conse"uir o fim que tiver em
vistas, emb,ora nas!(a dahl ~ necessiaade de empregar meios
assás ener,glcos para tornar mefficases os exforços daquelles que
lhe fizerem opposiçiío. :<\c~ando-se, porém, os brasileiros do
accordo quanto aos pnncl,plOs fun,damentaes do systema do
governo, e não havendo dlvergenCJa senao sobre os meios de
realizar os beneficios e melhoramentos que todos desejamos
para o nosso paiz, não ha razão que justifique a politica ultimamente adoptada, nem se póde deixar de receiar que ella
só 'produza elfoitos deploravels,
I.luando em um paíz que se acha nas circumstancias do
Brasil se proclama como política o domínio absoluto de um
partido, quando se faz sentir que esse partido tem por si
todo o favor e protecção do governo, e que sómente das suas
fileiras devem ser escolhidos os Cunccionarios publicos, o que
se pôde esperar que aconteca, principalmente nos logares
mais longiquos e menos civillsados, é que a adminístracão
la justíca se converta muitas vezes em satisfacãO de odiôs e
vmgancâs particulares ae.obertados com o nomê da lei; que
o wmé encontre impunidade e proteccão quando for commettido por um correhgionario políticô; que o recrutamento
e outros encargos da sociedade pesem sómente sobre aquelles
que não derem o seu "ota á chapa do partido dominante;
que os homens impar~ia~s, e recommendaveis por, seu merecimento recusem os prmclpaes ~rgos das ~rovlllctas para n[o
servirem de instrumento a satlsfacão de mteresses, ou caprichos alheios; que as autoridadês locaes, especialmente as
da policia, só adquirão pela ameaca, ou pelo emprego da
força e da coacçiIo a inOuencia que lhes não pôde p!'ovir da
estima e confianca da generahdade dos seus conCIdadãos;
que reine finalmelite no paiz o desassocego e a discordia em
vez da tranquillidade e uniiIo de que depende essencialmente
a verdadeira prosperidade publica (apoiados),
Não posso ser tido por ,suspei,to, senhores, gua,ndo assim
me exprimo, nem esta mmba Imguagem attrihmda á mudanca de circumstancias, á aspiraeões ou receios, que felizmen-te não tenho pelo que toca á minha pessoa, nem a qualquer outro motivo particular,
Antes de proclamar-se a eolitica de conciliacão já eu observava praticamente os prmcipios em que ella se funda,
como mostrei por meu procedimento na a(rmiJ1istra~ão de diVCl'sas provincias, e por meus discursos e votos na eamara
dos deputados, onde tive assento por espaço de 15 annos consecutivos,
Quando ella se proclamou achava-me eu nos confins do
imperio; regressanilo á cOrte coube-me a honra de s~r escolhido pelo gabinete de que era chefe o nobre marquez de Pa-
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;esuÍtado das mesmas eleIções,
,
O SR, ROllnIGUIl~ Sll,VA: - Nillgucm pódc negar 15',0
Sa FERR~mA PEI'?"t : Passando agora.,Sr, presidente,
, ~atar' da U1ate,~ia do projecto ~~ respo~ta 11 f.. lla do ,tnrono,
a
arei ar dlzel' <[ue estou dl'I?05~0 a dar-Ilte o meu '1ot~,
coiOeç primo em termos convenientes os cOllstantes sel!!!v,orque ~x senado para com o cheCo da nação, e sua augu~ta
llIe~,\~S ~ a respeito do 111inisÍllrio parece-me, segundo o senf?~~1 ~~tur;1 ti ohvio das palaVl'lls, lIáo cunter censul'a nem

fo~vo;~ o Ileriodo concernente ao Estado Oriental, do

Urn-

li desejo fazer hrevos observaçil~s, mas des?e p declaro
!luaYe .lo nobre ministro dos neguclOs eS,tr1l~lgelr08 )l.recer
,q~: ~las podem de gualqueI' llIa!le~ra /lI'eJudlcar as <[uostõ,es
q dentes não duvidare, supprlffilr esta parle do meu diSpenso por que coultaco q116 semelhantes assunllltos devom
cur trafudos
,
d' ,utel.,
a
ser
éOIll lo a a ClrCUm,.(Je~çao, e ca
Em primeiro Ioga r ,llerguntarm ~~, ~:(. se mereceu a
li provacão ou nssentl!ueU10 UO ;mllllstello um a~ ligu lI 11C
publícmi ho CorretO lIIercanbl de 21 de Ablll, dan.uo
conlO princ'pal razão da escolha do honrado SI', cOllselhou'o
SMaiva para a missào especial junto ao governo de, MO,I! .
tevidéo a. circulllstanCIa d~ ser el!e um dos clteres m<ll5 dls-'dnetos e influentes do pal'tldo dommante el!tre nós, e acltar-se
, rtanto mais babihtado do que ,poderia estar ;Iualquer
~embro elfectivo do corpo diplomutlco pru'a trallsnllttlr suas
impressÕes no lll'asil, depois de côtudar os homcns e os lleocios do Ilió da l'ra!n, na fundada confiançll; ue que as
~ansmítte ao seu partido; para ,dai' os seu~ aVIsos e conselhos ao ministel'ió, com a autOl'.l'lade de um nome que deve
mi!Jlirnr toda li ,l1tl~nçào e respetlo; Jlara em summa COnsegUIr felít reSv ltado da missão a seu CUI'Ii,O, ,_
,
Attendeiiuo á influenCia que exerce o GUJ'I'ctO !'lercanltl_na
nossa política, em eonsequcnci!t das bem conheCIdas rehH,:o,es
que existem entre os seus prlllclpae;;; redactor~s e o uumste rio actual, e parecendo-me que a ,nova tll~orla ,estabele.
cida pelo artigo a qtlo al!udo porlera !ll'oduZII' effmt03 pl:ejudiclaes á no~sa causa, Julgo nccessaflo pedIr alguma explicaciiO sobre este assumpto,
Até a"'ora estava persuadido de que a escolha das pessoas
que hOll~essem de ser enca.rregadas de missões diplomaticas
devia ter por principaes, senão ulllcas base;,a sua prohlllade,
zelo, iIIustraçào,conllccimellto dos lIegocios de qlle houvc~se~l
de tiab.u', e eaJlacidade para resolvê~los pela maneira llU~15
confonne aos 1II1cresscs do eatndo, lI11portil!!do pouco a CII'cumslancia de pertellcerem ou não a qualquer dos nossos
pa.rtidos internos, por parecer-me Imnbem manifesto que
qualquer hrasileiro que se recommclldassc por aquol~us predjcados, desde que aceitasse It nomeação, embora ~ao fosse
amado político do ministerio, outra. cousa não poderia ter em
vista. senão corresponder nobremeute a esta prova de confiança, ~esempellballdo com todo () cscrupulo e fidelidade
a sua missão,
, D'entre muitos exemplos que 1105 o[erecc a !listoria diplomatica de outro8 paíz-ei.. poderei citar um bem receut~, .o do
aotual enviado cstraordinario e ministro plellillotenclUno da
Coofederacão Argentina nesla côrte, que não estanuo de
accordo, s'egundo me consta com as vi~tas do presidente da
republica no que loca á polilica interna, foi todavia escolltido
para tão imllul'1ante missão, porque lbe inspira toda a O1)n~allça pela fl'anqueza. e lealdade do seu caracter, por sua
Illustracãoe merecimento- Qutros muitos factos semelhantes
poderia" eu aprescntar ...
O SR, FSRnAZ:_ lUas essa não é a principal (Iualiuade
filtre nós,
O SR, FERREIRA PE~:>iA :.-: Qual?
O SR, FERRAZ: -ISoQ que está dizendo: merecioll'nto,

J

O SR, i'SROOlftA PE"'~.-\:
o rlU~ êon.tillitl IJ 111~I'~el,
mento?
O SR, FSRIlÁZ: - Di~o que o mel'ecimento u1l0 ê 11. prin'
cipal qualidade enlre no~,
O S1\, FERREIRA PE!\Cl\A: -Conheç.o que diversos motivo!
e circuostancias podem tornar llecc5Saria a nOIllÍla,:'10 ,J~
missÕ!,8 espe~iaes para lagares, onde ja cxistào outros rtf:entes dlplomatlcos, A leI a autoJ'lsll, e o nusso g(jverno a tUnI
feito por vezcs, mas o que entendo é que em todo o ('1I.-'U,
quem quer que seja o el1viado, deverá ser .ehlpre tollsiàérudo CiJlIIO orgilo e r~preselltantc da naç;.lo, ou do seu governo,
e nunca de UUI parttdil,
O SR, SILVEm,~ 5!. MOTr,~: -Este é que ti o éaso,
O Sn, FEDREIRA l!ENl\A:-Se a circumstanéia de ser chefé,
oú memhro preemincnte de um partido pôde dar ao diplomata
maior consideraCão a forei' moral 110 p'liz estrangeiro, lambelll pódo lira-lã, sabendO-50 ali que um outro partirIo llte e
opposto, e Que a. sua posiÇãO e talvez mesmo a. sorle da
uégociacão a sel! carg;o depende das vicissitude;;; da I,olitica
interna:
Em summa, eu creio que o proprio Sr. conselheiro ~a~aiva,
a cujo bom &cnso, iIlustl'a~ào e llatriotisllIo faco a devida
justiça, não ficaria satisfeito velldo assim explicaáa u~na e~.co-,
lha, uma demonstmcão ua eOllfianca do governo Itnl1el'll\I,
que alia certamente mel'ecia por muftos ouCros titul~,
O Sn, SILVEIRA DA l\loTrA: - Creio tambem que elle r.iitl
gostou do artigo,
O SR, FEllRElRA PElIN,l : - TanIa imporianda. délJ o govemo ã missão especial, de tal sorte considerou o seU objecto,
que pareceu-lhe necessarlo fazer della manC:Io, n[;o S9 na falia
do tltrono, mas ainda em quatro di!ferentcs ca l'il.ulos do relatorio da repartição dos nego cios estrangeiros,
Tem a missão por objecto, segundo se diz na falia do
'tbrono, a no relatorio, conseguir por meios amigavei3 e sem
quebra da neutralidade que ao goveruo do llra~í1 éUlnpl'6
guardar nas dinensões intestinas da republicil visíllhll, fi (fe..
vida rep!lracão dos aggravos feitos aos direitos e iaterCll'Cd
dos subditos brasileiros residentes naquelle estado, e Ilrov!dencias c!Bcuze;;; afim de se realisarem as garantias que th!
suas pl'ojlrias leiS promettem á vida, honra e pro\lriédade UOd
que babItão o seu territorio,
_
,• ,
AI) mesmo tempo, porém, appareco um despacho dlflgl~lo
á nossa legaçilo em Buenos-Arres, com data de 21 de abril,
rofirindo-se a outro de 7, que não se neM annexo, e annundando-lhe a resolucão que tomãra o governo de Sua ~Ingcs
tade o Imperador de alterar a suá polítIca no EstadoOrienlal.
Ora, se a neutralidade continúa a ser mantida, se o sbjccto
da. Jt.i~são especil1l é obler por lueio. amigaveis a solUÇãO d~
justas reclamaçõe;;; <[ue alé o \ll:esente temos fei!o, não IWs.o
bem comprebender em que consista essa alteracao de 110lttIC:l,
sobl'e a qual 58 diz tambem naquelle desllÍlcho que o SI',
conselheiro Saraiva dC\1lrà entender-se com o govemo de
Moute\'idéo,
\
O SR, SILVEIR.\ DA MorrA: - bso 'ê cá. com o-Sr. muqucz de Abrantes,
O Sn, F&CnEIRA Per<NA : -,i\. mis~ão é pacifica, mas dizge tambem que é o ultimo appello amigavel, e julga se ce!>venieule íaze-Ia acompunhar ae cerla ostentação de -r"rça."
SI', FERRAZ:-SÔ houve um almirante, fOl'ça nuo ..IIollve.
O SR, SILVÉIRA D,\MoTTA:-Almirante sem esquadra .. ,
O Sr., FERREIRA PENNA:-Houve a suhstituiç;10 de UIIS navios por outros, e al~1l!- de cncal'rcgar~se a um almirante ()
commando da nossa dIVIsão naval no RI(l da l'rata, deterllunou-se fi marcha de trollas para as fronteira:; dQ Ri" Grande.
O SR, SfL VEIn!. DA MOTu:-Para que foi o almirante l'
Para commandnr tão poucos lIaviest
O S8. FERREtnA l'IlNNA:-A' vista de t\ldo isto nli.q,' se
poderá porventura d,izer que a missliQ especial tem maiô de
ameaçadol'a, do que de pacUica ? li! cOllvil';l que lISsim s.eja
considerada nas actuaes cir,c umstancias do Estótdo O.I'Í1I&Ila1 ~
No relatario diz-se llnalmenle .ue as ror~as )loSlada.
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8ervirá~ pnr~ ·proteger e Jefonder a vida. foi C5sa prorll!lio de relorm"s que re.1lisôu 001 cúilo Ilefiodo,
Il a propriedade dos ~uhdi!os uo império, resi-, e além disso pe10 l!1etb.odo de aulerisação; rerormas ~ue ei '
dentes no Estado Oriental, !e;corllra 'o quc6 ue IlSperal', o preparavAo sem sClC>lcla:do p,tíz, e de que até só vJllba a
governo da tllpublica, desattlllldebilo ao nosso ultimo apllcllo : tor noticia quando 05 jormtes as publicavãO pll.ra immediàta-amigaval, nàO quízer", ou ní,!ll!uuer 'f'1Zê-lo Ilór si VI·Oliíío.· mente serem execl1tadas. "
Na sessM de 19 de maio de 186'%, DchandlHe em oppo- :
Como porém, se-ha de fa>zer IllIectiva esS.1 prdle~IlO e defeza?
Porlerào nossas forcas 1!Ilm quobra da neulrlt.hdarle passar a: siOlio /li) gabinete de li de março, dizia S. Ex.: • A falia do '
po\it';in~ 06 districtós do E~tà:do ~ri~!!ta:1 onde r!l'sidirém tlÍrono ÍDilica a urgente necessidade da rerorma das adminisbrasileIros a fil1l de guardar "Soas vidas e propnedades? tracões provínciaes. No 'enilanto, o n(}bre ministro do imlleriCl
.4.inda que para. isso hajaconsentimooto do gj)verno Oriental, diz:nos 110 seu relatorio que 'essa ma'teria estuda-se desde
deverão eUas conservar-se immoveis, illdiíl'ererites, de bracos, 1837 no seio de uma commisslto,e que apenas um dos me1llcrusados, uando 'lenbão de presenciar algum elirn:mtro oas, bros dessa commíssllo apresen'tára a respeito do assulÍll,to
eom as daq uelle governo? Poderá um luminoso parecer ...
Brasil, ao mosmo tempo que exige do
" E' a!'sim evidente que a lal résperto nllo tem o governo
'Oriental uma prompta e completa satisfacâo dos damnos trabalho algum orsariisado que apresente ás cámara5. Como,
causados aos 5ubditos bra si leitos, conseguir que se retirem pois, o discurso da coroa insta. p'ela. reforma das administraelo partido de Flores todos aquelles que pr65el'ltemente o ções provinciaes, se os mÍlli~tro5. de ql1em aquelle. discurso
S1lpplle-se ser obra, têm conscreficra de que nada eXiste I'ro"
acompanbàO?
,
Sao questões estas, sobre as qnaes desejo, para bem for- parado a tal respeito? "
mar o meu juizo, obter do nobre millistro dOll eSlrangerf'os
Não sei, Sr. presidootíl, se a nacll'O já està:rá descansada,
'Os e~clarecimentos que porventura possão ser dados sem in- e mais disIlosta do que a su~punba em :; de julbo de 1861 ó
conveniente. Entretanto pede 1'1 justlca, que se reconbeca que nobre presiriente do conselbo para receber de bom grado
se olfeusas e damllos 50llr'idos por- subditos llrasileirôs têm 'todas essas reformas mais uma vez recommendadas na Calla
ficado ate o presente i!llpunes e sem ~eparaçlto, nllo é porlJlle do throno; mas, em todo o caso parece-me evidente que
deixa~em de ser feitas as convem entes ree1amacÕes. Os S. Ex. não é tão feliz que possa escapar á tensura que fizer!
rolatorios da reparlíç.'lo dos negocios estrangeiros, ê um ,iis- ao ministerio de '2 de marco, por havor-se limitado a indicar
curso alnela ba pouco tempo proferido nesta casa pelo uoure a mór parte dellas, não apresentandO ao mestllo tempo trabamarquez dll Abrantes mostra0 que nenhuma das admini,;[ra· Ibo algum preparado.
l:ôeS antecedentes, liberal ou conservadora, deixou de cumA' reforma da lei de 3 de dezembro deu-se com e[eito na
aetual sessão algum impulso, subrtleltendo ao exame de uma
prir esso imperioso dever.
eomlllissão especial da outrá camara uma propllsla, apresenO SR. SILVEIRA DA MorrA: -Nem o Sr. Loureiro.
tada pelo ministerio de 30 de maio, e entendendo-se o nobre
O SR. FEllllEllI! PEN!'lA: - Nem o Sr. Loureiro, nem o presidente do con~elbo com a meôma eommissão, segundo
Sr. Barboia lIem seusanteceS50res na klgac~o de nloulevidéo : âi~ no seu relatorio, sobre as emendas que pareceu necessaestou cOIl",encido de que a todos mereceu sempre o assumpto, rio fazer-lhe, Emquanto, IJoréru, não se entrar na discussão da
particular cuidado, e que o mallogro das reclamaçGes só materia poderá apenas esse trabalho ser considerado como
í,oile ser attríbuído a caus;ls independentes di! sua vontade.
um projeeto de mais, accreséentado a setli ou bito que jd
)'am iU5lificar 11 lI1udall~a pohtica, que houve no paiz, existem nu pastas das commissões, nlio se sabendo por ora
tem se alleltatlo a neee.lsldade de regenerllr o systemól repre- se será o mais proprio para melborar a administraello da
~entatívo cntre nó. (eml'l'csa que me parece bem dillicjl, ju,;tica, como todos deseJanlOs, ou se produzira os mãos efl'ei-'
~e é certo que o ~!steilla está degenerado), e de levar a tos que já receiiio alguns dos membros do proprio partido
ctTeito a reform1\. fie grande parte da actual legislacão, illdi- dominante.
eaaa nos períodos da falia 110 throno que passo a ler:
Entretanto devemos esperar que o ministerio, e especial« A refórma da lei dc :1 de dezembro de 18Í1, acompanhada do melb9ramento da sorte da magistratura, assim mente o nobre presidente do conselbo, 10010 ministro da repartiçã.<J
competente, se empenhe na slIa discusstio com toM
como a refórma da legislaCão bvpotbecaria e da lei da guarda nacional, 5;10 uecessidades, cujo remedio se reclama com o zélo e lealdade afim de aperfeir.ea-Io quanto seja possivel,
antes de !ler remettido ao senado', para que nào se impute ti
instancia.
« E' iudi!pensavcl melborar a lell"islação eleitoral, e orga- e.ta camara qualquer demora, que no caso contrario possa
nisur de .~o~o cOD"I'cniente a administração das provincias, e baver.
do! nrllDlclplOS.
Quando cbegar a occasillo de proferir o meu voto sobre
« A marlllba de guerra carece urgentemente de uma lei tão importante assumplo, beide acompanhar os bomens qut!
de promoção.
mais confill.nca me inspirarem por seu saber, experiencia e
• Um systema de recrutamento aproprJado ás nossas cir- sentimentos,' ma~ desde já parece· me eOll'1eniente observar
cumstancia! e um codigo militar, da accordo com as justas que ti par das garantias á liberdade individual do cidadão,
c,xigencias da disciplina, são beneficios que a naÇilo e~pcra de que tanto se tem fallado, eiJmpre que tenhamos igualmente
em vistas a de flue carcllt! a vida e propriedade dQS nacionae8
dentro em ponco, de seus representantes,
« Na ordem dos interesses materiaes é digno da vossa e estrangeiros residentes no imperio ....
Jlarticular atlen~ilo o prolongamento da estrada de ferro de
O SR. FERRAZ: - Está ,claro.
D. Pedro n.
,
O SII. FERREIRA PENI'IA: - ... para que nilo continúe
" As rendas publicas tem creseido, mas não cbegão para essa borrorosa serie de aUentados que todos os dias se C&IDequilibrar a receita com a dcspcza do estado, sem adoflcilo mcttem, ainda em provincias dlS mais adÍ/loladas em civilide medidas adequadas, que confia do VOSôO lêlo a bom' da sação, como a de lItiaas-Gerae! .. ,
1l0iSa pattia. O governo obsern no dispendio dos dinheiros
O Sn. FONSECA :-Como acontece até na rica e importante'
Jiublicos á: mais severa economia. "
ComparaDdo-se esta: falia com as de diversos annoullterio- cidade de Campinas, !!em que ao menos se forme processo.
Tes ~ê-se que no tocante 'á reflÍrmas da legislaeiio pouco ou
O SIl .. FEDRElRA PENNA: - ... attentados, cuja Darracão
naua diferem. e antes de prose~uir em ohsêrvacões sobre nenhum de nós Ilóde Olnii' sem profunda dór e espaotó, 6'
t~da UlIlíl: ~ena~, julgo cOllveoi~nte recordar as oplnioes ou- que a meu ver estilo DlOstranào que nos-deyeremos ficar satistr ora 6It\lttl~~S s?bre este as.umpto pejo oohre presidente feitos com t),ualquer reforma judiciaria, que não dê a autorido actual mIDIs1\lflo.
'
dade 05 meIOs oocessarios para rejlriini-Ios (apoiados).
Em '&essllode l;-dií julbo Uó'I861, dizia S. Ex. na cllmara
quanto á legislaçlto bypothecorla, todos 'sabem que por
do, deputados (teIlM): "Sr. presidente, o p!liz, cumpre mUIto tempo tem estado pendente no senado, e sujeito ao es-',
confessa-lo, està:cansado fIe tantas reformas, e bem se póde tudo que a materia exige, um projecto sobre o qual apre'
allirmar quo, se alguma circUlnstallcia concorreu poderasa- sentou-se nestes ultimos dias 11m novo parecer de duas collflIlente para e'mprometter a. estabilidade do gover/lO tra-nSlt()t!i, missões reun.idas; devendo-se, portanto, espemr qUe ;;0 COI!-

a 'holírl!.
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"Ili'ta eOl lei, aiilda no ~ecur.(l,da- sessão aClual, 86 o minis- lamentos do governo, duas importantoa reCó.tmils já 50 lbafizel'ão, a de- 19 do setembro do 18rm considerada e<lmo um
teria promovor a sua discussão.
Quanto á reforma da lei da guarda nacional posto que grande triumpho alcançado pelai idéa; liberaes, e, a lIe ~2 _de
não esteja inteiramente de accardo com a ojliÍli,\o manifeg- agosto de 1860, que m8 l!arece ter tido, realmente' acunse"
tada pelo nobre ,ministro da jU5tiça em seu relatodo, deixo I~aaa pelos eff~ito8 d.e bem clII'ta, mas sutRcicnte e~perien
agora de fazer diversas reOexões qu~_o assump!o refluar, p~r cm, embora so queira injustamente descobrir nclla um~
nãO parecer-me op'portuna. a occasll~o. To.davlll observarei, pr~va.de havel'-seo partido consenador arrependido daquel\;l..
que .ess.e .trabalho J~ P?derla e5t~r mUito adiantado, se, de~de pnll~elra concessão feita a seus advcrsarios.
o pnnClplO d~ s~ssao tIV~l'Se baVldo a lembranÇil.de encumbl-Io, Amda depOiS destas refonnas· sente-se a necessidade de .
8. uma ~ommlssao ~speel!'ol, composta de membros do corpo I novas medidas (IUO melhorem o processo da qualificacllo,dos
legiSlatlvo dos mais habilitados para desemllenba-Io, como, votantes, e di,to !.cm já tratado diversas (alia. do throno o.
p'or exemp jo, o nobre visconde da Boa-V.ista.
. relatorio!>,
.
O SR. VISCOl'lDI! 11,\. flUA- VISrA :- Ob t O Sr. l>Unna é o au.O 811. Flmuz: - E os recursos.
. .
O 8n. FF:RREIR \ PE~N!: - ~im. .a q\lallficação compre-.
tor da lei.
O SI\. FBnREIRA PENNA.: - Tomo a liberdade de Indicar hendondo os recursos; e da sll1cendade com IluO desejava
ospecialmente o nome do nobre .visconde, porq.uo temos 'pur f~ze-Io o gabinete de ~ da março na parte quo pôde compevezes conversado sobre a materm, o sei qUll aos seus conha- tlr ao govorno encontramos !olcmne testemunbo no decret"
cimentos, a rectidão de suas vístas e aos melhores desejos de 21 de dezembro de 1861reune S. Ex. ti pratica adquil'jdiL no exercicio do communlio
Pnl'cce-me tlaro llUO os dcfeitos e inconvenientes notados
supel·ior. Quanto a mi~ tendo tid~ pal'te na confecção da serillo muito menos sens!veis se bo.uvesse t9da a lidelidade I)
lei actual, e estando amda convenCido de que mUitos dOi oscl'upulo na ub~ervanclll da lell'lslacão actual, mas n:10 o
defeitos e inconvenientes que so lhe imputão procedem !lo . permittindo os interesses e as paixões' dos vartidos, tambem
modo COll\O é executada, confesso que não me Julgo o mais reconbeço a urgente necessidade de acrescentar-lhe novas
proprio pal'a fater a reforma quo ge!'ulmcnte Ilal'Cce desejar-se, rll5lJosições (Iara pl·cvenír. quanto seja llossivel) as irregulari·
mas nem por isso deixarei de concorrer com o meu frllco da, es, violencills e fraudes que com tanta frequcncia 8e cocontillgente para osso trabalbo qU1lndo aqui entrar em dis- mettem.
cussão llual'luer projecto. A' este r>speito fallando dos diVisto que se trata da legislacão eleitoral e !jue eu julguú
ftrsos meios que se tem lembrado diz o nobro ministro da. conveniente trazer ao conhec1m0nto do senado, quando &0
. justica em seu relato rio o seguinte (lê): « Outros pensãO achava na casa o Sr. ministro da marinha, o facto de haver·
que ô verdadeir.o ROllto de vista sob o 'lual cumpre considerai' o subdelejiaJo da fl'eguezía de Santa Isabel do Rio-Pretl>,
a reforma da lei é o da reSjlectiva qualificacilo que boje mandado wzer recrutamento nas vesperas de uma eleicão
abrange, pela humilde condição ~eoulllaria requerida para primal'ia, devo agopa acrescentar que li; discussão que hoüvo
o alistamento, toda a massa dos CIdadãOS, inclusive os mdi- na assembléa provincial ainda mais convenceu-me da veraviduos que poderiãQ e deveriào ser chamados ao.st'rvico, não cidade do facto, d'lIIdo-se apenas COll\O descullJil. a circumsó do exercito e armada como da forca policial das provin- stancia do haver sido tambem recrutado um liberal. Ora eu,
cias, \) que entrctltnto se fosse mais i'estricta, alistando~se não fallei somente a favor dos individuos deste ou daquelle
no servico da guarda nacional sómente os cirlad<1os que pos- pal·tido, mas a favor de todos, por ser a questão de interesse
6uissem sufticientes.meios de subsistencia, deix.lrÍ<10 á força .gcral, e tendo já. offerecido um projecto,quo felizmente mede Iinba o de policia onde pl'9ver-se com abundancia, e collo- 'recou unanime approvação do senado, com o fim de remover
caria assim a guarda nacional nas circumstaneias de ser toda a dllvida que possa haver aeste respeito, fazendo igualmenos importunada. com o serviço que essencialmente per- mente extensivas ás eleiclles de 1Iereadores c juizes de paz as
tenca ás duas referidas. foroas, e de menos senti-lo quando disposicões da let de '19 de agosto de 18.I6, aproveito a.
fosse indeclinayel presta-lo: E' ao ultimo dos. apontados alvi- opportúnidade para declllrar em ~resenca do nollre presitrOi !Jue penso dever inclinar~sc lima bem entendida reforma 'dente do conselho que muito satisfeito ficàrei 5e o ministerio,
da lei de que se trata. "
actual COllCQrrer com. tudo. quanto depender !le sua boa
Ora, eu não duvi~o ~ue a Ienda seja diminuta_ mas é .a : vO,ntade, 11il~a que es~e projecto, ja enviado .fI outra cilll!al'a,
mesma que a constllUlCão tem marcado no votante nns 61cl- seja convertido em lei a tempo de ser apphcado ás e!elcú6ô!)Ões primarias, e uií.o (Íod~do nós eleva-Ia por lei ordínaria, .de setembro do corrente anno.
parece-me que de nenhum modo convirá que sej<1o iseutos do
Tambem cbamarei a attencdo do governo sobrs um facto,
serviço, da. gua~da. naci ~~al os cidadãos que estiverem no que lI:e parece cara~teristico' das quadras em !Jue ill!pe~,l()'
gozo daquelle dlrelto.pohllco.
as paixões dos partidos. Refiro-me a uma lei provmClal,
Se todos elles passassem effectivamente a servir, no exer- ultimamente Ill'omulgada em. Pernambuco. que ~Iml'l\ da.
cito, na armada, oU,nos corpos policiaes, assim conscp-uiria freguesia de S. Lourenco da Alalta para "cr anllllxado á da
mos certamente um, grande mellloramento; mas senrlo o seu Varzea o engenbo onde reside o nO~I'c vi:;<;onde· de Ca.Dumero muito superior a toda a forca ~ermanente e paga. de ,maragibe, com o ullico e bem m:lnifc.to lim d6 priva-lo
que precisa o imperio em circum:winClas ordinarias, pOlICl'á 'do cal'"o d~ juiz de pu, e da influencia qU6 muito natural e
acontecer que grande parte delles fique isenta de todu e legitimamente excl'ce nuquella. freguezia.
qualquer serviço por tempo indeterminado, recahíndo entre-. Recordo-me de ter lido c~!lsul'as que em 1862 se fizerão ao
tauto .0 que houver :le ser feitu pela. guarda nacional sobre os di!(no vice-presidente de Minas, o Sr. Ttlix.eira da. IIl0tta, por
que tiverem maior renda, isto li, ilobre os qu@ som'em maior .baver promovido de accorrlo com, a assembltia provincial
detrimento distrabindo-se de suas occupações.babituaes, sem .certas divisões terfitoraes, que só tinhão por objecto o iotaque lbes !leste o recurso de fazerem-se substituir, como !ll'e- resse do partido conservador nas ell!ições, mas não me const..1
sentemente, pelos daqueUa primeira classe, para quem. pôde ;que taes censuras fossem. compro\'adas, nem. mesmo que se
ser menos incommodo e oneroso eSte servico.
a1legasse facto algum igual á'luelle que agora refiro.
Em todo o caso parece-me digno de rfplro que. reconbe-: E' inegavel que da. faculdade de fater a divisão civil e
~ndo o governo os excessos e abusos que se tem commet. : ecclesiastica do territorio tem. as assembléas provinciae!\üdo no alistamento da guarda nacional, em vez de pr ocurar :abusado muitas vezes para aUender aos interes as do partido.
melhora-lo por meio de seus regulamentos, continue a crear dominante, ma~ tambem não fa.ltilo exemplos de haverem.
novos corpos, fundando· se talvez em mappas que sô repre- . benignamente permittido que uma casa, um amo, uma falentem uma forca nominal, e n<1o servindo semelhantes zenda seja sepal'ada. de certo distlicto e annexada a outro,
crea~es senií.o para augmentar o numero dos ofticiaes quando o propl'ietario o requer, e não ha nisso prejuízo do.
(apoiados) e para difticultar a execuCão de qualquer reforma servico publico. A respeito porém de um brasiteiro, que so·
que se haja de f a z e r , '
acba 'na posicão do bonrado visconde de Camaragibe, contra
Legislação eleitQral.- Além da ter sido muito explicada e sua. vontade, ê interesses e sem a menor cODveni"ocia publica
melhorada. a. lei. de III de ag,o!to de 1846 pelos avisos e regu- '[lrattca-se um. acto àe3la ordem, aie.da mais a.dllliral!lll !lo

HSSÁO ~~I 3 DE Jt.)NHO DE 18GÍ.
l.r.r !!IiIV saneOÍ!lMaCl Jl4)1a de>le.gll:d.(i) d!> governo i~perilll I desejadQ efi~ito, vim]tI, portanto,a fali<\!" a força in.!IU51:1~1~5avel
comprc5Cllde floo .pàra qualql!er IJarhd~ pOES!!. para o I!IlrVlco.
illcio& de 'equililJrar a receita com a despeza;
tljlr um ·titulo de gloria nem mot1110 de verdadmra satlsfa!il'o
qtie o governo obsel'va no dispendio .dos clwhciro$
~flT eleições por semelbantes meios,
Disto só poderemos tratar por n.l<lllelra
Orgatltsaçl!o .dl! q.dlllinislrl'!ção das provill6i~s.-No trech~ entrarmos 110 exumo da nova lei· de orçamento:
QJl't! ha poueo 11 dô SClU dli;ellrs6 de 19 de MaiO de 1862, fOI
observarei <[ue vJo·se infelizmente de5vnneecndo. as
elite a,s!umpto ti ohjecto espeoial rias censuras do nobre pro- mngtls que haviamo. concebido de 50: olla reme~tlda
tidllllte do cow;elho ao ministerio de então, por Iliio apre, nudo em tempo opportuno para sua dlscus~il0 tao
t.'en4tu LJ'lIhalho algum preparado, Hoje, porém, parece-me minucio;a como convém <[ue seja. ~obre Isto t{)~-se
acll;l.r1i\l B. Ex. no mesmo caso, não pooendo crer que o feito constantes reclamaeões, mas ainda em 18&2 vlIl:se
~islerio julgue .sufticiente para a rerornra de administra~ões
tanta IH'essa houve que u'm importante discur3o, ilfoferuio
p.rovinciaes o proJecto ckt outra camara,. ultlluaUlente e~vl~do mu de 1I05S0S honrad')$ coUegas de saudosa mel~o~m,que
;1.9 5ena~8, Ijutt, lhuita-ie ti dar aos presl!lentes d!1s pr~vll1cms pava iogar em'nonle no thesouro, posto que mdlc,1sse.,a
a f~etWdado de fazer a nomeacilo de certos fUlcclonanos, que plicata (Ie Ull,Hl avuHad,'1 .verb.a de deSIJcza comprchentllhll
IIctnilllente compete ao gove'roo imperial.
.
abertos aos mrmswnos de fazenoa, e da
Reforma dll Ilr!mini~trafão mU.llicipaJ, - No seu Citado creditas
sem contesta cão, ou resposta alguma,. ,
.. dis€u$o de 1!J de ~.taio de 18&' já o nobre presidente do ficou
immedinmente
votil.d."l, para que pode"e suulr a
Ilon~elbo estranhava que o ~inisterill nfio tiveilSe idéas asdo encerramento da sessão legislativa. ..
l'elltll!Jas sobre Dlaterla t;o Importaqte e. urgente, In~erpel antes
O nobre visconde do Albuquerque, então mInistro
lado ~ este re~peito em se5~ilo de!!6 de. Janeiro, m~mfestou zenda, reconhecendo quanto erão fUlldad~s as re'~laimLC()eS
11 intengão de apresentar um IIOVO proJ.ec~o,. orgamsado _de senado quando não se lhe dava o lem~o IOdlspensavel
;tccõrdo com as IdfI;l.3 IIberaes da constltUlçàO e da naçao, exame do orcamento, promettia razer es[urços para
sem que se referisse de ml:.;,eira nignma a um outro q.ue
repetisscêsse caso, Do honrado ministro octual
tinha sido ()jferecido ao sena(lo, pelo nobre marquez. lle 01111- se
eSlernl' que CllOcorra igualmente com tudo .quanto depenrler
da no fim da 5es~ao de 186~, e (Iue Rchando-se amda pcn- do' seu zelo para. '1ue essa prOmeSH\ seja cumprIda'. po.upalHlo-se
Ile~t&, foi, depeis de poucos dias, a 15 de fevereiro, retir~do nssilll ao sCllndo li co11I,;;10 do seu dever e (hrclw com
da discuSSãO!..! pedido do seu ilIustre a!ltor. Como se ex~lica resllonsabilidade provel~ie:Jle d~ falta de UIna lei tão
r~ facto? J<,' crivei que o bonrado 8r: marquez de Olinda
á marcha de adnllmstracno.
!'Ccusasse ao actual Jllini$tel'Ío' o seu valioso auxilio em saria
Desejo, Sr. presidente, faier mais alguo:as
questãO de tal natureza e importmlcia? Sentiria algnm des- mas
não dcvendo nbusar da benevola attençao ~o
gosto por parecer-lhe flue o nobre presidente do .c0nselb.o pcr"rei
outra ollflortuni.dadc, e conc!uo repctllldo que
j!;io fCt o devido apreco d.O seu projocto ? Sobre IStO esti- no proposilo
os deveres iOhcrentes ao 10sa
marei obter algum escfarecllnento, devendo entretanto ob- tenho a honm dedecum)Jnr
oecup;,r nesta casa como o
!H)rvar que se o ministerio sentisse desejo tão vivo, eon.o s.e minha acanbada int"lIigencia,
serei .
dil, de l'ealiiar a rerorma da lI.~ministraçã~ municipal, e ti- fazer ao mini~terio llmll opposiçãoMio
() ea
vesse cpncorririll para que contmuasse a <l!scllssilo daquell.e Terei sem duvida maior 8atisfuçào systbcmatlCa
em concorrer com
projeetQ, elMJorado ppr I'jlSSOIl. tfio competente e ref.pm- a adopçao das medidaS' lfII'! possiio
ser realmente
tavel, lljuito adiantado Já poderia estar. este tra}mlbo, COJll paiz, tio que em negar-Ibe o meu voto.
(Mut'lo belrl,
;lS emendas que por veritul'a parecesse"! necelisarlas.
(,ei de promoção da t:;rm,p(/a, - l!:stâ em no~sa lem- bem.)
brancl!. que um importante proJecto sobre esta materla, apreo 81'. Ph'lentll Uueno : -Eu preferarla pedir a
~rn~âdo na c.1111ara !los dell~~d?s pelo iH,lIstre senado~ por vraumanhü., dada a C8ntinuaç"0 desta dis~usSão, mas
!latto-Grosso, que enLl. dmgla a repartição d~ marmba, que ella vai encerrar-se, quando ba n()goclo~ de tanta
voltou do senado com diversas emendas, depOIS de baver tanci;t a examinar, e sobl'e os quaes o propno
iUlui passado [lur uma IQminosa discussilo, na qual tomou veria querer ouvir, e. a.té provocar as idea~ do senado
activlll!arte o ljonrado Sr. Joaquim José Ignucio, justamen- auxilia-lo em sua admllllstraçào j veud(j,. dlf;o, qu~ ella
te considerado, como um dos mais babeis e illustradoi ge- encerrar·se sem uma só palavra do mlnlstel'lO,. nao
!lemes da nossa armada.
Sr, presidente, outro expediente e SG~ão pedir a .
Este projecto soff:reu na outra camara. forte impugnação da para <[ue nfio se renove o que sc prabcou na Cllmalll dos
parte do nobre preSidente do actnal gabmete, )lrln~lpalmente t1eputa,ius, porque isso [alsea o systema representativa
il artíg(l ou emenda, se bem me recordo, qqe eXIge para o ( , .
p6de considerar-se. mesmo como es.canod..... l,n •. ,.::;;.
jlccesso dos otliciacs certo tempo de embarqQe e commando,
, em alguns desses Importante~ negoc.l.?S
que entretanto Qcão delJendentes do arhitrio do governo.
re~ulII
te, pois qne se houver outra oecasmo
. Subin~o ao puder em 24 rle maio de lS&~ declarou o nobre elltão dar-lhes maior desenvo}vlmento.
_
_
I\re"idente do cOIl~elllO que o 11roiecf.ll podel'ia ser adoptado
PruGurarei ser breve em mlllhas ohservaçoes,ellas nao só
í)ei!~ tamara , e 111elhorado por um r~sulamento ~~ govenw, rclacíollDo com o projecto que discutimos: .mas. se
tuja êxecu~li() fiOólsse ain,la dependente de definitIva apprQ tillnbem dos relatol'Íos e de alguns factos mmlstermes.
vaelio dtl puder legislaHvo, Séndo, pois, este o estado da curei pelos negucios exl.eriores,
_.
\lllé';tiO, pilrece-me que ningqem' se achar4 mais ~a~ilitado . Falfarei primeiro dt! um assum pto, que nao dClxa .de ser
.10 que o nobre presid~llte do conselho para fazer, de accordo arido: para que não fosse, seria Jlreclso qu~_todos tivesse,
com o se\! collega da marinha, a que naq\le\!e anno julgava mo. á visLa ~uma carta tOPQg~aphlca da regl~o, a
cOll\'(miente, ncando asslrl\ satisfeija esta. r~commenda.!;ãO da referir-me, ou. ao menos que tlvessemos em VIva !fi•• m·an,,,,,
falia ~o throno.
essa topograplllu,
.
No relatorlo da l'epartiÇll0 dos negocios dos es!rangen'os,
Lei de recr-uia,mento' e codiyo. p8IIcd militar.
S. Ex., o SI'. ministro, referindo se á dem~rcaçao ?U cou'
D~ nlgllQs Il-n.n05 á esta parte ainda não houve falia do frontacão do.s nossos limites com o I'erú, diZ o scª,umte :throno, llen! relatorio que deixasse de recom{l1elldar este que o commercio boliviano apresentou a prctençHo d.e se
jI.,!umpto, e Q;io ~e podendo attribuir a falta de providencias fechar divisa entre os dou, pai~es. por uma outra !wha,
legislativas a neglií(eJ1cill, 0\1 indifferença de tantos ministros, tirada na direc!)<10 de L.-Oeste, li parta da margem esquerd~
.
..
e representantes Ga n!i!il'o, <[ue tem se succedidp em um do rio 1'I1adcira â direita do Javary.
llepois de expôr esta preten9.<lo _do cotUmerclO bO~I~Hln.9:
longo CSP!'1!i0 .de teIllI!O, parece-me quo n~p procede sen~o
011. ]ll'0I,r)'6. dllllculdllde da materia (a1IOiado~) e do. receiO accre:;centou S. Ex. a sua IlpreClaçHo, rhzendo quee,ta f!~.
que têm carla um 80S llli"ii;tro~ da !;uerra e marinba ~e que tmlç,lo miu podia deixar de sO!,I)re~rler o .goyernr; IIll?erlál,
;Im;; llo~a lei, embora llIuito lUllliHOS,1 e libera.!, Ulas inade- como iMadinl.issivcl e CQ,ntrekfja <t~ pl'opnas e8l!pulaç!les da
,.,ft~,ja .~ ':ireum:!'lancíu pec\lHilfe6 de pai~, 11iiO jlrorlusa o c(lnvellçãG.
f\íe.lm~ niiu

lá
Ora,

loJ~tQ

n.l IlÜ" só C1jlli,:()eO o eq~Y()eo nll~

I1rcJ.ij,j~l.

m;l~ (Ima 1lf!1'eclllç<1Q lltle é no todo l>'lllootavel, nl&.!mo em
faCO da ('ollven~llo ~ Iludida de outubro ,I~ f~51.
O equivoCo manIfesta,se das prorrin~ palavra~ 110 relllto·
ri!) nasce de confundir'5c a linha dh'i~oria o Javnrv linha
qu~ segue o rumo gel'al de lIorte a sul com a liuba ",[uc,fa.
tendo anglllo nessa. deve do Jllvary seguir ,Ie oeste a leste até
tocai' nu margem e"'1uer,la do il!adeira ou "icc·ycrsa seguir

de leste a oeste do nJadcim ao Javary.
Confundiu·se completamente a diversidade de~ga! duas
linhas, e. por, isso ~e. disse que em inaulIlissivel n prop.ostll
do commlSSlUIO bOltvlitl10 quanto á linha do l\ladeira 110 .la·
vary, 'Il~allflo ella é nã? só admissivel, ma" a ulIic,t pos .. ivel;
Cllrllctel'l~oll·"e tal I'I'Opo5ta como contt'lIria .10 tl'iltlldo de
18tH J q~allllo n~.o é .enllo uma consequeneia logica, noces,m·
I'ia, IIHhspCllôavel dc.,.e tmtauo,
Já vê, pOIS. o senado que, a prevalecer este top.ico do rell!torio d.e S, Ex .. !'em ser, C~I/~O deve sei', ~esde logo rectiHca·
do, uta o ~roprlO nobre m11llS11'1} mio tcrl:t melo nenhum do
clllenôrr-sc com o go,'crno do I'erõ, ou por outra oppol'·sc·hia
que se demarra,v.e flOR,ta (ronte·ira do Madeira ao laoa'!'!)!
Ha, pOI~, como rli~~e, equivoco formal e com elle uma
~precinçf!o 110 todo inadmissivel, e prejudicial.
Senhotes, sobre a frollteil'a do rio Javarv nflnca !louve; nno
lIa, nem [)()do ,haver ~Iuestilo, alguma, Deslle o IIOSSO primeiro
II'ntado de limites ate bOJe nlnj!'ucm IIOS dlsJlutou flue o "I,éo
ou c~llal do Java!'y é li lIossa divi.;a occident.al com o l'ffÚ,
A. Ijuestão unica, que poderia haver, era a delCl'minrlfJil) ria
p?nt~ 1/0 Javary dOlld~ deva pl'oceder a linha para o 31a,leirll
ou V1ce'~el'"a do Madell'~ para o Jl,,'ary, Desso ponto, porem.
lleeessanümentc ha ,lo tlrilr-se !l. linha entre esses dous rios
pois que sem ella n;1o ó possivel Cechar nossa divi~a: como:
pois, se diz que ella é inadmissivel e contraria á convellcào?
O Javar)', seguindo suas tortuosidades alé suas c~becéinls
!lU ató o ponto flue Cor cOllvencionado, fecha li fronteira de
norte a sul, mas é indispensavel fechai' tmnlwll! fi outra de
leste a oeste, como b~1l1 indicou () çommisl'ario boliviano,
A l:ecusa, pois, dessa proposta ê muito notavel, e poderia
embl1raçar toda e qualquer con'fCnc~o <ie cOllfrontnMo e de·
marcação futura de limites por e~$e lado,
•
No trlltad? d~ limites. de 17:i0 já se determinoll que a diviB'l
e~tre o !PTrttono braSileIro e o hespallhol, d~,cellrlo jlelo
1'10 i\hlUelra parasse em um ponto d~tcr:ninado e desse
ponto se tiraEse a linha pura o Javary Não' faBemo!
pO!lÍm, do tratado de 1750, ponluc foi ãnnunauo e Sllbsti:
tUldo pelo trata.uo de' 'l717 que reproriuziu a es"e rC"\1eito a
mesma deternllllaCl!(), Este tratado delii'l em seu ~rt. 11
diz que a divi~a córreria pejo rio Madeir<l, quo tom,u'·ge·hiu
um ponto luedlo entre 11 fo1. do nTamoré, coja latitude está
bem observada, e a foz do nladeira 1'" Ámil7.0nas talllhem
observaria, e (lue desse ponto, ou metade da distn!lcia total
~~lre as duus con~uencl"S, se tiraria a linha !l<lra o Javary.
~al:VQ o que ,depOIS notare!, 'lê se, portanto, qu~ () cOllllni,,sarll! !Ia B?llVlu mio fez mais do 'Iue r.eriovar a idéa já
adlOlltlda, ldea que niío podemos te.I' duvida algum'l em
querer" desde que de COffinlUm 8cconlll de:iignemus o pOllto
de ~al'l!~a.

.

Eu seI 'Iue Já nnt~s do tratado de 1ii7 nós tínhamos po~se8
t,ra o sul, na margem eS(IUerÚa do Madeira além do ]lOllto
ollde deVia procede!' a indicada linha, Com otreito so ella
se contasse \leia superficie das aguas do Madeira seriu ti·
rada ,das aproxim~ções do rio IUacbado; se s~ contasse
pela hnba.aena,s.erJa tirada da~acboeirade Santo Antonio ou
~a cac~.oClra do Salto, Quel', pOI'ém, em um como em outro
caso, Ja ~llte5 do tJ'atado de 1iii nós tinhamos algumas
posses aClIlla dessas duas cacboeiras, ales mo per causa da
navegaçi10 que fal'ilunos, e faremos pdo rio IIladeira, e precisavaInOS oCcupar, e de facto occupamos desde entilo outros
pontos da mal'gem e.quel'da para veacer outras cachoeiras,
porqu~ Conforme o estado das aguas, as conOas Cl\Zern a sua
vdl'n,?!o ou pelo lado esquerdo. o.U pelo lado direito.
, Por essas e Olltl'as causas Coi que o Iratiuw de 1i77 auto·
rt~ava a troca de tel'ritorio visto (169 ao tempo delle ainda
~ao estaváQ lI.s posições gooSJi'lphicas bem reOOnbel1'llil's !lara
~~rerp as dUVJ\!:ls rlç5de IOí/9 ré5o.hi«as,

lei", ,Úlp·ti>h;. o. "'a Indu rIo 1891 IIllolÍto oneroso-a Portugal,
o a córle de J.1.hou, em OOoInpen'"9'fô dos saerifi~ios qllC fez,
obteve a e&llpula~:l.o do ar!. l,· dcsôe tra.lf1.l16l1e tl de junho
de, 180,1; ahl so diZ.' ",SUII J\lagesta'u. C'ltholioo Nal'Mlte no
pnnclpe rc;.;cnte 1\ mttlra. po~se ue seus estados e~tlominios
sem a men,Df ex~ep~llD. ", Assim é que independente de troc~
o MO~SO uh posntl~hs esta ~aran lJuo por um tratario solemoe,
Elle e~t<i de ma:s garantido 1'01' e~se mesm~ principio quo
lIlyocamo" que fOI aCClto e flUO domma nossas relacoes e:\te.
rr!)re~ á6crca .Ie lim:t, s,
•
.
O que se concluo, Jloi., rio que deixo elCposto, sem quo
~~~le lt. menol' rluvllia? E', 1°, 'lue cumllre tirar Ullla linha
do illadClI'<i no Javal"f, CO!110 propúz o commissario boliviallo,
ou d0, Javal'Y no Marlelra; (l, 2°, (/ue o ponto d\r partida.
dc~sa !tllha de:vo respeitar Ril no~sas posses.
A .propnst", pois, desee commissario d~vln !!Cr tomad.l em
cOllsU1Cl'açlíQ, e não l'epellida ; o 'lu6 eu.mpria era saller 'lll'lt
o P?n!o Illle elle indiellrill lIara. tir.u'-se 1\ liQb<.l,
.E$S~ era li ~lliCll qucstlio que rc~tllvn, pais qne esse canto
nm.ano bolmll.no n(to lndic~ra desde logo 1111 ponto, ao me·
lIoe do relalorlO não co"~ta ISSO, Aceitando·se es(a proposta
tel'lamo! somenlo tle resguardar o nosso u.ti possidelis: e
désdil quo a Bolívia nno pU2es8e duvida, abi se de'Veria finca ..
o marco \lllI'a o seguimento da linba,
l~i' nimla uma outl'a ob~enaçilo a fazer, para que niTo reste
flUVldll algun,HI. e é que, embora o extremo da. hRha devesse,
,Ie conformidade com o tratmlo de 1801 e fie 1851 tocar na:!'
cnnpceiras (lo rio Ja ,ar), ainda nno r890nbeciuas; is80 mIo
oh~l:I~1a li craYação. do marco de madeira, p\li~ se decidiria
~e ~ lm,ha. recta semi p:trl\~lela ou obliqua,
.&u drre! IlOr efta ocea8lilo: se o governo atler,desse a(}
meu pen:lllr lohre ellla materia, prcrcmia em todo o caso a
hllh,l parallela, em lez da obliqull, O que nó. ceues'em08 nns
c~becelrn$ do Jual! "oderia .er @',mpensullo nl! Madeira, Ã.
Illlrallela é na summa importanda ou val!tagem nessa região,
porque tem do cortar o PUrttl e outros 1'lOS caudalosos, qlU!
11M de ~er para o futuro muito "nliosos, e conv.ém que os
marcos n:IS mnrgens rle~ses rios sej~o lollocadas torlos 11a
me~ma lllttltuile austral.
Uh'ei mais qHS 0110 faria lambem qucltiTo de al~un5 minuto.na l:t!lludo i .q~e ainda ~om sacrific:o de pequenos terri·
101'108, eu prefenna ver ai 1mba.s de n038a6 fronteiras desd"
IORO de~crí!-ta8 e balisadas,
A unica ohjccçlio que se poderia fa:l,er oon'ra elsa linbn
recta do Mademl ao Javary cOllsistiria em preferir um comIJOfto de linhas (Iue ~roourassom as cabeceiras de taes rios e
outras balísas natu~a6$, Em re:!po~ta direi, ~uc embora esse
tllrntol'lO n~o esteja perCeltamente explorado, todavia pal'a
quem tem Rlgmoa Id6a delle, nem cssa objeccão é a,lmissi'Vcl. Trata~se com atreito de lima di~tancia. dê cerca de 200
leguas e de.>Unoa mata vil gim, tod« ella plana, atravessada
llOr muitos rios caud!llolo~, cheia de grandes lagilas e de
IInmCIIS05 pantl\naL'S; pelo qlle serill procii!O gastar multas
conten<lS de conto~ e muito tempo. para abrir um picadlio
parI!. e,5e lim, . Demais, não ~eria pos~ivel l)retender as cahe·
CCll'aS dosses rIOS, I,orque elles ou ali,!l\lls deUes Riio só almvessão a zona que pcrtcnCJ.l 110 Perit, COr:lO pOlletl'l1:O, segundo
lodus os e<tlculoi, no territorio boHliano, o não teriamos raz;.10 alguma para pretender essas caheoeiras,
Sr, presideute, entrei na apreciaeJ.a eles ta parte do relatorio de 8, Ex., nllQ só pel& que jiÍ tenho exposto, mas pelas
relações milito importllnlei qlle estl10 ligada. com essa linha.
dmsorlll, e que ell procurarei dempnstrar embora rapida·
mente., Essa divisa do bladeira ao Javarv està relacionada
com a imp~rtanLissima navegaçITQ do Purús, sobl'e que eu
não p'OS80 deixar do cbamar a atte.~ITo do governo, e' o que
e mmor, com a. abertura do Amazon~i1,
Os nobrei! ministros e o senado sabem perfeitamente que
li. admini51J'a~1to de um estado não é COIlS6 simples, nem
lllesmo um pe(!ueno todo; sabem qlle é preciso divisa·la em
toda a SUII extensão, ur simultaneamente todas as suas
partes, calcular e barmónillar totlos os seus valiosos inte·
resscs! llura nã~ Cormular medid~s parciaes, ou .empirítas,
~om VISt::lIs ui terfO rei! , vão IIOntrarlar, ou prejudrcar outros
fumos admin~a:kl'&., e po_nklM Su.pcll:ÍlJl'eS,
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o Funis Ill'!JVfivelmellte ha de .cr o prMIl.//iro, ou o
Creio que todo3 sem excepct10 votamosnr-Ia aberlura uo
Amazonas, mas por isso nós- outros que'l'émos, que este importante canal do commercio para a Ilolivia, e nós, eUl vet'
grande Caclo se realise com toda a discrieão e juizo, liue de de denegarmos esse canal, devell1o$ franquea-Io ..
N3.o Iluero f;lz~r observacões especiaes sobre outros ........ ,_.
antcml!o se componMo os imruens06 interesses Cj)lC se acbão
encadeados com e l l o . ·
.
cheios tambem. de prodlletos naluracs. tambem vnlnn1n<n.
tunhem
de navcgaç.io.ainda 11<10 reconhecida em tuda a
O rio Puru. por exemplo.í WII dos tributarios do Amu:l:Ona.s desde já, Il sobre tudo no fuluro da mais alia impor- extensão; para meu. fim basta o que tcnho dito ácerca
Purús
taneJa,
Concluirei, pois., que li prociso. e urgente reconhecer
Eu vi outr'ora o roteiro de um pratico ... (Ao Sr, Ferreira
PC7Ina). V. Ex. provavelmente o conhece, ê o SI'. Manoel Purús, e determinar 110 Maileil'll o ponto donde deva
a linha para o Juvary, quo convém que se prefil'll uma HUI:Ia'.,_lIí
Urb;lIlo ...
pal"allela, jâ I)or caum dil navcsacão do proprio Madeira.
O 00. FEnnE!nA PE~NA :-Apoiado.
do Pnrús e dos ontl'os río>, porquê ti visivel a neccssillade
O Sn .. PmENT,Á BUENO : -••. , que subiu pelo Purus alé a saber alé onde dominamos as duas margens, ou uma S1\,
connucncJa do Ru:ala. _EUe calculou sua llavegacllo cm &00 nenhuma., elufilll; I/uaes são os· nossos limites ali I 1!!i.vr:In,enrA.
e titulas leguas, e expoe que por toda essa ampfil extensão reconlIccidos.
o rio conserva grande lllrgura, e profundidade Eufikiente
1050 ê illdispensavcl por amor do,nosso.propl'Ío commereio,
para um vapor. navegar: Ora ainda q~alldo nilo dcss~mos a dos n05SOS navios, de nossos pl'oduetos, de nossa policia fiu·
este homem ahAs pratico, e aeostumadQ ás explorac:ões de VlaJ, de nossa poliCia fiscal, de nossas hoas rclacões com os,
J'ios 6 dos serlões, uma consideraçi'to lal que julgassemos o ribeil'ínhos e ()()m os cstrans~ir()S,
seu relalorio c~mo ineolllesta.vel, bastaria, para a minha
Pois que! (ll'ctendelllps porvenlura alJrÍf: o,.%.mnzonas sem
conclusão, a ,lagem que ultimamente fez o habil ca.pilão ao menos nos ter entclulido cOln as potencias ribeirinb:ls1
o SI', Coutinho e o relutorio que deHa ftprcsentou. e que Podemo~ sem previo accordo dispor do dit'eito dellas? Ou.
dirigiu ao minislerio da agricultura,
.
porventura queremos abril' o Anmzonas SÓ em nosso leniO ~r, ca.pilão Coulinho nnvegou 2,iO laguas no vapor que torio'?
lhe f~1 de~tmado, e não passou além dessa distancia por ímA ahertura do Amazona,;- inll>ol'ta um syslcma inteiro, com-o
prevldencla, a meu ver, da presldencia do Amazolla~. ~/;tn- plexo e muit-o valioso. demanda trabaHlOs preliminares, e cndou-se um vapor para explorar o tio sem que se pre(laJ:a,se tretanto lá vão perdidos mais de dous annos sem curar· se
de antemlio o cOlllbusthel, e sim obrigando o a razer Icnha se~iamcnte della, sem completar o&esludos, sem,adiantar'
Il.l viagem isto é, a gastar nisso a maior parte do tempo de indispensaveis aecordo. que devem. garantir não só os
.'
sorte que acabárão-se os viveres, e teve de volta I' ~em ,lirellOs c interesses, como os das outras potcncias
.
preencher a sua missão. Ainda a!sim navegou 2·1.0 leguas, c E' preciso abrir o- .\.mazonas, mas antes de abri-lo é
cxpoem que em toda essa distancia o rio tem maio rie 100 assentar com IJI'cvisãO e illleHig61lcia n~ grandes COtlUIIW6'1:·
braças de largura, um canal de mai~ de 20 bracas de tar"'o dessll. transcendente medid,t,
e 10 a 12 palmos de fundo. Diz que esse rio é -mais iml}'1>r~
Or!l, a parle do relator~o do nobre ministro a que me
lante do que o 1I1adeira, pois que olTercao Ulllll navcSReM ,refe-Ido liga-se sem. duvida com esse facto, porque ti visto
franca, !\ue sua correnteza é apenas de milba pOf bora- o !tuc sem_ determinamlos os.. nossos limites scmtracar a Iinba.
que facih~ m,uit!! n.a subida 11 marCI!R do vapor; que. ~as que tem de cortar esses grandes rios, sem reconhecermos o.
margens sao rUlulsslmas de salsaparnlha, Il<'!cáo, seringa ou curso do PUÚI'S,. como nos havemos. entender com o l'erú e·
borracha, cravo; 0le05 e oulros ricos productos. mIe cal- com a Bolivia?
cuJa em 10,000 os indios de que leve conbecimento e llunsi
l'\ào lenho remedio senão fatigar ainda um pouco o senado,
todos domesticados, diz que elles podem pro~eccã~ ao go- àcerca de nossas relações com a Bolivia.
Terno, pedem um padre, aldeamenlos, cmfim pcdêm, ser liaO Sn. VISCONDE DE JEQUu:tNHON1U.:-Não faliga.
vidos como subdilos Ilrimitivo! do esiado; qu.e entretanto
eitao em perfeito abandono, que ninguem se imporIa com a: O 00. PIMJlNT.l. BUENO: - Senhores, a Bolivia, a meu ler,
tem alguma raU'io de queixa contra oBrasil, e é preciso acasorte deUes.
O Sr. Coutinho dá ao logar á que chegou o nome de Jula- har com isso, e estreitar nossa amizade, Até agora havia al~
nhã, e considera a sua IntilUde em 6 .• 20'. Da portnnlo se. gum fundamenlo paro divergencias, boje não ha mais.
gundo alie mesmo diz, dahi alé o nixllla. a extensão já 'reeoErnquanto não se tinha deliberado a. abertura. dos rios branhecido como n,!vegavel de mais 160 legua~; e quem sabe sileiros, emquanto ie entendia que não 6e podia defender
que exlenSélo mais além do nimla, IJorque abi Q rio ainda nossa fronlelra occidental de IIlallo-Grosso, ou impedir
c~nserva grand~s pl'ofl?rCiles? Ora, se nós considerormos as transito, senão por meio. de fol'lillcacões em, Miranda,
trlbus !.~.mbem Já q!Iasl uo!"esticadns que habit.ão até abi, e Coimbra, no F.scalvada.e.elltoutros.poiiws.nuviaes;
~s demaiS que dabl por dlnnte frequenlão a! mal'''ens desse • cidade de lIratt90-Grosso era a capital qUI!- devia
Importantissimo rio, se quizermos avaliar a rique~ imlDensa e resguardada, comprebende-se o. que· se· quer.ia,
de tantos productos naturaes, o que devemos concluir?
hoje, porém, lodos conbecemos. que á. visto. dos. m;n""f'.'~.s.
Será porventura, senhore., que o imperio do Ill'así! não que tem feit~ a marinha militor, nito lIa melbor
pôde, nem ao menos il.llitar, o que faz o l'erú? O I'erú desde do que uma notilhll encouraçada, QU vi!(orosa fortalca mo' :
que se tratou de abm a navclfaciío do Amazonas teve o vel. que tem ubiquidade;: hoje em vez de im{ledir· olfansilO,
Dom ,se~so, a intelligenle activldàde de comecar Il'aldear a vamos franquca·lo; a capital da provincia jn nl1o. é lll.atlosua IIldlada pelas margens do Solimõcs em !fau!.'! Lore~o Grosso, e sim a cidade de Cuiabá. que, internada como é, nl!o
Il outras povoações i e continúa nesse util empenho:
' está exposta a um golpe repentino; o commercio,em vez de .
.Se assim progredIr, permanecendo o Brasil em seu des- continuar medíocre, deve ser animado e desenvolvido ampla'
ICIXO, ha de acabai' por levll.r tamblm as trilm5 brasilaírns mente entre os dous paizes no inleresse reciproco; consepara os seus aldeamentos,
quelllerucnte, mudadas as circumslancias, os dous estados
O governo do llrasil ba muilo tempo que vê a necessi- devem mud.U' a sua política, definir seus limites, estreitar
da~e d~ reeo~becer até onde o !,urús 11' navegavel, porque, 6ua amizade.
pOIS, uao verifica esse reconhecimento? Custa porventura
Podemos, portanto, óar a Bolivia alguns terrenos da nossa'
ISSO bl"an~es despezas? Convidaremos os estrangoiros li que pOlse sobre as aguas do Paraguay, para que ahi estabeleça e
'!'enhão dIzer-nos o 9ue slo os nossos rios?
!lbra .eus portos.
Nilo sabemos .alé~n~e o. Purús é ~lIvegavel, se assim pe.A Bolivla diz que o Brasil lhe denega um fÓ porlo para o·
nelra ou não ate o temlono da Dohvia, camo se calcula, e seu comllcrcio tonlo no Paraguay. como no Amazona~,
mUlto menos o que é. !> Coal'Y, Tell'o e Jurua; e no enlretanto Pois oll'ereçamos nós mesmos a Bolivin tanto no Paraguay,
p:oclamanJo~ desde la que eslA aberto o Amazonas! E' pre- como no Amazonas mais de um porto: que não fique ella.
Cl50 t~r l,revlsão c ser conSllqu~nte ; .q~em qu~ro fim prepara I menos favorecida do que as ou Iras nações ribeirinbas sem,
li,. melO~ ~ Pfflprega a nel'e!l!'iIJ'w H~·tl\I.lu.l(l
thi;;.o buffiãeutej e o.que niaís, contra nO.:03 proprios int!!~
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c.om o desenvolrimento do perfeito IlCcoroo; IIlaS éalllo certamente não 6 um fl'w.:t",
Isolado, como se encadOa com illtereS8es muito largos, porseu cO'fllmercio, e, C?.!11 ~ sua ,~mlabrj; a lagoa Negra e lIizer que 11110 56 lia lia na lei do orçamento dotar governo ~om
E na minha oplluao e Ilrecl.O accordo passemo! a dell- os meios necessarios para mandar ministros seus a Nova
'(\ Bolivia: cumpre que de i!lt\l~. respeitando o uti possi- Grana,la, 110 Equador, li Vene!uela, ao Perú, e á Bolivia ?
;rir quanto antes 03 1:05505 'd I~~ nÓs vos cedcmOE um porto Quero dizer, um mi~i5tro especial pata cada um desses
'deUs; mas deste utt, pOl81 e, bra e um outro na lagoa estados. Se.e quer .mceramente abril' o Amazonas convém
na ,lagoa Negra abaiXO d~ Co~~ , 'E elQ que respeita .ao (Iue .esses lllinist~o! v~o quan~o antes para essas rellublicas
'Galba, ou Uberava .no f!rar~~YelaYel ~Ié vosso tcrritoflo, mUllldos das pr~C1Sa. llistrtlcçoes para resolver essas e outra~
Amazonas, se o P!lrU5 Ar di'SO h'lliilit'lremos uma (lo- quest6es llrelmunare;, que tanto lIuportão,
vos daremos lI:a05110,
em b~ix~ dd ri~eira cacboeira do
Em "cz de se querer poupar centenas de mil réis, dote-se
'voa"C~o na praia, (Iue fic~ nossais o~ uma curta estrada o ~overno com os meios neces~arios para sua aCfllo. O que
Madeira, para ql1e dd Ben,l p bra!ile'~os Creio que allolivia, veJo, porém, é que pelo contrarIO se pretende reulllr essas le'
~ur~rir as vantagi-s, os t~:s ~eneros~, ~hegarà comno!co a RaçÕes entre si.; e n:to sei porque S. Ex, não manircstou
11 Vista de uma po III!:!,
EIl~ tambem nao se importa com logo sua OPI)08ICão,
'um accordo !llltle~atorlo. leg~as de terl'eno' cem o que se
Pretende-se, pOl'ventura, decretar d"sdd já a ahertura, para
mais ou meD!>! a gU!Dt as, om a necessidade' de ter portos que depois o governo vá preparar as medidas Ilecessarias para
importa mUito e !lU! o e c
realisa-Ia !
.para o seu commerClO, Santa Cruz de La Sierra ou de CbeCreio que a prudencia do ministerio deve oppor-se a isso :
>~a ver~a~e, cOlbol~e nos atravessar immen~a; distancias, ess~ acto iria exc.itar pr~tençoe~ prematura~, emprczas alea'qlUt05 .po ar o os o max ortar os seus pl'oductos, que não tonas, e em segUida qUfllxas contra a morOSIdade do governo,
~ depoIS 06[ Andes para ~sios do transporte? E por que preço que seria accus!1do como o causador dos prejuizos, No entre.

'tt!6C5
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que muito tem de lUCI'9.~zade

°

PQder~~r~~ ~~r n:::r~: ~~ importacão?

tanto não esUi:rm em seu poder,o ,cqnsegUlr desde logo os
,g abrir esses ortos no Para.lluay, reconh~cer accordos precl;o~ dos governos fl~e.lTInhos_ .
'flll1;lpre~ fu~~~r'no Madeira~ abaixo da primeIra ca~boelrl!,
~mfim, o se:la!lo vê que nãO. dei mlpol't~nCla exagerada ao
tí urUS.
K
que logo será um c"ntro commercml, pOIS tOplCO do rclatono a que alludl, e que liga-se a mteresses.
'lima
poyoac"o,
.'
I'
'c'
taes
. até lá õ rio 6 navega vel a vapor .....umpre lJara .so ,I .",
~:: com as 'luestile:l de limites, As relações das ,potenClas
Um outro reparo fiz no relator:o oe S, Ex, Expondo a e~,
"iiillhas ribeirinhas, ligadas pela natUt'eta a mteresses pacie de conOlcto, que, houve entre nossa polícia e o pajdentic,o~l d~pelldeotes ,da prosperidade commum, devem scr quate fl:ance,z Béarn! que eertan!ente violou nossa jurisdicçílt>
----li,s-maISlntlmas, e amigas,
,
'
territorIal, S. Ex. diZ, ú pago 2" que o SI', conde do Breaa,
Nos te mesmo. sentido, senbores, amd~ ha mUIto que obsc~~ replicando a uma nota, explicou c desenvolveu seu pensaTir, mas eu não qu~ro ser, ainda maIs cxten,~o, do que Ja m~nto, que consíste e!" considerar os l'a,lIue~e. como. ~.:I.Vios
tenbo sido, e por IOSQ del~o outras rclIllxõc~ para quando Inlxtos, gOlnmlo por ISSO de certos prmleg103 de Ila!lOl! d.,
vier da outra camara o proJllcto da aber~ura do Amazonas, guerra, S, Ex, acel'escentou que: " O govcrno Impenal,nâ(1
O Dlell fim principal por agora f~1 combater: ~~l'a podendo eonCol'mar'lic CQm esta doutl'ina: proseguiní lia di"
qúe Dão prevalecesse a aprecia~o equIvoca" c 1)re]udlcl!l1 cussão que lhe wmpre, • Estas IMlavra!: proseguirá na disdo relatorlo, pois que, emquanto eUa perSiStiSSe, lIaO seria tussiío, que lhe ClI1II71l'a eu desejAra que Cassem substituidait
possível continuar em ulteriores !Iegoclaçles com o Peru a por outras; que S. El, disseilse peromptoria e definitivarespeito de nOSS08 limites, nem adiantar nossas relações com mente que mio admitlia tal principio, que clle quando
11 Bolivia por e.sse lado,
muito poderia ser objecto deconvencão enunca de imposiCilo,
Para determinàr os 'pOlltos reguladores de no~sos limites CerhlmeJlte i~s.o nao ê. o~jecto d~' di~cu:isilo, ,porque guem
com o Perú, não precisamos de explorações fatigantes por governa o BraSIl ó o. dlplltO Il\lbhco do BraSil, e o dIreito
_
mata! virgens e e'[tensas nem das avultadas despezas Ilue tias gente~, e não o direito. particu,lar da ~r!l..nça,
causarião, Bastão dous e'ngenhciros, que reconbeçãQ e deterPara Ilao argumentar só com mmha OplnlaO, eu recorrereI
minem as posicões geograllbica! desses pontos, que poucos i aos ,~nnut'.~ do pi\I'1.1mcnto Cranc~z, vol. 2·, anno 1810, ao
são,
extracto de um parecer de comnllSsão da camara dos deputaElles que v1lo ao rio Madeira, e li vista das prcGÍ~a!! ill- dos, C;ljn_ mlator Coi.o SI:- ,Sah'andy; ess.e exlracto ellcerra
strllccGes que vejão o PQnto e'll que se deve fincar o llI~r,co • a conll~sao tio prOllrH! mllllstro !rallcez.
,
divisório; e com elle a partida da linba que o nobre mIUlS-' Tratava de um pl'~Jecto de 101 SOhl'eJ)aque~es tr~nsatlantlIr;, impugnou,
cos, a quem se qu~rl1l dar o cara~t~r e navIOs mlxtos. Op·
'
d D ..
."~ 1 ""
balisa !l', pon.io-se a commlSs,10 a I~Sl), unta pelo seu relator:
A .01)
o eOI. a~5 10 e ,,:., l~ ~erl~ uma
d r'í~ " Que o duplocaractcr que ogoverno francez queria dar ao.
t~ra[, que reapmuma nosso uh pOS$ldelu, Ul~r ~~ ~~ e 9a paquetes de navio do estado. de navio mercante que esse
amda ,afgllma extensão, com tanto que não exce e•• 6 ~ " caracter mixto era. UDla novidade, que o direito publico mIo
de latitude austral, IJorque certamente ~ão devemos perde, reconhecia, e tlue os gavemos certamente não admítlirião; que
noss~ posse das duas ma~gens d~ cacuoelra do, Sullo, de que o facto de serem commandados por officiaes de marinha nada
tr~cIsamos; ;, que todavia não uupede o trallslto llara ~ Do- Importava, quo na Inglaterra muitos paquetes tambem erãolVIa,
..'
com mandados por officiaes da marinba, sem que por isso jáDo outro lad~ do Amazonas1 como}a ~stilQ de!llgnau~ mais se pretendesso dn tal caracter aos paquetes, que realos pontos de longitude de Tabatmga neste no.. e do Apop0rls mento nlio pass~o de navia! mercantes; que o navio merno lapurá: por ora basta que csô~s en~enbetros vão dC&lg- c:lIlte é uma entidade ptlr~mente civil, n110 representa seni'io
nar a POSI,çãO correspondente no ,1'10, Ilfa, ou.Putuma.yo,
intercsses privauos, quando pelo contrario, o de guerra é
.Detcmnnado! esses !JlaI'cos lndlspemiavcls pelo que res UDl<l entidade publica,reprcõellta o estado, e, por isso, tem a
petta á navegação, o mais póde espera,r para _tempo oppor- lIamula qUi indica o seu caracter; que por isso mcsmo o
tuno, E mesmo 110 futuro nilo reótaratJ senuo questões de navio de guerra nll.o pó de fazer o cOffil\lercio, transportar
VCl'lficllcão, ,
, ,
mercadorias, ganbar frctes, e por eonsequencia sujllita:r-se
Nilo (aliarei dos. n~ss~s I\lUltes co~ o Equador, nem com ás jul'isdicções e responsabilidades civis; que isto sería
~ Nova G~ana?ll;, direi somente, quo.Julgo tambem de mUlta contradictorio com os seus privilegio~f e com a honra de
lmportancla designa-los ant~s de abrir o Am~zonas, Até onde representar o estado; que a condiçãO, portanto, de seus priam!1 rgem esquerda dO"JapUlraserá: reconheCIda ,como nossa, vilegios é Just~mente a de nada ter que deslindar 'COOI os
a VIS la: de nossas posses'l Cumpre provar; e eVitar questoes inter'esse; privadQs; que o navio do estado não estipula,
postenor~, .
..
1h~0 obm SClllio em nome do seu governo, e por isso llle6m~
Ora, peneando eu assim, permittirá o nobre ministro que não conhcce transacções commerciaes, que pelo contrario lhe
fa~~ um& queim de S: Ex, a S, E.x, mesmo, Quer-se alirir são pro~ibidas ; q~, destinado a proteger o.commercio, i!:
0.1'10 Amatonas, convem com ell'C1to que se abra, estou de essa IllIU! uma razão para que nãQ se envolva em ojleraTl40 li
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cijoo cunuuel'Giaei' ; que o.lõ.!ado lJilo .é, nem deve Lo..rll:).<-l di~~~.: (tenda) "COllói8f:ut&' 'I~e, POI' meio. de uma po1WCIl
~e Gommercianl~. nefll. sujeitar-si às I~ d~ commel'ci~; vi~lclllU e Goni lJ1J1'5evcl',lHlçü exoolllad~, sejão glll'aIllitlos
'Iue por ess!, dl[erença é. que & direito das gentas dl~- . I'CltOS e o~ ml~I'o>sses !lglllI~OS dos Il!eus concldarliios
l.ingue e traIa. dl\'crsamente o Illlvio. de gllel'l'a.e o. .I\ItVIO liado$ no IntcHor 1111 I'cpllbhca, Tal c SI', preslfl
mercanie; qlle .embo.rll o 81'. I'r<ll!idrllle do con,eHlO dite~sc, j(,C[O especial da minha missão., e o. vivo. desojo. ,lo.
'Iue essá fiOt,idiule uria o.bjedo de 'Il.~flOr:ilte(',eB, era [ora de Sua MIIgseta.de. "
tle duvida (Iue nãQ o.Miria o. as.entimento, vi~ta5 a! ditnNa e@ntil!ul!~ão do. seu discUI'50 acrescentou as
cÍlldades, que súrgirilio; que na verdade seria impos,i- e~prcs~~Iie8:. [)ar-lIIq-hei P0l' reliz se, grallgcando a
vel evitar as collisõ66 com as allalldega5, as dcpeodcn- leucill de Y. Ex .. puder tornar bem p,ltClltC toda a no]III·.,;'111):1
eias com as autoridades, ou tribunaes de commercio, do~ sentimento.! do imlJerauOL "
e juri!dicç6es consu);II'cS; q'!Q ~éria q~asi. impo~.!vel
Direi (JI'imeiratnCllle ,!ue sinto que S, Ex.IHio
empedir no.s casos legaes a al'pl'ebenliào das mercadona~, t:use lIesse Ilenodo duas palavras, dlzendoali muttas, e o proprio sequestro Jos navios; que de outro vez bem IJRtcnte, ctc.; porque a grandeza
lado co.mo le sujeitaria um navio. do estado IÍ. accão e julgll- do imperador do Brasil pam com o '''IlUII!l-'''I'I'.IlLn.l
mento de tribunaes estrangeiro.s? que ao navIO· dQ estade 8i,10. bom P.atolltl'l(lda muitad vezes (apofarlos) ; aq~elle
faz-se a guerra, mas não o processo, eti, "
te\l~ merecido e cu!'ta~o gra'Vb$ sac:',ficlO~ ao llrasll.
Estas verdades silo evidentes, inconreswY6Í$ ; o;; t)l.e!! na- . hço esta observa.p~, lIão COI~ IIlteuç11o. ~e [,~t~r uma
vius ampuibios só ~ervlrá1l para causar cooDicto.s, yiolar a .ura ao lllu&\re mlllld\IO do BraSil, Slm para lei a
jurisdiecão territorilll..pfejlldícllr os credo.reil legitimoi : SCI'ão.
A resposta ao 1" topico é a ~eguínte (Ie,ulo): • Núo
,Ilercantel para aurel'ir'lucrus, e de guerra sempre q~e coo- ver nem difficuldado Ilem perigo para os direito.s o
vidi' isemptar-Je dll. acção das autoridadell.
legitimos dos cidadãos do.S do", paizes, nem callS.IS
O principio. embo.ra repellido já. foi ioyo.cado por elJSe I"~- ou remotas c'lílazes de pertudJar as relações dc
quele, e Ilara que fim? O IlO.(Juete Illorona wlllbem o qUlz dluhdade eutl'c IImuo. 0.8 povos e governos, se
..
inyocar no. Parà para (lellautorar nO!I~1 leis fiscae~; Entendo., rilu de um" política yasada llaqueHes jll'Íncipios, se essa
pois, que tal assumpto não é objecto. !kl uiscussao; e sim litica é com lealdllde e perseverança execuL'lda. "
de uma re--sposta sem dúvida deli1:<lda eolUo o nobre mínistr~
lIIedít!!fldo sobre es!" pllrte da resposta sem duvida u~'I~;~).h,
costuma dar, mas pu.itiva e l,eremptol'ÍlI.
rellecLiudo sobre as causas que IUotivárão essa missão e:
Tocarei de pa.s~8gem, e para um lim especial. nos no~~as ordinaria, sel1 objecte, seu fim, nJo. sei se diga que
GortvencõC/l consulares. Na eamara dos ooputados,ell/lK (Ora0 parece nolavel e por demais tl'ao6pai·cnle.
Elll seguida o governo oriental diz que espéra
objec\o· de viyas censuras, Jií o.utr'o.ra manifest~i minha opinião a respeito, não posso acompanhar todas IllIsas ecnsurtls, feclidito c illu,tl'açào dO efl"iado extrao.rdillal'io de
iÍnl algumas 8Ómonte. Estas tiverã8 olÍgem, na convengão. "'estado.o Imperador do. llrasil saber.í lornar patellte a IIUI)!O'.. _ • . i
franceza qu.e estabeleceu o typo. de tratamento para ..8 o.u- ~os sentllnentO$ que ullllnão a seu augu~ta so.berano.
Irai naçIirs, que o[erecessem a nH!sma recipro9idade,
.
1'01' causa desse fJel'Íuu~ CUI ~ue ha pouco disse que
O art. 70° dessa convenção, quanto a nossos mteresses, CUI a f"lta das paIUVrRS-'-!11aU -uma 1J6Z.
nluHo. lIIal concebido., e rédigido: encerra bypotlleses multo.
Emfilll o goverQo oriental tennina sua re8poSta
diferentes entre si, qlie 1101' Isso mesmo devillo ser governlt'- que« cOIIsequente com suas declnracões e com seus
dali por pI'incipios distincto.s, e que,entl'otanto, forão sujeit.'ls ba de dar Ic"temuuuo. elc. "
•
à. mesma arrecaducão, forio. agglomer.ailus, e para uugmentar
Não rol'oi senilo 8 seguinte omervação: que quando
11. inconveniencill,oilH:luiu-se ahi ainda, 11 indevidamente, 11 negocies eutr'e dou~ e$tauos .8 acha.0 em circumstullcias
palavra incapazes! Quando ac compár:t alte artigo com o linilro~as, uilo é por delllaí~, e !la mesmo exemplos de
decreto de 1851 rererendado pelo n~re viíH!onde do Uruguay, seguir uUllllinistro extrao.rdinario, depois de entregar
~ente-se pw:ur de que elle fosse olvídado pelo nOilio nego.- nuta de seu discur~o de apreselltnÇão, a minuta lia
eiador t
que será. dada áquello, Estou que se tivesse sido
á nossa lUt:!Sào. obter Isso, a contestacão soria
Entretanto, agora, o qu~ se ba de fazer? ClIlllprir o quo se davel.
•
convencionou, ml! evitar que, além da incollveniencia dM
O que, porém, importa muito é que as Colbas
estipulacõe,s, yenhão interpretacõcs mell"~ logicu de e~tello
.ler uiodll mais essa ínconuni61icia. COllsta-me que URla nota com as notkins que <lão, a soreoi exactas, col
conju\1cLa das le~lIcões, cl!jos governos tém CO\1vencóes com rdaçócs em circumslimcias omillosu5.
o nrasil, fól'a tl~'ígidll á repartição dos cstrnngeiros, sus·
Ha poucos dia~ disser;io que um llrll.~i1eil·o,
tcntando varia.s interpretações; mas CtntO dizell 'Iue o!la Est;ldo Orientnl, cujo nOlUe reCerirão, foi amal'l'ado.,
fôl'1l conliada. pelo nobre ministro á inldligcocia po.Sb!tnte do de câsa, e que sua mulber e filllus forno violallas.
nobre visconde del'UI·uguay. eu nada tenbo !t observar; pui,
1l0llt81ll o Mercantü <liz que Ullla folha de Jaguarão
que estou certl) de que,analygaudo a letra e o espiritu da COII- que o razoldeiro brasileiro lIIal'collino. dos Santos,
vcnç30. alie com seus dilSnos eolleg~5, não ha de fazel' im- lher, uma flIua e Ullla preta Corilo barbaramente """'."",,,
Eu não desejo a :;uefl'a com o Estudo Oriental, mas
po,sivei., mas ba de deicrlminur todas as que forem inadmissiveis,
desejo, seja como for, é '1uo, sc taes noticias são
Sobro este assumpto limitar-me-bci, portanto, sômllnte a Mse~ assa~siaos, o~ses malvados sejilo IlnDr€,tel'IV'ilmelllle
Iledir ao noure ministro que, sCl!)pre que poder e"itar a re- nidos; e que esse cstado. de cousas, certamente
cepÇão de Ilotas conjunctas, S. Ex, evite. AJgumas vezes cesse logo o logo.
ellas podem ter como que um matiz, umil apparencia de intiEssas victimas têm no llio·Gramle do Sul parentes,
macão. Além disso, isoladamente cada uma uas Icga.ciles dá a gos, compatriotas, que são. assim provocados, e (lue pones .
intelli(:encia que entendo 11 mais conveniente, o {lu·e· vale es- tura. não poderão ser contidos em seu desespero..
clareCimentos. Uma. nota conjuncta pelo contrario é Iilha de / Pal'cce que u,ua nova especie de selvagens,
combinaÇão das legações entre si; e, portanto,se reCorça, e se gninario.s, quer degradai' o nome e reputação do povo
Se o go.verno o.riental não tem acclIo, so seus
apresenta como um lIi'gumenlo, dltrdlllOS assim, mais intenso.
E' melbor selllpre que for possivel aceitar as discussões em soldados em vez de fazer a policia e dar seguranca as
detalhe.
dos habitantes do territorio, são 05 maiores assassinos, sQ
Nossa importantíssima .negociação eo..m o. Urug~ay está pcn- não approva essas atrocidades, que se entenda com o Brasil,
denle; devo e seI respeItar os negQClOs exterlOl'es que 'se pois que este tem força para fazer essa pnlicia, e para pro·.
achão em tal estado. Nada, porém, obsta a que me reli!"!\.. a tegel' os brasileiros,
I!:u desejavil que a Ga:ela O/fidal não deixasse passar
documentos llUuhco.s, ao discurso do i1lustl'c ministro rio III'a
sil, e á resposta do. governo o.l'Íenta!; pedirei, Ilortant-o, a at- .essas notiçia.; sem transcreve-Ias,. e sem que, depois de exa·
milllldas pelo goverpo, dissosse se sã~ ou não exactas. mias
tencão d? nobre mil)lstro. para os segullltes topico.s :
Ú nuntstl'o do. BraSIl em .eu dIscurso de a,1,resentaç~o. UÜII poderu dental' de Írritar os animos não só na
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_,
d como em todo o llrasil... (apoiarlo) em
do Rio-Gra~o:incias caus1\l'iÍÕ horror o indignação, \l os
todas as PI âõ para. o ~overno a ver como protege os
olhos se yo ver
'
"
seuS subdlto~ te ritorio oriental está de fato sob o mando
.. Se partiFlo rse esses soldados do governo da capital
do gener~ _. or::'ahi senão em correrias para assassinar os
não ~r~nsltao
aceitemos as palavras da falia do thronobraslle!r~sil :"na devida accejlção, e entendamo-nos.co.11l esse
grurra C~ll
fim de araRtir as vidas desses braSIleIros,
general para o 'ental ~amal'ia contra este expediente? diria
O gdvern~ or\orio Ille obedece? Pois então ([ue seja con·
que to o o errl observar as primeiras e essenciaes condisequednte, que açano civilisado c respeitador da moral e da
c1!es- e um gover
,
• I' ,
re
Iglão. ,.
II .
:É 'Om's8'a qual ror o expediente, e P11;fn e e inVOCO a sa~m. il ~ gavemo: o que to(los deseJam~s, o quo. deseJa
be~onaB o il tiUG seus cidadãOS nãO geJao assasslllados.
~!lla~la~a.:r p:r ISSO não ha partido (apoiarlos) i todos somos
fui:I '.6 '(A oiaâos) , Eu eslou .cert.o qu~ este e o !1.es~Jo do
". '~.,., , P não basta o de.ejo
e preCISO
a reah,uc,tO".
governo, mas
h'
t' d a d a '
, '.3;,.Çr.'6i,o. SI', p~e6idente que a ora os a ·
.:,!:li(j"Sn:PREsIDENTE.-Falta pouco,
.

bulos das ordenações citadas, e em nenhum desses casos Sõ
toca no fundo da causa.
Na malfadada questfio Reeves o supremo tribunal oceupau-se positivamente da apreciacão da prova, do marita, e
fundo da causa i e para que?' para ver a relacãO revisora
dizer-lhe que elle é que errava. apreciando mal: São factos
que causarÍlõ estranheza nos paizes estrangeiros, que não
poderão compl'clIender que tribunal supremo seja este, lIem
que instituicôes tão desconc('rtadas tenha o Brasil. E' preciso
; por um artigo da reforma prosel'ever esse ahuso,
Partindo dabi, temos de mais a necessidade de reformar
quando antes um defeito da lei organica do supremo tribunal, que cOJliámos da Franca, antes que esse erro [osse corrigido pela lei de 1837 ••••
O SIl. NAlluGG:-Apoiado,
O SR. PmID!TA BmlNo: - A Franca por essa lei de 1837
comprehcndeu perfeitamente que, sendo o suprcmo tribunal
o conservador da unidade e unifGrmidade da intelligencia da
lei, sendo um tl'ibunal mais politico du que judiciario, uma
especie de delegação do poder legislativo para determinar a
verdadeira intellieencia de lei na ordem ]'udlciaria, para ali
v
fazer que alia seja a mesma, e igual para tOdDS, como tanto
convêm á seguranca dos direitos do cidadãO, não era admis.
I
sivel que a relaciÍo revisDra se erigisse a esse l'espeíto em
'~ÚiSn:'PIJiEN1'A DUllNo.:-Deixarei de toc~ em a gu.ns o,u- entidade superiOl: ao tribunal supremo. Nem t[o pouco que
troS1l.ssuínptos e findare! chamandD a attcn.çdo do nobe ple- em vez de haver ullla ~Ô intl'epretação doutrinai, uma uniforsidentedo conselho sõmente para um espe~Ialmellta
'd I d' Ir
. l.
I
'
'_,.,Na. eamara dos deputa,dos trat.a-•. e. da Impol'tante.ref.~l'lua mI ai e e IIlte l~enCta uouvcsse pc o conlrano tantas, quand
- fi tas fossem as opIniões dessas relações,
iruIlcillria :eu vi o proJecto prumtl vo e. a emeu a, IhlO 17.
Estas verdades não (lrecisão de ulterior demonstracão,
ainda'o-estudõ-preciso para poder apreCIar o to(lo e as dls- ellas farão adoptadas por todos.
•
poslçOes,especiaes dessa refoEma i mas uma cousa chamouA lei pOl'tugueza de 19 de dezemhro de 18~3, arts. 10 o
m~,;partIcularmente a atten~ao,
50, traduziu-as com muita perfeigão, basta imita-Ia .
.Creio que nito seria justificav~l que passasse uma refol'lua
E', pois, preciso que na reforma judiciaria não se olvide
judiciaria, deixando-se em olVIdo .um grand~ a~uso que a essa necessidade capital, não seria proceder illustrado deipratica introduziu no supremo tnbunal de just!ça, e uma Xlll' de corrigir e aperfeiçoar a ordem judiciaria em sua
lmllerCeicão em que labora o nosso systema de revIstas. .
cupola .
. Contrâ a letra e espirito da lei expressa, contra os prm·
SI', presidente, tenho sido assás extenso, paro aqui.
. cipios, .C<Íntra todas as idéas de razão e de il~uslra9J.o, c?n!ra
Tendo dado a hora ficou adiada a discussão.
a pratica de todas as nações, que tem I~uallnstlluIÇ,!O,
admittiu~se no suprômo tribunaLo abuso de Julgar do mel'lto
O Sn, PRESIDENTE deu para ordem do dia seguinte até ao
do litigio', quando o supremo tribunal de justiça por pretexto Illeio-dia:
1I1fl'Wn deve julgar do [undo da causa.
3' discussão da pl'oposiçãO da camara dos 81'S, deputados,
:.',tf'SL.,NABuci'l:-Apoiado.
approvando a pensão annual de 5M~ concedida a D, Luiza
~ .
~Iaria Tauner;
,<O' Sn. 'PIIlENTA DUENO: - Estimo muilo o apoiado do nobre 1" discussão do parecer da commissão de fazenda, declarando ter direito á percepcão do meio SDldo de seu marido
senailor,' . ' . _
,.Com eft'eito,o supremo tribunal de justica não é,11elll póde D. Carlota Jayme llrown, 'yiuva do marechal de campo Gusscr uma 3& instancla; a constituÍl:ão do llrasil com razão tavo Henrique llrown ;
prohihe a existencia. de 3' instancili; eHa diz que para julgar
Dita do parecer e projecto da commissão de marinha e
em 2" e ultima instancia. haverá reli,Mes,
gUCl'I'a, declarando ter direito ao moute-pio que percebia sua
O supremo tribunal de justica (az abstl'accão dos fac tos, mãi D, Amalia Regis !luniz llarreto, filha legitima e unica
cuja IIpreçiacão pertence só aos tl'ibunaes infei'iores, não tem do chefe de divisão João Francisco Regis.
por fim fenitõ fiscalisal' e manter pura a tllese, o )ll'cceito (la
Do meiD·dia em diante:
COlltinuacão da 2' discussão do projacto de resposta á
lei, ver se o juiz que a applicou compl'ehendeu·a exaclamente
ou I!-ttribuil1-lhe um pensamento diverso, uma no!'ma disco!'- falia do tbl:ono,
dante ou opposta. E' o juiz dos juizes, o conservador das fól'!ll~ P!oteetoras dos dire.itos e da .ordem das competencias e
]urlsdiCClies. Em materla de revIsta não eonhece senão da
n~Ilidad'e do processo ou da nulfidade da sentenca, porque o
jl1lz'violasse a. [ormuIa legal ou praticasse úma mjustictl
mI ~ DE JlíNHO DE 1861,
cOntra. a lei, imputando-lhe uma vGntade o~posta á SU<l., •
PRESlDENCLI. DO SR. VISCONllE DE AIlAETÉ,
. O facto, _o (undo da causa, é :ousa inteIramente estranha
n esse alto tribunal, elle não tem que ver com isso, aceita-o
SUml,I.Rlo.Expcdicnte,- Orrlem do dia, l' p:u'le.- Pencomo (oi ~preciado pelo)uizo de quem se recorreu: os inte·
são a D, LUlza l'anncl'.- ~Icio soldo á filha do fallccldo
resses prIvados, a. patxões, os empenhos particulares não
marechal de cIJmpo G. H, Ilrown. l'arecer da commissão
entrão no seu recinto,
de [azenda,- Jllontepio a D, Amalia Regis Muniz Barreto,
: Paiz n6nhum ~reou ainda, np,ffi creará uma terceira instnn·
filha
do finado chefe de devisiio João Francisco Regis, PaC(!l t entretanto Julgar dofacto, e do direito como o supremo
recer da commissão de marinha e guerra, Discursos dos
tribu~a1 tem feito, é ser terceira instancia, '
Ferraz, blll'ÜO de Bluritiba e visconde de ltaborahy.. A I!rança, Portugal} e ,t~dos os paizes que tem igual insti- Srs.
2' parte da ordem do dia.- Resposta a falia do tbrono.
tUIçãO, s!lguem os pr!nc!!uos que tenho exposto; nossas leis
Discursos dos 81'S, Zacharias de Gões, Nabuco, Dias
que· aql1l tenho, e prmclpalmente o art, 8° da de 20 de deVieira e Paranhos,
%6ll!bro de 18301 que se relere á de 3 de novembro de 1768
IlSi!IIII. o determmão clara e positivamente, apontando como
As 11 hor~s da manhil., achando-se "presentes os 81'S, visumcos casos de revista os que estilo enumeradQ$ nos pream- conde de Abaetê 1 Ma[ra, Teixeira de Souza, Almeida e AI-
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([<1): « O governo é autorisado a conceder a D.
Regis Muniz Barreto, fillJa legitima e unioa do
de divisão JoITO Francisco Regis o monte-pio que
sua vi uva, tambem fallecída., mUi da agraciada,
esta sua pobreza. e baIJilitando-se, na fôrma do art.
plano do monte-pio da armada, que fica dispensado em
Ção á mesma agraciada. »
Por conseguencia é uma verdadeira pensão, e nóS não
tamos autorIsados para faze-lu. Se esta senhora está
circumstallcias, o govel'llo póde conceder-lhe uma
como concede todos os dias a ,lessoas em iguaes
staneias; mns não se arrogue o senado o direito
beneficencia, de dar esmolas, de dar pensão por efieito
breza. Vamos marchando de dia eln dia para aquillo
que reprovamos nos outros,
Sinto que estejão assii:nadas algumas pessoas co
Sr. barão de Bluritiba, cujas luzes eu muito acato;
S. Ex. ha de perdoar que lhe diga: aqui dormitou
nüo temos faculdade alguma senUo para approvar as
iniciadas pelo poder competente. Se queremos fazer
cousa estabelecemos uma lei interpretando o
EXPEDIENTE.
umneira qua aproveite, não .ó a este caso, mas a
Um oIDcio do ministerio do imperio, de 2 do conellte, outros que para o futuro se forem dando; mas deste
acompanhando o autographo da resolu~.ITo da assembléa Rão.
geral legisla I Í\ D que approva as pensões de GOO;§) concediEstou destinado a fazer aqui um papel muito se
uas por decrt I {de 8 de julho de i8C3 aos vigarios coUados mas todas as vezes que me parecer que ha quebra
J acintbo José de Almeida e José de Souza Lima; lia qual tUlcão, e das leis, parta donde vier, ainda das
resolucão Sua I\lagestade o Imperador consente.
respeitaveis e eruditas do senado, bei de votar contra,
A al:chivar, \ ~mmunicando-se a outra camara.
pretendo fazer no caso de que se trata,
.ltequerimentú de Paulino José Soares Pereira, pedindo ser
o !!lI', bal'iio de Muritlba:-S,10 faeeis de
nomeado correio desta augusta camara_
os escrupulos do Dl6U nobre collega pela provincia
A' mesa.
que acalía de fa11m·.
ORDE~I DO DIA-1" PARTE.
Com elfeito, não se póde considerar como pensão
PENSÃO.
pensa da lei que a commissão tcm iniciado no proíee
Entrou em 3' discussão e foi, sem debate approvada, para i1iscussão. O nobre senador iHustrado, como é, sabe
subir Ít sancção imperial, a proposição da camara dos depu- tamente que o monte-pio é devido em conseq
tados que approva a pensão de 504~ concedida li D. LuÍZa tribuicão com que os militares concorrem durante a
1I1aria Tannel', mãi do fallecido 20 cirurgião da armada para que suas viuvas, filbos menores, filhas
vi uvas sejão favorecidos com uma tenue quota,
DI'. Thomaz Henrique Tanner.
livra-los da pobreza em que em gera! ficão. Sendo
MEIO SOLDO.
S. Ex. vê que a commissão teve bastantQ razão
~ Se&uio-se em la discussão O projectG da commissão de no caso de que se trata, que não se dá simples re.flu.,enl"'"
fazenaa declarando ter direito D. Cadota Jane llrown ao de servicos, mas o pagamento de uma diVida que o
meio soldo de seu marido o marecbal de call1jlo Gustavo contrahiü, admiltindo a formacão do monte-pio com
Henrique Drown; com o parecer da commissão de fazenda pitaes que são applícados pelós respectivos
.
(já publicado).
Assim a commissao podia dat'-lhe um sentidó
Passou sem debate o projecto para 2' discussão de
á vista das circuDlstancias allegadas, sem invadir .....:h •• : •.r.,
MONTE-PIO.
que tem o poder executivo de conceder pensões.
Sabem todos, e a commissão referiu, que o plano do
a
Entrou finalmente em 1 discussão o projeclo da commis- pio não pcrmitte que as filhas casadas possUo ter a
são de mariuba e guerra, autorisundo o governo a couceder vivencia do monte-pio de sua mãi; attendendo-se porém
ti D. Amalia Regis 1I1uniz Daneto, filha legítima e unica do motivo por que esta disposí~ãO foi adoptada no plano, vê
cheie de divi.ão Joao Francisco llegis o monte-pio que per- ser porque os respectivos fundadores entendião (lue
cebia sua mài; com o respectivo parecer da Dlesma com- filhas ficavão prote&idas por seus maridos. Ora desde
missão.
prove que a vlUva ae que se trata, bem longe de ter
o Sr_ Fel'l'az.-Sr. presidente, eu não desejo fazer oppo- teccão do marido, pelo contrario ficou em extrema
sicão a tudo quanto é beneficencia, mas quero que se a faca sendo aliás filha umca do contribuinte, creio que não
pelos termos prescriptos pela nossa constituir.ãO, sem qúe negar ser de eqnídade que ella possa perceber alguma
alteremos todos os estilos e infrinjamos as leis:
daquillo que foi o produclo do trabalho de seu pai.
Trata-se de dar UUla Ínterpretacão ao monte-pio de mari- razão que levou a commissão a fazer ao dispensa da
nha? O projecto do decreto diz o contral'io, manda dar uma monte-pio.
pensão, ilispensando-se o mesmo monte-pio. Dar pensãO nos
Nem podIa a interpretacão que tratou o nobre
compete, compete ao poder legislativo? V. Ex. mande-me meu ilIustre coHega pela" província da Bahia. ser
os papeis <i.ue eu mostrarei ao senado que esta pratica nãO latitude que 5, Ex. inaicou, I!elos inconvenientes que
é constituclOnal, que nós 1I0S apartamos inteiramente dos segulão. Não pareceu conveniente decretar que o
Jll'incipios, nos queremos arrogar o direito de fazer bonefi- fosse repartido pelas filbas que enviuvassem depois d
ceneias, dar pensões. (Lê).
da viuva do contribuinte, porque podendo baver
« A cOlnmissão de marinha e gucn'a entende que com berdeiro ficava o monte-pIO suspenso quasi
e[eito as palavras do artigo citado lI;:to favoreceU1 a pre- até que se verificasse a viuvez. Emquanto isto I
tenção da supplicante, etc. ))
logar 11 pensãO caberia aos menores e filbas solteiras'
Se esta é a intençao, devemos proceder por via de ioter- pOIS seria preciso que estes entrassem em novo
Jlretacão: poderemos nós proceder ]lor vIa de intcrpretacão, compor a porc<lo que viesse a caber a irmã ou
quando o. plano do monte-pio é uma cousa particular feita enviuvassem lepois .da morte da. mãi. pensionista.
}lelos ofllClaes e approvado pelo governo?
que uma tal dlSposlcão encerrana dllficuldades, e
Mas como conclue a commissão? Veja o senado bem. I iria ferir direitos adqüiridos.

huquerque, JIIendes dos Santos. vi~conde de Sapucahy, marquez de Itanhaem, barão de Muritiba. Ferreira Penna, Carneiro de Campos, Paula Almeida, Jobim, D. 1Ilanoel, visconde de Suassunna, visconde de Itaboraby, Souza Ramos,
l'imenta Dueno, marquez de Caxias, lIlarquez de Abrantes,
marquez de Olinda, visconde de Jequitinhonha, Dantas, Dias
de Carvalho, visconde de Uruguay, Ferraz, barão de S. Lourenco, Cunha Vasconcellos, Siqueira e Dlello, visconde da
.Doâ "ista, Fonseca, bar ao de Antonina, e Silveira da lIIotta,
o Sr. presidente abriu a sessão.
Comparecerão logo depois os Srs. Candido Borges. Zacarias, Rodri[ues Silva. Candido Baptista, Ottoni, POlllpêo,
Paranhos, vias Vieira, Nabuco e barão de Pil"ajJama.
Faltál'ão com causa participada os Srs. barão de Cotei(ipe,
barão de lIIaroim, barão de Quarailll, EuzeblO, Souza Queiroz, Paula Pessoa, Vieira da Silva, Smimbú, Fernandes
Torres, Souza e lilello e visconde de Maranguape ; e sem
p1lr!i~i~a~ão os Srs. S9uza Franco e Araujo Riheiro.
FOI lida e appl'ovada a acta da sessão antecedente.
O Sn. 1° SECRETAlUO deu conta do seguinte:
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,
'nobre senador quo quando. falleceu. a mili rcito de rever, de tocar no monte-pio dos militares, que ti
Note mhls, o que pede a dispensa da lei, o marIdo se apresentado por eHes e approvado simplesmente pelo godes~ d5~n ola'orto ponlue se achava alI'ectado de uma verno? Tem-no Ceito o poder legislativo pOI' via de mterprepodia lzer m , .
lncão? Não absolutamente.
molestia. de que não podia. curai -se.
'0 exemplo apresentado pelo nobre senador é improcedente.
, , O SII. FERRAZ: _Peço a palavra..
. .
. lOque fez o corpo legislativo? Havendo uma lei fiscal que
- DEDIUI\lTmA:- ... estavamtelramentepel'dl~o; ordenava que n<1~ se pudesse accumular pensões, e por
. <? SIl·tBAlIA.°hora já quasi na miseria, era talvez soccornda consctluencUJ. o lllelO soldo com uma. outra pensão, dispensou
"ma es a s~~ que ainda. uão era fallecida, i5 dias depo}s a parte que lhe li relativa,isto é, dispensou a lei que prohibia
'por SU~t
itsta CallMe o marido que, ji, antes 11ão pudla' que a pen,üo se pudesse reunir á concessão do meio
l
da.
se int~resses de sua Camilia. ~orque razão ~e~t~ caso soldo.
cUlildr . ~e"ar o soccorro (Iue :: m[1 lhe ~ransmlttma por
O SR. 'I1SCOl'lDE DÁ Ilo~. VISTA :-E' verdade.
ba. f clI P to se porventura ttvcsse momdo poucos dias
seu a CClmen
O SR, FERRAZ:
Senhores, isto IÍ logico: se nós por mo":
4Ilte\? ií .
na bondade do seu coracão o nobre senadro ti.v 0 de equidade, ,P0I: I.U0tivo de ~omisera.ção queremos des-E
b ,~en o~e que ha summa. equida(fe na resolução que Ylar-nos destes pl'lnClplOS, não sei onde vamos parar.
a. . li? e:tas circumstancias especiae~. Não podlam~s
Vamos agora á parte do meu discurso em que o nobre seIItte~/ ,'!
tal respeito senão por melO desta resoluçuo nndor toco~ de .leve. Eu digo: se hu se!viços pl'est~dos pelo
p;~vla e~g::~isSi1o iniciou sob pena de trazererr:-se P?I' uma pat desta mfelIz senhom, se estes Sel'VICOS são valtosos, se
~.
. ã
ai inconvenientes que não sermo Cacllmente ella se acha redmida á penuria, qual o resultado? E' recol'I~~~lid~s~er.
h "t
.
I d I'~r á corôa, que benefica sempre se presta a taes pedidos.
:"" -te . ainda o nobre senador, que a. mUlaS e:,emp?s c Quando il pensão li justa, sempre se concede; não ha exem'(d~ l;'·~íis· s einelbnntes·· sabe o senado que a lei p1'ohlbe a pio algum de uão concessão de pensões justas .
. n~~uiaç:o 'da pens[~ militai' com outra pensa0 qualquer;
O SR, Mnio DE MURITlllÁ: -Mas isto não é pensão,
'entre· tonto .caha a camara dos deputados de decretar ...
.... ..
O Sa. FERRAZ: -O' meu Deus! ou nós havemos de pro",~'ê):S;-:~ Í!;nnAz :-Isto é uma disposição de lei.
ceder, como eu disse, por via de interpretação, e não pofr;':():óSlÍ; lIAÍ1io DE MUIIITIDA: - ... que.uma viuva.accumulc demos porque ri uma cousa particular a instituição do monte
cesses :dous vencimentos. Ora, que razao ha de dlspens~r a pio; ou clImo não fazemos mais do {Iue dur uma pensão,
~i-llCite. caso ,que não seja applícavel nest~ o.ut~o que ~ d~ uma pensão indirecta, ponlue, se tirarmos o capote do Jlaí:nuíto ,menos onus para o thes~uro e qu~, direi alllda, nu? c recer, ficará a pensão; e para que havemos de proceder
senitO: 0, pagamento de uma diVida que tl~ha Sido contrahlCla com subterfugios, com sopbismas desta natureza? Queiramos
pelo estado, embora neste pagamento haja de certo alguma as cousas como a constituicão manda. E' que nós, senhores,
generosidade'l
.
quando estamos em qualquer cOIlUl1issão entendemos que
:'. Concluó portanto, pedindo ao nobre senador, que se dlg- somos tudo e podemos fazar tudo, ainda mesmo com queDra
'no tambe~ de concorrer com o seu voto, para que a reso- d a constituição e das leis, já. se sabe, ]evados pelos motivos
.ucão seja adaptada. S. Elo:. sabe perfeitamente, que eu uão muito plausiveis de benevolencia, porque o c~ração sempre
"sou dos mais faceis para estas concessões, mas não p!lde se amollece quando vê o infortunado; mas por via. de regra.
,.resistir Itevidencia que ~ra~sl~zia. e~ semelha~lte neg?clO e eu entendo que não ]lodemos proceder assim,
'sobre a equidade qne asslst1a a supphcante. Sei, e esta ~os
O parecer, na minha opinião, é illoglCo, )!orque estabeleco
papeis que esta senhora. juntou á s!la . petiçãO, que. ell.a ~IYe um priucipio e conclue de outra maneira. l1uando a camara.
:ile esmolIas, entretanto qtle seu pm fOI um dos mms dlstm~- euteudesse que devia proceder assim, n[o devia autorisar o
tos clflciaes da armada, servinuo cerca de 40 annos, ~OIS governo, porque o governo nunca é autorisado a proceder
'li! eentrou para o serviço em 1811, e m~l'reu em mil OIto- em negocias do monte-pio; (!uando se trata do monte-pio,
centos e cincoenta e tantos. Nesta lúnga sene de annos este quem decide se a pessoa tem direito ou não é o tribunal
milH. lentregou-se ao estado, sempre com louvor, e nITo dei· competente. Logo, por via de interpretação, sé é preciso ill'xou á sua unica filha, senão a Esperança do monte-pIO que tel'pretar co usas claras, não seria melhor, se o nohre sena·
. 'CGUDe á sua viuva: havemos nós de cercear o gozo deste uor (lutande que o corpo legiôlativo está autorisado a inter·
peq.\e.;o Ni:UrSO, agora que sua filha se acha nas circum- pretar o monte-pio, dizer-se flue terão direito ao monte-pio
. stancias que na razão d,t lei parecia pI'CYC1'-SC, e que os todas as pessoas que estiverem nestas e naquellas circumstanfundadores do monte-pio de certo nClo pretendêruo exclUi!'? cias, e não estabelecermos um precedente destes só para um
Julguei 'que nllo, o, em consequenciu não hesitei em ConCOl'· individuo? Outra qual{fUer pessoa, pOI' exemplo, o neto deste
dar com os meus uobres collegas da comlllissão, na proposta distincto omcial perde sua mui nmanhã; pode 501' que sua
.da resolução quo está em discllssuo.
m5Í esteja hoje, como seu pai estava, em apuros, e e11a tem
'I) SI', PCl'paz' -Sr. presidente, ha um plano do monte- direito tambem ao monte-pio pelo principio do nobre senador.
pio ou não ba? O nobre senador disse que existe esse plano, llIe hil de perdoar, pois, S. Ex. (lue repita: aqui dormitoll
por consequencia o que cumpre IÍ applicar a sua letra, é Homero; ying(lrâo os principios de beneficencia sobre os
executa. lo. Pel'gunto el1: o caso se acha na letra do monte- princípIOS juridicos, sobre os principios constituclOnaes.
pío? Diz o nobre senador, em seu parecer, diz a commissão
e l!U', ,·ase~n.ue de Uabol'ahy: _ Sr. presidente,
que n~o; e qual a ra:W:o por que se ilesvia do plano? Porque, tOUlO parte neste debato em consideracão á mel1loria do o(fidiz o nobre senador e a commissão, sendo intencão (los illstÍ- cial pai da su~plicante, servi com cUe na repartiçãO da matuidoresdo mO!lte-pio não deixar na mióeria. ús Illhas das rinha por varias vezea; c na minhil opini<1o Coi um dos o(fipes?oas quo para ellil concorrêrão, estando esta senhora ciaes mxis distinctos, mais intelligentcs, e que melhores
mUito pobre, deve-se-Ihe dar o mesmo monte-pio. Eu l€I'ci Ú servir.os tem prestado á nacão. Julgo me pois, obngado a.
c1.l~ara, ainda uma vez, as expressões da nobre commissão, c dizer' duas palavl'Us ti respeito' da pretcnc[o de sua filha.
dlm qualquer pessoa que não tenha ulna opiniãO humic/rt,
Convenho com o nobre scuador pela provincia da fiahia
'conformo as expressões de fiacon, se o nolire senador tem (lue o plano do montepio Coi proposto pelos o(fi.ciáes da arraz[o ou não. ~is·aqui (lendo): " Entenue que com clIeilo as muda c que nessa parte tem um caracter particular; mas
pa.1 avl'as do ~rtlgo clta{lo nilo favorecem a pl'ctenção da sup- tambem é verdade {Iue csse plano foi approvado em 1795 pelo
'plteunte (aquI está a'c@ode!llnação), mas tamhem não deixa goveruo:
de reconhecer que, send~ "a mtenção do plano não deixar sem
,soccorro .as filhas dos mlhtares,que sobrevivem ás suas mãis,
O SR. FERRAZ: - Sim, como (Iualquer outra instituiçãO.
·é 'de !lquldade presta-lo á supplicante." Logo, tamhem a
O SR. VISCONDE DE IrADORAIIY: - E, pois, tambem aeto
'respe~to de qualquer outra pretendente, em iguaes circum. do governo, ou antes do poder legislatlvo. Os officiaes de
stanctas deve se o dar
marinha contrahirão assim ohriga~ões : o governo por sua
-1 Mas, diga o nobre senador, o corpo legislativo tem o di- parte contrahiu-as tambem ; os ofliciaes obrigárão-se a con-
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correr mensalmento com um dia de soldo para os cofres do
estado; o goverllo obrigou-se a pagar-lhe as pensões de que
trata o plano de montepio.
O SR. FERRAZ: - Conformo o plano,
O SR. VISCONDE DE IUBonâllY : - Sem duvida, conforme
o plano, mas essas pensões são suppridas pelo thesouro.
Se se tratasse de um Cundo que pertencesse aos olllciaes de
marinha e quiz6ssemos dar tt custa delle pensões que não estivessem muito do accordo com a letra das disposicões do
monte-pio, l'azi1o teria o nobre senado!'; mas não s'e trata
disto, As pensões SãO pagas pelo Lhesouro. E ainda que este
pagasse alguma que não estivesse autorisada pelo plano do
monte-pio, não licariã.o prejudicados os olllciaes de marinha.
O Sn. FE!IRAZ : - Logo é uma pensão sem ser do montepio.
O SR. PIMENTA. BUENO :-E' mixta.
O SR. 11 ER Rl!.Z: -E' mixt.. ; apoiado.
O SR. "ISCONDE Dl! IUJlOnAIlY :-0 poder legi,laLh'o póde,
pois, sem olfender de nHllleira nenhuma os interesses dos
olllciaes da arruada, autes favorecendo-os, pagar uma pensão
de monte-pio ainda quando não esteja a beneficiada uas
circumstaucias literaes da lei.
O que propõe a commissão 'ó [rue a respeito da sUjlplicallte,
se dispense a lei nu parte que determinu que as filhas dos
ollleiae. de marinha, que se acbarem casadas ao tempo da
morte de suas mães, não tenhão parte nas pensões que ellas
pel·cebião. No caso de que se trala, a supplicante é filha
uni eu; se não succader na pensiio de sua mãe, reverterá
ella para a fazenda publica. A dispensa que a commissão
propõe, nãO prejudica, portanto, os officiaes de marinha,
t1.em os direitos que elles adquirirão em virtudo da approvacão do referido plano.
flü'-se-ha que não cOlrvém dis~nsar na lei em casos particulares. Eu tambem entendo que convida termos adoptado
este principio; mas nãO o adolltamos; todos os [lias estamos
dando exemplos do contrario,
UM SR. sENâDoH.-Nem pôde deixar de ser.
O Sn. YISCONOE DE lTADORÁ!lY,-Ainda ha pouco dispensamos na lei a Cavor da vinva do ten~nte-gelleral Lnzaro José
Gonsalves para poder receber o meio soldo conjunetamente
com lima pensão que lhe dera o governo.
O SR. FEllnAZ.-Disto ha muitos e:s:emplos.
O SR. VISCO~OE DE lTAROnAlly,-Ainda hontem vi publicada na GazeUa Official urna resolução, que )Jassou nesta e
na outra camara, concedendo semelhante dispcnsa a outra
viuva. Não seria, pois, de justiça fa'Vorecer a umas e negar
a outras viuvM semelhante beneficio, para estabelecer daqui
em diante a regra que não se deve disjJensar na lei em
caso algum,
Agora, se ha quem tenha realmente direito a este f:-.vol',
isto é, á dispensa de que se trata, li certamente a filha do
chefe de diVIsão Ilegis, como bem observou o nohre relator
da commissão. Era casada quando morreu-lhe o marido. é
verdade; mas da Tllorte da mãi á do marido medeáruo apenas
75 dias; c na occasião em que perdeu a mãi já o marido se
achava gravemente enfermo e sem esperanças de recobrar a
saude, óe modo que, se pôde dizer com verdade <jue jn era
viuva quando lhe falleceu a muL Se a pretendente tivesse
ficado ao menos com alguns m"ios de honesta subsistencia,
poder-se-!a r~putar mal cabido o benelicio que :;olicita do
poder legIslatIVO; mas cste não é o caso: n1l0 s6 os documentos o mostra0, mas eu sei particularmente, (jUO ella se
acha reduzida a graofle ]lobl'ez(l, óem ]Jarentes, sem arrimo
c com um lilho de tem" idade. E' filha unica de um dos olll~
cia~s da .armada brasileira que melhores serviços prestilrão
ao Imperto.
O SR. FERRAZ: - E' digna de uma pensão.
O Sa. VISCONDE DE lTâDORAIIY:-Recol'l'o para confirmar
esta proposi~ão, ao testemunho de todos os meus honrados
collegas, ~ue forão ministros da marinha e que conhecérão o
cbeCe de dIvisão Regis. Havemos de negar a esta desgra!)ada

vi uva o Cavor, se favor é, que temos feito a muitas outras-em
circumstancias talvez, muito menos attendiveis? Não o acredito.
Desejo tambem, que sejamos severos executores da consti_
tuieito e das leis, mas o senado e a camara quatrienal tenl
entimdido até aqui que sómenLe dispensas da lei são de sua
com petencia.
O SR, FERRâZ: - Pense a camara como quizer; bu penso
como áovo.
O Sr.. VISCONDE DE lTAllonAllY: - Se não se têm negado
isto eTll casos em que a justiça não me parece tão provada
como neste, dureza seria de nossa parte deixar de faze-lo
a respei to da requerente.
Pelas considera~ões quo acabo de expor, voto a favor da
resolução.
Encen'u!!a a i" discussão, passon o projccto para a 2'.

2" PARTE DA ORDEnl DO DlA.
pnOJECTO nE RESPOSTA!

FALU

DO TllBONO.

Co~tinuou a 2" discussão do projecto de resposta

ã C,ill"
do throllo, que ficára adiada.
@
Sr. ZacillU'ill!l (presidente do cOllselho): - Sr.
pre.idente, o nobre senador que hontem fallou em ultimo
Ioga r cstrauhou severamente ao gabinete o não ter-se aprcs'
surado a responder ás observações apresentadas pelos oradores precentes no dehate do ]Jrojecto de resposta it falIa do
throno, dando assim aso a flue se deplorasse no senado o escandalo que já bouvera na outm camara de encerrar-se o
voto de gl'acas sem que fallasse algum membro do gabinete.
Devo, pois,' em atten~ão à exigencia do nobre senador por
S. Paulo, expemler nUo só os motivos por que o governo na
outra camara não usou da palavra no refendo debate, como
por flue não se deu pressa em pedi-la aqui.
Si'. presidente, o governo não tomou a palavra no debate
do projocLo de resposta it falia do throno na camara temporaria, porque tondo reproduzido os discursos da opposícão as
censuras, as recriminações, já respondidas e considêradas
na discussilo do voto de graças de janeiro, elltendeu com
seus amigos, desejosos de que se cpassasse a outras materias
importantes, [[ue não lhe era preciso OCCUpUl' a attenção da(IUella calHara.
NãO deu-se o governo pressa em tomar a palavra no debute de resposta á faUa do throno no senado pelo que vou
dizer. Y. Ex. sahe flue rompeu esta discussão o nobre senador pelada Bahia o SI'. visconde, digo, bnrão de S.Loul'onço ..
O Sn. Junio DE S. LOURENr.O :- p •.lavra de rei nüo volta
atrás (Riso).
"
O 8n. PRESIDENTE no CONSELllO: - ... com um discurso,
Sr. presidente, em [rue S, Ex, fallou de tudo e de todos, o
mais de si do que tal vez de nin1(uem, parecendo mesmo nUo
tratar o senado com a[lUona deferellCill., n que elle tem direito.
O nobl'e senador fallou do paíz, chamando-o fMo.
FalIou da raça que o habita, dizendo-a sem iniciativa,
amarella ou yermelha conforme o aceno do poder, es~uecen
do-se assim do testemunho da historia geral em favor da ra~a
latina, e da historia patria em favor da nossa inicia tiva,
porque é certo que o 13ruzil o !lue foi a principio o por muito
tempo devcu-o á illdustria indl vidual e aos commettimcntos
particulares.
O nobre senador, Sr. presidente, disse qne a politica dos
nossos ]lal'tidos é fantasia, é moda; que os milllstel'Íos são
peças ,de. guar,danapos do mesmo padrão, apenas distinctos
por hgcll'as mcas de separa cão ,
Disse que os presidentes ou {nZÍilo versos, o el'ilo os molhores, ou conhecião o pessoal e as co usas da provincia como
um magistrado que, posto no alto de uma torre, recebesse
por cordas os autos que houvesse de julgar.
Fdllando de si, o nobre senador disse que é a h'mU da caridade a curar os feridos de anlbos os camlIOS, o porto neutro,
a (jue se rcfugião navios comhatentes de um e outro lado; é
o guarda noturno que indica a hora aos que aHa noite se di-
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5 seuS recreios, a sentinella que indic~ ao exercito
f1g em ::ndada a necessidade de cerrar suas. ~JCl.las, o gal!so
em
itolio a dar signal da presença de 1Illmlgo, o rugulo
do al~nuncia a tempestade, o ex-pro-consul....
que
',.,
't d
O SR. B'R'O DE S. LOUREN~O: - N.tO, o.le.suscI a.o..
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - ... vlctlma de lIl]ustos
ciumes dos dominadores de Roma.
O SR. B~Rl0 DE S. LOUREN~O : - Não.
O SR. Pr.E5IDENTE DO CONSELlIO : - E' Alexandre. . .
B1RÃO DE S. LOUREN~O: - Não.
O SR.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO: - . .. a. pr~curar um
Aristotcles para orienta-lo nos segredos da sClencl~.
O SR. BARÃO DE S. LOUREIif-O: - Alexandre melllno.
E fi d'
b
O SR. PRSlDENTE DO CONS!lr.!lO : - 'm. m, Isse-nos 0.n 0 re
senador que era um resuscltado que velU d.ar um pass~1O por
este valle de la !l'rimas com o fimd de. r~cl.tar destanclas
d de
ou
Camiles I Portanto, o nobre sena OI' e allllgo e to os,
..
adversario de todos.
Comprehende, pois, o sena~o q.ue, dep~ls d~ discurso do
!lobre senador, o governo nao t!nlJa obngaçao ~e f~llar,
assim como ninguem !lesta casa Julgou-se na obngacao de
tomsaurcc~fe~a~~a'tribuna o nobre senador pelo Amazonas.,.e
d
tambem o discurso do nobre se na OI' não me parf c 11 eXIglJ'
uma resposta prompta, comquanto m~ merecesse ~ Cl a con,--- siirlifacão. O nobre senador trouxe. alllda a fluestao dos deeretos" de 30 de dezembro, matena tralada uma e mUltas
vezes nesta e na outra camara, e trouxe-a sómente para ter
o gosto de dizer que eu estava en~ contradicção, porque
outr'ora censurára ardentemente fite o pensamento de HpOsentar magistmdos e agora executo decretos que os aposelltárào.
lUas, senhores, eu disse r_a outra camara, e aqui já tive
occasião de dizer mais de uma yez : não estou cm conlradicão. Combati a aposentadoria de magislrados, mas não
ap-osentei ainda magistrado ,~JgUJl1, tendo executado apenas
decretos que achei submettldos ao conbcclmeuto das camaras.
O SR. RODR.IGUES SILu:-Estava em seu poder rcYoga-los.
O SR. PRESIDllNTE DO CONSELllo:-Nesle caso, procedo como
quando executo uma lei a que hom'esse feilo 0llposição nesta
ou na outra camara.
O Sn. SILVEIRA DA ]IoTn; - A lei não póde revogar.
O Sn. PRESIDENTE DO COI:SELlIO;- Um decreto pendente de
a]lprovação do corpo legislativo, cntendo que o ministro não
deve revogar. ..
O SR. RODRIGUES SILVA;- Amanhã pode reYogrrr se
quize!'.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO ;_ Em todo o caso, é uma
questão que nào tem actualidade, que já foi tratacl;! no outro
voto de graças, em Ullla e outra camara, largamente.

g:

á

••

_

U

3

21

mas do de uma só, porque tinlJa-se verificado a fusão dessas
duas oriniões, e a. liga lJavia desapparecido.
Da clrcumstanCIa ~e fallar o pnmeiro progl'amma de duas
opiniões e o segundo de uma só, inCeriu o nobre senador que
a mente do governo no ,~undo caso era combater, exter.
. . con t
'
. não
mlOar
a oplOliio
rana,
ao passo que no primeiro
tinha essa intençlto.
Sr. pre~idente, um ga~inete ~ãO p.óde con.tar com seg'urança senao com seus amIgos, nao pode apoiar-se senão em
uma opinião; é isto o que diz o programma. !\las o gabinete
mio quer ser intolerante, não quer exterminar a o'Pinião contraria; longe disso. No programma, pois, era sua obrigação
referir-se ás forças vivas do partido com que contava, sem
que daqui possa inferir-se a intenção de exterminar o partido
adverso.
nlas, disse o nollle senador: - A liga, essa combinação
passageira, destinad~ a combater e não a construir, continúa
ainda; a prova disso está: 10, em reclamacões que tem ba"
vido no seio da camara; em '.lo Ioga r , em artigos
anonymos
que revelão uma tal ou qual di vergencia.
ScnlJores, a isto respondo qUI< um partido não quer dizer
unanimidade, porém maioria; a idéa de partido não exclue a
dissidentes.
Quanto aos artigos anonl'mos, Sr. presidente, que um nobre senador, em aparte, com lanla certeza attribuiu a pessoas
do lado do gOVcll'110 ; pennilta S. Ex. que lhe diga que não
posso ter a mesma seguranca, não sei de que parle vem isso,
se de adversarios ou so de" desconlentes; o certo é, sell.lJoI
reo, que não sei, nem procuro sa ler quem é, nem donde vem.
Ü SR. SILVEIRA D_~ MOTU :-Nào sabe, não?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO : - Nüo sei, nem quero
ilher.
Desde que nesses artigos, Sr. presidente, tralando-se do
accordo entre as cmnams e o governo, materia 1<10 sabiamente tratada por escriptores de 1a ordem, sustentou-so que
ao governo compete sim a deliberação, mas que os motivos
da deliberaçào perlencem ás camaras, ficou patente a proficiencia dos escriptos: o que cabe fazer é cntrega-Ios á sua
propria sorte.
Por occasião de referil' t:tes dívergencias, disse o nebre
senador que sentia os dissabores por que devo ter passado.
Eu agrade co ext cmClmcnte a bondade do nobre senador; mas
devo dizer "que quem goyerna tem sempre dissabores; o dissabor, o amargo é inherante á governaçào. Estou persuadido de que o IJl'oprio 1l0bl'e senador, que tantas provincias
tem governado, ha passauo por dissabores.
O SR. FllRIIEln.I. PllNNA : - Sem duvida.

O SR. PRESIDENTE DO CONsELno : - Estou persuadido de
que um homem ue indole tão eminentcmeute pacifica, como
S. Ex., quando se viu a braços com a revoluçãO de Pernambuco, passou por clissabores crueis; mas nem por isso foi
um deôacerto ter sitio S. Ex. escúlbillo para governar aquella provincia. O dissabor urro é portanto, prova de erro,
acompanlJa tambem muitoS vezes o acerto: póde !Javer disO SR. FERREIRA PENNA. :- Nem eu cbamei isto a questão. sabor, desgoslo, e todavilt ser acertada a deliberação quo se
O SR, CANDIDO BORGES: - Mas todos os dias ton:a um toma. O maior dissahor por que passei em minha vida pocaracter mais grave,
lilica, e por que espero não passar mais, foi quando em 1853,
O 'SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ;_ O nobre senador trouxe rasgado _o seio do partido conservador pela mão fratric!da do
á. discussão a diITer~nça que nolou entre o progamma do ga- ~ue enlao se cha.I~Java partIdo p~T.lam:lltat, t~v~,.o mllllstebl~ete. de 'H de mato e o ele Hi de janeiro, dizendo que no llO, de que eu fdzla._palte, ~e OU.~I, 1!<l0 de a~\el ,ar lOS, mas
jll'l.rr~~n·o. o g~verno, como que se apoiava em mais de uma 1J~[~ens que acabav:tO de SCI an:!,b~S do S?':etno, estas ]lalaOP.lllH~O do patz, com ~njo concurso contava, para levar a ef- Via, que nun~a pClUI ela me~:ol.I,:. ~(~e~xal ?stas. cael~l~as,
reIt? Import~ntes medlda~, .ao passo que no segundo já não em fJuant~ ba, quem as quell.a., ' ral<~vlas pl~~elldas.]n.la ..
falia, ~m mais de uma Opllllão, mas refere-se a uma so.
men.t.e na epoya em que o pa~ tl~O uomlllant~, SI. presldento,
E IStO verdade, senlJores; o programma de '.li de maio soITlla.. as ~~als grav~s accusaçoe~, ~ccusaç~es d,~ faclos .de
suppunha.um .estaelo de cousas diíferente do quo suppunba o p~evall~aç.t? que ndO .qu:~o ~quI lememOlar. EIS o maIOr
de .15 de Janeiro. Em 'H de maio, conservadores model'ados dls~~bol pOI flue passei, SI. pl esalente.
.. .
fi h~e!'~es Jorm,irão uma liga para o fim commum de derrotar
,Nao d~VlClo que "agor~ t~nha. de~gostos, porque, .la diSSO,
o. mmlsteno, que pensavão não geril·.bem os negocios Pllblicos, S,t~ mbmentes ao ~ovClno, ~laô, abradece~.do ao. no~!e sen~
lIga. que, como tOIJas as ligas, deVia ser passageira. Com dOI sua bellevoJencl~. declmo que esses ulôsaboles n,tO terao
elTel.to, n.o decurso do tempo, as duas opinioes coograssárão-I o akance que elle pletendo.
~~, Idenhficarão-s~ perfeitamente; o, pOI~, em janeiro ~lt.imo,
O .Sr.. SILVEIRA DA Mo TU :-N,io entendemos aqui a refeJa o programma nuo podIa Callar do apolO do duas oplmões, rencla daquellas palu1'l'éls,
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o SR. PRESIDENTE DO COSSELDO:-Fui bem claro.
O SR. SILVEmA. DA.l\:[OTTA:-Quem as profel'iu?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO:-Nao direi porque todos
sabem j todo o senado sabe os motivos por que desceu do
poder o gabinete de 11 de maio j sabe o dissabor que elle
teve pela separação de Srande numero de amigos: sabe as
aecusações que solfreu em 1853.
O nobre senador pela provincia do Amazonas entende que
o partido ~ominante não tem programma; mas, pergunto
e.u: qual e o progra~ma do partido adyerso? POIS o parlido opposto ~eID.o prmlegio de não .precisar definir-se e só
seus adversanos e que precisão definir-se?
O ::In. FERREIRA. PENNA. :-A opposicão não tem obrigac[o
de apresentar programmas i V. Ex. já disse isto na ol;tra
camara.
O S8. PRESIDENTE :-Peco attencão.
O Sn. PlIESIDENTE DO COl'i~ELIIO : ~ Eu me refiro neste mom~n~o a programma de p~r~ido, e digo que u[o se póde
eXIgI!' de UU1 sem tamhem eli:lglr do ouln: não faIJo de programrna de governo e da opposição nas camal·as.
Mas, tornando ao programm \ do ministerio, disse S. Ex,
(lue, bem considerado, não podia distinguir-se do pro~ramma
dos gabinetes passados. Pois, Sr. presidente, se é Isto ,"e1'd.ade, se, como o pensa o nobre harão de S. Lonrenco as
nsc_as que sepárão os ministcrios são mui apagadas, 'que
l'azao ha para que deYào eslar no poder sómente os amigos
tios nobres senadores e não os contra rios ? Se tudo se reduz
l1. con~idcra~õ.es pessoacs, por (IUO razão o paiz não ha de poder
depOSitar rnUlS confianca na gercncia de pessoas de um lado
do que nas de outro? •Eis o terreno a que o nobre senador
I~va <: qu~stfIo, combatendo o progl'amma aprc!'enlado por
nao dllTcnr suhstanclalmente dos de outros millistçrios; dá
razão ao nobre barão de S. Lourl!nço, quando chama a todos
guar:da~ap?s do mesmo padrão, apenas divididos por imperceptlvels rIscas.
O SR. FONSECA. dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO : - O aparte do nobl'e senador me ata o fio das conSiderações .que quero oppor ao
discurso do nobre senador pela pro-vlficia. do Amazonas.
Disse .elle: . Se ba dilferençu, .collsistn sómente em que
o partldo domInante quer extermlllur os adyersaríos.
IIlas, Sr. presidente, que proyas exbibiu o nobre senador
em abono de Sl!a asserção? Disse que tem si,lo demittidos
Ilelegados e sWjdelegados, accreSt:cntando) porém 10"0'E' 1S.LO um direito do gOVCl'UO, Ullla vez que emp~egu~ pessoas Idoneas.
Ora, que pessoas não idonclIs jlHlicou o nobre senador que
h?l!vessem Sido nomeadas? E~ concedo que, em uma vasta
sene de DO~lea~õeslalgumas baJa que possãO sei'. censuradas;
mas ·deste Inconvemcnte uenbum governo está Isento, e portanto não é prudente que se faca disto agora um capitulo de
accusação á administrução suprema do c,tado.
Aillrmou o nobre senador que se tem dcmittido muitos
agellt~s do cOI:re.io. Isto é verdade; mas asseguro que todos
Iam Sido demlttldos na SUjlposlÇãO de que não servião bem.

O SR. RODRIGUIlS SILVA: - Doas escolbas.
O Sn. PRESIDENTE DO COIíSIlLllO: - Escolhas ou nomeaa
ções. Acrescentou, porém, que havia oxcepções o, pedindolhe eu que apontasse algumas, S. Ex. apontou em primeiro
logar a remoção do Sr. José Ignacio de Campos da comarc~
do S~rro) em Mmas, para a comarca de Campos, no Rio de
Jani)JfO,
V.. Ex. snbe, Sr. presidente, que o governo está no direito
e obl'lg~Ção de fazer que saião das comarcas de primeira
entl'anCla para a,s de segunda, e das de segunda para as de
terCeIl'a . os maglstmdos que ah estão certo tempo, e considera-se Isto até como remuueraçno de serviços.
O SR. FERREIRA PENNA: - Não considerei
escolba.
O Sn. RODRIGUES SILVA: - Disse que ba
equivalem a destituigões.
O Su. pnESlDENTll DO C.ONSELIIO:
Ora o senado vê ql:e
remover do .Sono, ell! ~llllas,. linfa C~mpos, exc~lIente co~llarea do RIO ~e JaneIro, um JlllZ de dlretLo, não e aeto que
uuporte destltUlQflo, llão e neto que se poss.a seriamente censurar: a remoção, em tal caso, li uma verdadeira remun6racão.
Declarou em segundo lo!!,ar o nobre senador que removi
para Itaplcurulllcnm, no Maranhão, comarca de se"lInda·
entruncia, o juiz de direito da comarca do Rio-Gran·d~ na
província de l\linas, Joaquim Caetano da Silva Guimai'[es
bomem onera!lo. d~ família c para (luem essa remoção impor:
tou uma destltulgao. SI'. preSIdente, o (jue posso informar ....
O SR. DINlz:-E o SI'. Dl'. Garcez, das Larangeiras.
. O Sn. pnESlDEN:r~ DO CON!'ELlIO ,-Tomo nota. O que posso
mformar é que o )U1z.:le (lue se trata,.o Sr. Joaquim Caetano da Silva Guuuames, estava ha mais de 8 annos na sua.
comarca, e é homem de partido.
O Su. RODRIGUES SILVA:- E' um magisLrado muito honesta.
O Sn. I'RESlDE~TE DO CONSEI.1I0:- E' um bomem de partido, e Im contra alie repl'eSelltaçOes. Entretanto, sem embargo d~ taes relll'csentações,talvez suspeitas de indisposi9ões
parttdanl\s, o gOl.orllo deu.-Ibe uma optlma comarca, porque
a comarca de lta]Jlcurumenn, no Maranhão, está nosse caso.
Agora se os nobres senadores qnerem que os juizes scjãO ao
meSlllO tcmjlo fazendeiros....
.
O SR. IlODRlGURS SILVA: - Se V. Ex. fosse magistrado e
e5tivesse 110 Rio-Grande não havia de querer a troca.
O ~r.. N.un;co : - Os magistrados nilo devião ser políticos.
(.41mados.)
O Sr.. RODRICUES SILVA:
Politicos quer dizer do
contran o ... ,
O Su. PRESIDENTE: - Attenção 1

O Sn. PllE5lDll,:TE DO CONSELllO : - TrataYa-se de um juiz
contra o qual haVia representações; não procurci aquilatar es-'
,as representaçõcs; 0111 face da lei, estava eu no meu direito
dando-jhe uma comarca de segunda entrancíaj dei-Ih'a.
O Sn. Ilrml\EInA PE:;NA:-Na supposição? . .
Agom, se os. pobres 5en~dores querem que os juizes em
O Sn. PRESIDENTE DO CONSllLUO:- Por informacão de que sua tcrr" conclltem COlll a Ju(hcatura a lay jura, a lllinernclio
scn~ão mal.
•
?~c., nuo posso acompanba-Ios neste voto. Alguns JUIzes dese·
Dlssc a1lldl\ o nobre senador que os mesmos empre":lIlos j,LO que de seus nomes não haja noticia no supremo tribunal
de fazenda nãO eScapuyão ao extermiuio. S. Ex. estú ~nga- de justiça, para nrLO Silhirem nunca tio seu ubi, do seu ninho
nado...
(apoiados). Ora ~ governo não póde nem deve acceder a seO SR FERREIRA PEi'í~'· Eu n-o "8S'
D'
d lllolhantc protencao. O que pergunto c se as comarcas de
. .,
) ".. a (LI e ISSO. Isse que c I sc"unda cnt 'anciã desi"nadas ao d
.t d
- algumas Jl1'ovincias se reclama a destituicão até de elllll'C'?,;
. I,
""
s ous magls ra os nao saO
gados de fazenda.
•
1
]]0", comal caso
O S~. PllESI!>El'iTE DO CONSELIIO: _ Então confessa (lue não
O SR. FERREmA PE~NA:-Fallei da distancia.
se destituIU amda nonhulII. Passo adianle.
O SR. ROOnlGUES SILu:-E por isso a remoçilo
Declarou o nobrc senador, rererindo-<c aos magistrados) a uma destItuIÇãO.
.. '
que eu tinba feito boas nOllleacõ"s.
v
O sn. pnESIDE~TE DO COl'iSELIIO : - A ajuda de custas
O Sn. FERREllIA. PENNA : Sem duvida.
que cllcs recebcm lÍ proporcional it distancia e ao numero
O Sn. RODl\IGUES SILVA: _ Boas nomeacões?
de pessoas de familia (tI1)oiados).
•
Em todo caso, Sr. presidente, ve V. Ex. que o Dobre seO SR. FERREIRA PEl'IN! : - Sim, senhor.
nador ]leIo Amazonas apresentou apenas dous casos de
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. . r d d . e o nobre senador por Sergipe O nobre senador referiu ·se a negocias externos, menos para
ceos.ura, a~~~~~~ ~m Ute~~eiro que li Uremoção do DI'. Gal" se illvolvel' em questões diplolllalícas do que para pel'guntal'
agoluElem
'si 'ado Olliãs digno sel'via na comarca de La- ao govel1lo se considerava como exprimindo o seu pells~mcnto
caz ' eiras
ste ha
maglo
I annos, moran do no seu cn"aenho , e con- um aI' ligo publicado no Correio Mercantil a respeito rIa
muitos
missão especial enviada ao Rio da Prata, A este respeito
r
a nag
.
cHiando
judIcatura
com a lu\'ouru, .
tarã a palavra o meu collega, ministro dos negocios estran. O SR. DllilZ : - Não tem engenho, _
.
gei ros, e responderá convenientemente ao nobre senador.
Vti, pois, o sen::tdo ~ que n~ discurs.o do no~re se~ador n~o
O Sa. PRIlSIDENTI> DO COllSELIlO : - :riJo tem maIs?
appul'ece facto que ]a nao tivesse SIdo aquI traZIdo fi diSO SR, DIIHZ : - Teve ha muitos annos,
cussão, c que já não tivesse tido uma resposta; pOl' conseO SR. pnESIDENTE DO CONSllLllO : - Era l~mbrança que cu quencia a demora do governo em pedir a p~lavra,. pUl'a
conservava do tempo que eu est ve em SergIpe.
,
apreciar as considerações do nobre senador, nao podIa s~r
Esse juiz pois, estava ah lia muIlos m~nos, d~I-lhe um censurada. Houve sómente de novo, senhores, a accusaçao
logar de 3" ~ntranci,1 na capital do llIaranhao. POIS de Se..r- de querer o governo reagir, fazer aos seus contrarios Ullla
gipe ao lUaranhã0 a. d~s;ll1~ia é tamanha quo a remoça0 guerra de exterminio.
equivalha a uma destltUlçuo
iilas, nesta parte ou a censura do 1I0b:'e senador foi muito
UlI.l voz :-E com ajuda de custo.
va!ja, ou se ~rliculou factos, como os d~ remoções que acaO Sn. PRESIDE:!TE DO CO:'lSIlLHO: - Entendo, portanto, ~ue beI de menCIOnar, nM teve procedencH1. alguma, sendo o
um aeto que não ~ód~ ser sewmente,censura o, nobre senador levado a elogiar o governo por boas nomeaPratiquei
O nobre senador pela proVlUcm (~0 Amazonas fal!ou da In- cões que tem feito de magistmdos; e por isso apresso-me a
crsão que diz tCI' havido na prOVIlICl1I da I'ara hyJlu, Com âgradecer ao nobre senador a maneira por que tratou o go;Il'eito na Parahyba houve exooeraç(jes; mas cumpre notar, verno, urro achando na repartição da justiça para censurar
Sr. pl'~sidente, que, succerlendo-se a uma ~rJ~lll d~ cous~s senão dous factos, (lue realmente não merecem censura.
estabelecida por muitos aonos uma o.ut~a, nua e posslvel deIO Sn. FIlRREIRA PENNA: - Qual a razão por que não se
xar de haver certo numero de demlssoes em empreg~s .de aproveitou o projeclo do Sr. marquez de Olinda 1
confiança. Isto é um principio governamental, é um dlretto
que partido nenhum póde razoavelmente contestar a outro.
O Su. PRESIDENTE DO CONSELIlO: - A repartição do imperio
O SR, ALillElD.l E ALBuQUEnQUll: - Quando ha divergencia ri dil'igida por um cidadão que nJo ~m ass~nto ~o senado,
mas na call1ara; a apl'eSentacão, pOIS, e dlscussao de UlU
de idéas.
soln'e municijlalidades convém que tenha logar na-'0 ·SI\. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Chamo para a apre- projecto
quella camara, onde se acha o ministro competente. •
ciacão do senado uma. circumstancia, e é que essas demIssões
O nobre senador p~la provincia de S. Paulo tocou em die lÍomeacões forão feitas sob os ausDicios de um chefe de
polícia nho suspeito ao nobre senador que me interrompe versos pontos - nos limites do itnperio com o Pel'ú, na abertura do Amazollas, na questão Béal'n, nas convenções concom o seu aparte.
sulares, e por fim em nm abuso do supremo tribunal de
, O SR. ALMEIDA Il ALBUQUERQUE: - O vice-presidente eru justiça. Os llrimeiros topicos, Sr .. lll·esidente, entendem c~m
pessoa mui to parcial.
pletamente com as rel~ções extenores, e eu não quero Urar
O SR. PRESIDENTE DO CO:lSIlLlIO : - Por forca ha de ser ao meu collega a satlsfacão de responder ao uobre senador
parcial na opiuião de y, Ex. Pois queria que õ governo no- pela provincia de S. l'ilulô,
O abuso sohre o qual o nobre senador chamou a considemeasse um amigo de y, Ex. ? Queria que o governo se SUIcidasse não tendo nas administl'acões das províncias pessoas racilo do governo, ri o d~ julgar-se o supremo tribunal de
de sua confianca? ForiIo demiÚidos algnms empl'egados, é justica competente para conhecer do fundo da causa e de
verdade; mas ó chefe de policia era justamente aquelle que seu merecimento, quando pela constituicão. pelas leis, e até
tinha servido até' então e que é da CÔ1' política do nobre se- pela propl'ia ordenac[o, a sua tarefa se 'I'cduz a julgar se ha
nullitlade manifesta é injustiça no~oria. Tomo nota da ?bsel'nador.
vaeão do 1I0bresenador para conSIdera-Ia quando se discuta'
O SR. ALMIUDA E ALDUQURQUE: - Está enganado.
al'éforma dllei de3 de dezembro; mas, desde já osenado comO SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO : - Não é?
prehende que se, na opiniô10 do nobre senador, a competencia
do supremo tribunal é til:o clara, tão bem definida, quel' I1<t
O SR. AUIIlIDA E ALDUQUIlRQUE : - Nüo, senhor,
constituic,10, quer na ordenacil.o, quer na lei de 18 de seO Su. PUIlSIDENTIl DO CONSELJIO:
Eu pensava flue era. tembro de 1828, o facto por S. Ex. lemhmdo, é um abuso,
O nohre senador pelo Amazonas alludindo á reforma das que nãO sei como se possa remediar legislamlo, Com tudo,
leis du 3 de dezembro, da gual'da nacional, das municipali- repito,. tomarei em coudideração esla materia, na discussão
dades, etc., perguntou ao govemo se tem todos os pl'ojectos do prO]fcto de reforma, que esta na outra camara.
promptos ou não, Se tem, que os apresente, e se não os tem,
Parece me, Sr. presidente, que tenho [lrQvado que não hapergunta S. Ex. qual o molivo por que eu, havendo ou- via motivo para mostrar-se aço dado o governo em responder
lr'ol'a combatido um gabinete que indicava medidas que não ás observações apresentadas até agora 110 debate da resposta
eôtavão preparadas. a~ol'D. faco o mesmo?
á falia do throno,
Sr. pl'esidente, Y. Ex. sabê que as medidas a que o nobre
Quanto ao projecto de resposta, voto por elle. Se pudesse
senador se refere tinhão sido todas indicadas na falia dO' nolar alguma cousa, não sería algum pensamento encapothrono do principio do allno, sob o ministel'io de 30 de Maio; tado na phrase do nobl'e barão de S. Lourenço ....
e, pois, li. exclusão de algumas dessas medidas do discurso
O SR. DARÃO DE S. LOURENCO: - Eu não sou o autor do
de maio, ao passo que 80 COllservassem outras, indicaria que
o governo actual não dava slla adhesão ás excluidas, o capote, jà o achei.
que. alíás não ~eria exacto. Tal foi a. consideração íJu~ nos
O SR. rRIlSIDENTE DO CONSELHO: - .... seda a dcscomobng0!l a mencIOnar todas essas medIdas, cuja necessldade munal extensiio deste documento: ha linha da falia do
é pal1Htante.
throllo, SI', presitlente, que é respondida por dous periodos.
Alguns projectns estão promptos, oulros se prepal'ãoj
O SR, CINDIDO DORGEs:-Para ser bem claro.
nem. a censura que. eu fazia, póde justamente ser-me
apphcada. O relatol'lo que eu censurava, era de um mi·
O SR, PRIl"IDEi\TE DO CONSELHO:- Ora, eu sei que a paramstro. que est~va no poder havia mais de anno, tinha tido ao phrase é a explicação do texto por mais algumas palavras;
s~u dispor o mtervallo de uma sessão, e dizia ao corpo le- mas ha aqui uma exageracão de paraphl'ase. A corÔa diz:
gislatIVO f{lle se acha vão promptos projeetos que eu vim -E' sempre com vivo jubilo que vejo reunidas as camaras elll
agora p~atlc.amente ver que não estavão; mas o gabinete de asscUlbléa geral.. O seuado responde a i~to, por d?us Jle·
1ã de ]anelrO, que recebeu o poder depois de abertas as riodos. O annunclO do casamento das Sel'emsslmas Prlllcezas
eamaras, não pode estar sujeite <l mesma censura.
ti lambem objecto de mais de um periQdo.
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o SR. SILVEIR! DA lIfOTT!:-Não, senbor.
O Sn. PRESlOENTE DO CONSEl.UO: -lUas é de um per iodo
muito exteBSO.
O SR. SILVEmA DA MOTTA:-Póde ser.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Ilfas, Sr. presidente. não
vale a pena questionar a este respeito, ê questão de redação:
uns se pl'onuncião ou escrevem de Ulu modo, e outros de
ontro; havendo quem diga que os velhos, como nlls somos, são
loquazes, principalmente quando se t!'ata do tempo passajo.
Ha um tOplCO que parece involver uma censura na apre·
ciacão de alguem, e é quando, fallalldo-se da lei de 3 de
dezÍlmbro e da sorte da magistratura, acrescenta-se-a independencia dos magistrados. Alguem entende que esta palavra joga com a questão dos decretos de 30 de dezembro,
mas eu nuo penso assim. NUo ba duvida que a falla do tbrono, referindo-se ao melhoramento da sorte da magistratura,
tin ba em vista, ...
O SR. NADUCO: - Peço a palavra.
O Sn. rREsIDENTE DO CONSllLIl'J: - .... 0 melhoramento de
seus vencimentos; nlas nflo exclue a sua independencia. Um
dos modos de attenJer e consultar a independencia do magistrado é pô·lo ao abrigo de necessidades.
O SR. CA.rmIDO BORGES: - E do Il.rbitrio Indefinido do governo.
o Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Sem duvida. AIguem,
repito, pensa haver abi alguma a[Jusào: talvez ahaja; Illas eu
entendo que o nobre senador pela provincia do Amazonas
comprehendeu bem o espirito da resposta á ralla do t11rono,
q~a~do ~ísse que nesta pe~a não ba censura, nem louvor ao
mlmsterlO.
E' neste sentido que eu a tomo, não duvidando todavia de que o contrario se possa sustentar, e de que o nobre senador pela provincia da Bahia tenha sobejos motivos
para explicar a restricção com que assignou o projecto de
resposta.
1'01' ora me paI'cce, SI'. p!'esidente, se n discussão não revelar alguma idéa occulta que a minba rudeza não pudesse penetrar, que o projecto de resposta é uma peca inolfcllsiva, a que, portanto, me é licito dar o meu voto.-

o Hr_ Nalmco (pro{ut;da aUellçiio) ; - Sr. presidente,
tenbo neceSSIdade de explIcar ao .enado a rcstriccão com
que assignei o voto de graçól.S que se discute.
Esta restricção se refere ao periodo relativo á reforma da
lei de 3 de dezembro de 18U. A corôa nos diz: « A refórmo.
dI< lei de 3 de dezembro de 18U, acompanhada do melhoramento da sorte da magistratura etc.; » e a maioria da commissão responde assim (lendo) : « O senado reconhece quão
instante ti a refórma da lei de 3 de dezembro de 18i1, lla
Ijlla! se deve dar garantias á independencia da magist?'atura . .. »NãO só das palavl'as, porém, da illtencão manifestada na conferencia havida com os meus nobres collegas.
membros da commissão de resposta á falia do throno, eu deduzi
que havia aqui uma censura formulada, como a do voto de
graças da p'rimeira sessão qo cOfrente anno, por causa da
aposentadorIa de alguns magIstrados.
Não ~sso admittir, Sr. presidente, esta censura como a
não admitti outr'ora, porque o senado sabe que sustentei
e approvei esse acto do governo. Faco aRenas este protesto
não mando emenda á meza porque desconfio da sua sorte. '
O SR. CA!'IDIDO DOnGES :-LQgo crê que o senado censura.
Q SR. NADuco: - Sr ..presidente, tenho sido interpellado
maIs de uma vez /I. respeito da sItuação aetun\.
O SII. FERIlAZ; - Até eu o fui na minha ausencia.
O SR. NADUGO: - Devo satisfazer á curiosidade de alguns
nobres senadores que me têm illterpellado, não por outra
razã~, senão porque nesta posiÇão política em que me acho
eu slIlto o dever sagrado de ser franco perante o paiz.
( Apoiados. )
O SR. RODRIGUES SILVA:-Muito bem.
O SR. N,\BlICO: - Os nubres senadores me attrwuirão

immensa honra, immeuso poder, considerando·me oaulor desta
situaçilo: ou alies estão enganados, ou zombão de mim ...
O Su. SILVEIRA DA lUO!!A : - Não é nem uma, nem outra
COUBa.
O Suo NADuco: - .•. porque o senado sabe que não e,lá
no poder (le ninguem o crear situações politicas. As situações
políticas dependem do complexo e successão de muitos factos;
são as circumstancias que fazem as situações políticas, que
fazem os homens de "stado.
Esta situacào teve por causa remota a transformuciío dos
partidos opel~ada desde 1851; esta situacão teve por causa
proxima a dissoluçãO da camara de 18tS, á qual. como o
senado sabe, lH'ecedera a fatalidade com que o ministel'Ío de
'2 de marco, tendo uma maioria ainda que pequena na camara .
dos depuf~dos, deixou o poder sem suscitar uma questão de
confiança para reparar ou vindicar a derrota accidental (IUO
solIl'êra ....
O SR. ROnRlGOES SILVA: -Accidental. .. apoiado.
O Sn. Nlnuco: - . .. collocando a corôa na graviss ima
dilIlculdade, donde resultou a anomalia do ministerio de '2i
de maio, subindo ao poder sem maioria.
Esses [actos c outros, cujo desenvolvimento levar-me· bia
longe, cl'eár,10 esta situação; minha voz em 18G2 u~o foi
sellào a manifestação de um facto preexistente.
O Sr,. SILVEIRA. DA MOTTA: - Y. Ex. foi quem a proclamou.
O Su. NABUCO; -l\Ianifestar uma situacão c Cl'ear uma
situaçãO, são cousas diversas.
•
O Sn. SILVEIRA DA l\IOTTA: - Proclamar é mais do que
manifest,u·.
O S1I. RODRIGUES SILVA: - Creou, como os homeus podem
crear as cousas.

O SR. riAlluco:-Sr. presidente, o senado ba do permíttir
uma breve razão de ordem para passar a aqumo que tenho
de dizer.
Era o anno de 1858; o partido conservador, victol'ioso,
dominava exclusivamente a situacITo, não tinha outros inimigos senão os pl'oprios amigos. -Tendo cessado a agnressITo
do partido liberal, devia cessar a resistencia do partido ronservador; os partidos não tlnMa mais razilo de seI', era
chegada a occasião (Ie sua tl'ansfoIlna~ão, de sua decadencia.
O antagonismo, que se via no parlamento nào parecia senão
um~l farca tbeatral, á qual uITo correspondia o estado real
do paiz; onde tudo era calma, onde os mais encarniçados
inimigos se abraçavão, se entendião.
O SR. FEnRAz:-Da um aparte
O SR. NABUCO: - A concilia.cão não) foi senão a manirestacUo desse estado de cousas, ni'fo foi senão uma trunsacciío
deilois da aceão da liberdade e dl rcacCil0 da autoridade i
Mo f<li senãó a vaca cITo de todas as iÍüelli;:encias e de
todas as actividades.:.
~
O SR. PIMENTA BUENO;-(Apoiado).
O Sn. riABUCO: - ..• a bem de uina causa commum i
esta causa COUllllum era o paiz cansado de lutas estareis,
estragadoras: não foi senão o eccletismo que substituia ao
exclusivismo das antigas liras.
Não direi mais, sanilores, em abono dessa época; a llistoria ba de julga· la, a historia lia de fazer justIca aos seuS
serviços.
A conciliação, senhores, incompatível com o exclusivismo, não podia agradar aos homens políticos, que tinhão
necessidade de objecto para a sua actividade, que tinhão
necessidade de antagonismo pal'a fazer vlIle!' sua impo!'tancia
pessoal. « Venblio os partidos,,, era esta a ordem do dia
de 1858; "l'evocai os partidos)} dizia eu nessa époc<'l.,
" revocai os partidos com todas as suas paixões, com todas
as suas quéslões possoaes, sem idéas, sem antagonismo,
porque nesta época não ba idêas, não lIa antagonismo j
vossa alma e vossa palma. «
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o SII. NABuco: - E' uma fatalidada. senbores; quandO
Comecou a luta da resurreição dos partidos e desappareinava a conciliacão dizia-se: «A coÍlciliacão ti a morte
receu a ·conciliacão.
dos partidos, que SãO essenciaes para a vida' do systema reO SR. S!LVEIR~ D!.lIloTTA:-Em que época? Em 18ã8? .
presentativo; vellMo os partidos. "Yierão <JS partidos e enO SR. Nuuco:-O partido conservador em 1860 (prec~so tão se diz: « Venha a conciliação ", mas é tarde.
á época) cer:ou fileiras, ren~vou a I.uta c?ofiado na .tnO Sn. PlMENU BUENO: -Mas venba a proscripção.
fiuancia ofticlal de que entao gosava. Digo que cerl.ou
O SR. NABuco: - Hoje o que podem fazer os bomens de
fileiras e tenb'o documento irrecu~avel para provai-o: e a
circular do cbefe distillcto. do partido con.~ervador, .0_ SI'. estado ti reorgallisar os partidos conforme as condicões da
Euzebio de Queiroz Coutmbo, por occasmo da elolçao de civilisacil.o; é organisar os partidos, não ao modo do pas1860. Eu trouxe esta circular porq~o bontem l dando um sado, não com o exclusivismo do passado. Não se qmz ao
aparte ao nobre senador pelo Amazonas, fill contestado conciliação; pois bem, não é boje possi.veI voltar á conciliaçãO; nãO se refaz o passado, não se reVlve o passado.
neste ponto (18).
O SR. RODOIGUES SILVA: -Ao uti possidetís dos quatorzliI
ft Cllrte 4. de outubro de 1860.
« IlIm. 'sr.-A maneira pai' que li sompra da c071cil~ação, annos.
algumas pessoas procura.vão dirigir ~s eleições em sentHlo de
O SR. SlL VIlIRA DA ~IOTTA: - Sem elemento bistorico.
destruir a preponderancm do parhdo cOllsel·.vador, íazen(!o
O SR. FEOnAz:-Sem cabelleira ...
eleger por meio de votos conservadores, 'lIga!lados.l101' metO
O SR. N'BUCO:
Esses partidos, seuhores, que VOltál'ão
de amIZades particulares, os nomes dos mais deCididos allyersal'Íos, foz sentir a necessidade de MS reuni1"lnos e certar depois da conciliação, não erão senão partidos pessoncs sem
o mais possível nossas {lleiras, porque de out'ra sorte tere- idéas; estragavão-se em lutas estereis, os ministerios .se sucmOS por causa de nossas divergancias de ver no anno pro- ceui<10 cada anno. Foi então flue eu disse em 186'2: «Legi·
ximo uma camara essencíalmente votada aosinteresses de nos- timai-yos pelas idéas, só as iuéas podem gerar o antagosos advel·sarios.
. lJÍsmo, só o antagonismo mantém os partidos; transformai« D'entre os candidatos que se aprcsentão por esse dls- vos, porque só por incessantes transfol'luacões os partidos
tricto entendemos que convém unir toda a votação dos nos- podem vevificar-se e acompanbar a vida da sociedade que
nilo é immovel, que ba de caminhar sempre. "
sos a~igos nos tres nomes abaixo indicados.
« Se Y. S. reconhecer, como eu espero, a necessidade de
O SR. SILVEmA 0.1. MOTTA: - Não ficando salva a autono·
reunir todos os nossos recursOs, espero e lhe peço com a mia dos elementos? Isto é que V. Ex. ha de conciliar com
maior instancia que o faca, para que não haja dlscrepaDCta. difticllldade.
"-«-'Algum que se tenha' compromettido por nome diverso,
O Sn. NABUCO : - Disse mais: o desideratum seria que os
parece que não ficará. desairado declarando a quem recebeu
a promessa, a impossibilidade de cumpri-Ia, desde que a Iiberaes, que os conservadores moderados, que os mesmos
conservadores
puritanos, descontentes com este estado de
questão se apresenta debaixo de uma nova face enleiO imcausas, com estes partidos pessoaes, se unissem para formar
prevista;
um grande .partido no interesse da l'egeneraçITo do systema
O SIt FEnoEm!. PENN!.: - Por quem está as&ígnada?
repl'escntatl vo.
O SR. Nnuco : - Pelo Sr. Eu~ebio.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -Partido regeueradol' .... Dan,
deirola ....
O 58. FIl081llnA PEN~A: - Só?
O SR NABUCO: - lUinha voz foi acolb.ida pelos liberaesO SR. NABUCO : - Só.
O Sn. RODnlGIIES SILU; - Então li uma carta particular. conservadores, os quaes, tendo preenchido sua missão como
liga pela victoria conseguida, l'esolvêl'ãO uma fusiío, resolO SR. N.lnucot- E' uma circular que tem muita signi- l'ilrão constituir um novo partido liberal, encafl'egando a uma
ficação, porque é do cbefe do partido o as suas expressões commissão composta de mim, do nobre presidente do consão no plural.
selho e do ministro dos estrangeiros a organisaçiIo de um
, O partido liberal então reappal'eceu, senhores, favorecido pl'O~l·amma.
pelas questi!es economicas, então pendentes, e por outras
E das pl'incipaes idéas deste pl'ogramma, senhores, que
muitas causas sociaes que actuavão, notai bem, que actua- quero dar noticia ao senado. (ilIuitos apoictdos.)
yão, como ainda boje actuão con.tra que~ quer que seja goSegundo este programma, SI'. preSIdente, o novo partido
vemo, contra quem quer que seja opposlção.
liberal deveria denominar-se-progressista.-Esta denomina" Hontem, SI'. presidente, fiquei tomado de admiracão e de ção assignalava uma diffel'enca do passado; essa denominaso!,pre1a, quando o nobre senador pelo Amazonas, mOeu ros- cuo significava muito mais; queria dizer, que o partido
peltavel amigo, um dos homens que reconheco como muito nberal entrava principalmente em uma nova acena, a scena
l~teirado nos. negocios do paiz, no~ ~isse quo 'esta situação das liberdades individuaes.
tlOha succedldo á. época da conclhaCilo, marcando assim o
offeito, senbores, conseguidas as liberdades politicas,
nobr.e senador. como termo da conciliação o termo da exis- li Com
das liberdades individuaes que o liberalismo se deve
tenCIa..do partido conservador no P'?der. Isto quer dilliJr, que occupal';
liberdades individuaes em todas as relações: em
o partido ~onservador era a conCIliação, que a conciliacão
era. o partido consel'Vador! mas a conciliacão senhores êra relaçãO da pessoa quanto á prisão privativa, quanto ás
quanto ao habeas C01'pu.s; em relacão á mdustria,
a ausencia dos partidos, a. conciliação orâ u:n campo 'ned- fianças,
•
tro, era. o concurso de todos sem o sacrificio de suas cren- commercio ; á assocíação, etc.
Na
verdade,
senhores, cn já o disse nesta casa e aInda re~as, não obstante a diversidade de suas crencas
Esta ~déa de conciliação implica com a idéâ dssociada de pito: de que nos serve ter a liberdade de escrever até ao
abuso, de fallar até ao abuso, se na realidade nITo temos lium partido,
. Reconbeço q!le o partido conse~ador, m~smo depois que b.erdade individual? se a policia, confuudida com a juscerrou suas fileiras concedeu poslcões ofticlaes a muitos de tiça .. ,
O SR. FEURAZ; - Apoiado.
seus adversari?s (apoiados); mas o' senado sabe tambem que
~ss~s adversapos aos qua~s o partido conservador concedeu
O SR. NADuco : - ... prende o cidadão, afóra dos casos
pOSl~lIes ofticl~es farão absorviâos pelo mesmo partido con- de flagrante delicto antes da culpa formada, por indicios
servador, ficarao lá, não yoltArão para o seu campo.
que eUa mesma arbitrariamente Cl'la, ou aprecia 'I
. O .50. SOUZA lUIIOS: - Por exemplo os Srs. Fernandes
Se a nossa industria está. sob uma tutela oppressiva qua
MoreIra e Brusque...
'
quer saber e governar até os successos das emprezas.
9 S8~ .Nuuco :-Forão excepções,
O Su. SILVEIRA. DA MOTTA: - Dá um aparte.
O SI\. PI!fEIIU B11EIIO dá um aparte.
O SR. NAIl1JCO: - ... Se a associaçãQ que é otono da in"
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dustria e do commercio depende, sobre todos os objectos da
autorisação, e está sujeita a fiscalisação do governo?
O SR. SILVEIRA DA 1I'lOTTA: - E' verdade; lá se ayenhão.
O SR. NABUCO : - Senhores ,a missão do partido liberal
não pode ser a mesma em todas as épocas e lagares. O partido liberal no Brasil pôde ter a mesma missão que o partido liberal da Franca onde não ha responsabilidade mmisterial, onde não ha liberd ade de imprensa? O partido liberal
no nrazil póde ter a mesma missão que o partido liberal da
Russia ou dos estlldos da Allemanha, onde todas as liberdades políticas estão por conquistar?
Senhores, fic(uei muito satisfeito quando, depois desse
programma, vi essa mesma distinccão de partido liberal e
progressista adoptada 110 DiccionIU'iõ Politico de Block ultimamente publicado.
O senado ha de permittir que eu leia o trecho a que
me refiro.
O SR. FERRAZ dá um aparte.
O SR. NAlluco.-(Lenclo) :
« Quando se fÓrIDa um partido liberal, suppõe-se que a
nação ainda não goza d~ todas as liberdades; conseguidas
as liberdades o partido liberai não tem mais razão de ser:
os parti~os se subdividem em partido . couservador, e partido
progressIsta: homens que anda0 devagar; homens que and1io
depressa, etc. »
.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Qüé diz a isso, SI'. Ottoni?
.
Serve-lhe? . . .
O SR. T. ()TTONl: - Direi depois de ouvir ao Sr. Silveira
da l\Io!tJ.. Faça o favor de interpellar-me na tribuna.
O SR. SILVEIRA DA !IOTTA:-Estamos na tribuna.
O Su. T. OTTONI;- Acho oue não; quem está é o Sr.
Nabuco.
•

O SR. NABuco: - Mas, senhores, eu não fazia questilo da
denominacão do novo partido liberal; o que queria era um
partido lineral definido, que não fosse por caminhos desconhecidos até o abismo que O esperava. Já vos disse qne a
nova scena do partido liberal devião ser as liberdades individuaes, e é por isso que o programma consagra o seguinte
principio, que é o summo ilo liberalismo (Le11do):
" O partIdo progressista quer:
« A realizaçiio pratica da liberdade iudividual em todas as
(( suas relacões. Art. 179 e seguintes da constituicuo.
i( Assim éonsagra a liberdade individual como I:egra e as
i( attribuiç1Jes
da autoridade, a tutela do estado e as resi( tricções
no interesse collectivo, como excepcões que só
i( devem
ser d~terminadas por evideute utilidâde publica,
" expressas e IItteraes. "
VOZES:- Muito hem I Muito bem 1
O ST. unio DE S. LOUI\EN90 :- Eu npoio.
O SR' D. MANOEL:- Todo o programma é assim,
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:- E por que não e quizcrão ?
O SR. D. !I[ANOEL:- Quem disse isso?
O SR. PREsmENTE:- Attenção 1
O SR. NABliCO:- Ouvi a~ora, senhores, a opinião do
Sr. Labo:ulay, liberal insuspeito. (Lendo):
. ~ ~s liberdades politicas sã0!ls garantias das liberdades
mdlvlduaes.: todas são necessarlas, mas o caractér do novo
partido .I!beral,_ é ter emilm com~rehendido, que as Iiberdad~s pollhcas nao são nada por SI mesmas j' são fôrmas va~Ias ~ e~ll.anadoras, se nilo ha por de traz dellas esses direitos Indmduaes, que são o fundo e a substancia da liberdade. "
O SR. SILVEIRA DA ![OTTA: - Apoiado, não ha duvida.
O SR. NABUCO : - Então vem para nós?

(erosão-se dú)ersos apartes e o Sr. presidente reclama a

aUC llfão.)

E' por isso, senhores, que a missão do novo partido liberal
não podia deixar de referir-se, não só á lei de 3 de dezembro de 18U, senão tambem á lei de 1860, não na parte

relativa a emissão, que ó um principio de ordem publica,
uma necessidade respeitayel por todos os partidos, mas em
I'ela~ão a associaçãO.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Estou muito conforme.
O SR, NADUCO: - Senhores, quando temos nosso direito·
de associacão dependente em relacão á todos os objectos da
autorisaçãô do governo, sujeito à ·fiscalisacão do governo,
véde como a Inglaterra, onde o principio· da solidariedade
era outr'ora essencial á todas as sociedades; vêde como a
Franca onde as sociedades anonymns erão sujeitas a tantas
restrições; vêde como estes dous paizes fralllJ.ueárão á industl'ia e ao commercio
novas sociedades de responsabilidade limitada, sociedades semelhantes ás sociedades anonymas, mas sem dependeneia de autorÍsação do governo, e
da fiscaJisaçã~ d~ !lavemo; sociedades cujo .capital limitado
na Franca, nao IImltado na Inglaterra, é diVIdido em aocões,
aeçiles Ú~nsmissiveis e negociaveis eonfonne as condições
estabeleCIdas lias respectivas leiS. Porque não adaptamos
esta nova legisla cão da IlIglatcl'l'a e da Franca criando esta
nova especie de sociedades?
•
Senhores, é uma necessidade conceder aos individuos a
iniciativa das suas emprezas, a exclusiva responsabilidade
do successo das suas emprezas. Concluirei este ponto citando
um trecho do parecer da commissüo encan'egada na Franca
de rever a lei relativa ás sociedades:
•
« O governo parte de um gl'am!e pensamento que a commissão não póde deixar de acompanhar este pensamento é
(lue, não obstante os abusos que são ifiseparaveis de todas
as instituicões humanas, a vida da associacão é a liberdade. »
Vede, sênhores, a base essencial deste programma ...
O SIl. D. MANOEL; - Oução [ oução!
O S8. N.!JlUCO: - (Lil).
« O partido progressista é um partido novo, não toma
sobl'e si a responsabilidade das crencas e tradiecões dos
extinctos partidos á que pertencerão o's individuos, que o
compoem, e aceita sem distinc~Uo e qualquer que fosse o seu
passado o concurso de todos que o !Juizerem acompanhar no
pensamento de fazer realisar na administracão publica do
paiz os principias e regl'as consagradas no' seguinte pl'Ogramma. »
Aqui está, senhores, como lIevia ser composto o partido:
um partido franco para todos, qualquer que fosse o seu passado ....
O Sn. "ISCONPE DE JEQUlTU\IlONIIA dá um aparte.
O SR. NABUCO: - .... com uma unica condicão, a conformidade das idéas.
Senhores, essa base era indispensavel, porque era esta a
condicão essencial para a vocação da nova geracão que não
tinha ·compromissos com o passado; que, sobrevindo em uma
época de civilisação e de calma,. não devia herdar as que~
tões pessoaes do passado, os OdlOS do passado, o exclUSIvismo do passado.
Era esta tambem, senhores, a condição essencial para a
adhesão dos conservadores moderados que estavão promptos
a transformar suas idéas conforme as novas neceSSIdades do
paiz, mas não querião condemnar o seu passado; era esta a.
verdade da situacão, porque o triumpho que produziu não
foi conseguido sénão pela Iíg-u liberal-conservadora; quero
dizer, não foi consegUido pelo partido liberal puro, cujas
idéas e tradições não apparecêrão até o dia do triumpho.
O SR. RODRIGUES SILVÁ: - Appareceu depois .. ,
UM SR. SENADOR: - Mas alguns conservadores moderado$
publicárão uma proclamação.
O SR. NÁlluco:-Senhores, era essa tambem a espectativa do paiz, que nilo queria os partidos historicos, nem o
conservador, nem o liberal. ..
O SR. YlSCOlWE DE JEQUlTlNlIONHA (rilldo-se. l-Partidos
. bistoricos I
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por que •no >;naiz li geral a antipathia
O SR. NAllUC...
contra o exclusivismo das antIgas eras. .
.
O Sn. VlSCO~!)E DE JEQylTINUOl'lllA (conltnuando a rtf.se).Cuidemos de cousas sénas. . •
. .
.
O Sn. NADUCO :- O senado ha de pen~l!ttlr que c~ lel~ o
ini1\O de alguns libera8s da EU!'opa, cUJ11:s !déas a lespelto
dK organisação do novO partido lIberai cOlDcldem com as do
programml>.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlT1NllON.llA:- Se já dis~e que o
que se faz lá não é applicavel aqui...
.
O SR. N!JlUCO :- Diz o Sr. Forcm:d, que, como lIberal,
àv é suspeito na Quinzena da Revula dos Dous Mundos
~e 15 de aoril na 1863.
.
.
" A situacãO actual não comporta coa!lções, ella ~usclta .e
leooitima a fórmacão de um grande par lido democratlco e 11be':-al que não deve pedir aos seus membros. passaportes de
origem. São as situações, que fazem os parhdos e mudando
ellas alies se devem modificar e transformar; » . _ .
Em resposta á folha olllcial que.accusava ~ coahçao h.beral
por conter em si antigos legistimlstas, antigos orlea~lstas,
antigos republicanos, diz o Sr. Forcade.- ". O pat'lldo do
governo em mate ria de coaliçilO ~ãO tem .qu.e mveJar porque
estão nelle antigos jacobinJs, antIgos socluhstas, etc.
O SR. FllllRAZ dá. um aparte.
O SR. SIL VElHA D.~ 1IoTTA dá. um aparte.
O Sn. NABuco: - Fallando, .senhor~~, d~s anti&os partidos dos antigos cbefes de partidos, diZIa amda o Sr. For...cade.:. temendo a resurreição do passado. (Lê) :
« Esses homens eminentes tem espirito retrospectivo e
podem introduzir na politica do novo partid~ o temperamento
historico: conhecem tanto o passado que huo de querer refazer o presente á imagem do passado. "
Agora Laboulay :
- « O novo liberalismo, formado de elementos diversos, como
partido político não tem passado. NãO é el!e que foi ven~ido
em 1830 e em 1818; elle não tem nem tradlcção nem arncre
pensées. »
O SII. SILVEInA DA.l\IOTTA dá um aparte.
(Ha otllro. apartes.)
.0 SR. NAB.UCO: - Os nobres senadores parece que não
querem ouvir-me.
O SR. RODRIGUES SILVÁ: - Oh I muito I
O Su. VISCOl'lDE DE Jll2U1Tl~IlONn,\: Cuidemos no deficit,
O Sn. NAnUGO: - Esta queslão que impol'la ao dellcit.
·porque é uma questão da paz publica.
O Su. VISCONDE DE JEQUITINuor;UA:
V. Ex. diz isso
como pai da criança. (Hilm'idade l)l'OlongadlJ).
O Su. NADUCO: - Ohrigado.
Senhores, eu jlo(leria ler os outros artigos do prot;l'amma
mas não quero abusar da aUcnção do senado.
'
VOZES: -Leia, leia.
O SR. SILVEm! D..\. MOTTA: -E' a causa mais preciosa que
V. Ex. pode ler.
VOZES: - Leia, leia.
O SII. RODntGIJES SILVA: - Estamos todos attentos.
O SR. SILVEm.\. DÁ 1I10TTA: - Empl'azamos V. Ex. a lêl'.
O SR. D. lIUNOEL:-Eu peço que leia.
O Su. P!RAl'IlIOS: -E' um documento que devo ser publicado. (Apoiados).
O SU. VISCON~E DE JIlQUITINIIO:\UA: - Mande publicar (Iue
ganhamos com ISSO; lemos e não Ilerdcmos tempo.
O SII. NAIlUGO: -llluito obrigado a V. Ex.
O S!-. SOUZA Rwos; -O senado sempre o ouve com muita
attençao.
O SR. PREsmENTE: - Peço attenção.
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O Sn. VISCONDE DE JElQUITINIIONÀ: - A leitura do papel EÍ
peda de tempo, e demais nem foi approvado.
O Sn. D. l\IANOEL: - Foi approvado.
O Sn. NABuco: - Não sei.
O Sn. D. MAl'IOEL: - Assevero que foi, não se pódo dizer
o contrario, porque foi approvado em minha casa por 40 ou
50 pessoas que estavão presentes.
O Sn. SILVEIRA DA.l\IoTT.!.:-O Sr. Nabuco disse que não,
Ó Su. PUESmEl'lTll : - Attencão! Peco aos 8rs. senadores
perturbem o orador"; parece que não estão corno o
o determina que estejão, isto é, que ouÇão com
a quem falia.
O SIl. SIL VElfi! DA .MOTTA: - Eu só tenho pedido algumas illucidações.
O SR. N!DUCO: - Sr. presidente, torno a dizer não quero
abuzar da paciellcLa do senado.
O Sn. FEunlllRA PENNA: - Nunca abusou, e é sempre
ouvido com muito prazer. (Apoia{los).
O· Sn, S!LYElnA DA 1I10TTA : - Não abusa de certo.
O Sfl. NA.BUCO: - Não quero ser desagradavel aos nobres
senadores ...•
O SR. CAl'IDIDO BORGEs: - Nunca é desagradavaI.
O SU. NADUCO - ...• por isso contento-me com ter assignalado, como assignalei, os pontos que erão necessarios ao
meu proposito.
Offcreci este programma como condicão da minha adhesão
ao novo partido, porque, senhores, eu 'não posso conceber
um novo partido sem idéas, sem principios. (ilIuitos a'}Joiados). Um partido que, (Iuer viva da opinião, e Mo só da força
oflieial, deve ter princlpios definidos e assignalados. (Apoidcios) sem idéas, sem principios em nome de que compromissos
póúem os chefes manter a unidade e disciplina? (bluito8
apoiados).

Sem idéas ajustadas, ficando em aberto as questões fundamentaes, como pôde o ministerio, que representa uma
opiniãO, haver-se perante uma opposicão que todos os dias
o provoca e que todos os dias o interpella? Esse minis te rio
não pôde derxar de ser timido vacillante; elle ha de caminhar entre brazas ardentes .....
O Sn. FEnnAz:-Entre ou sobre?
O Sn. NADUCO: - .... ha de sei' irresoluto e temeroso de
proferil' uma palavra, para não susc·itar susceptibilidades.
VozEs:-E' o que se está vendo.
O Sn. NADUC.O :-Não sei se ~ programma foi aceito;
tenho consclencJa de que o não fOI ....
O 8R. IlODlUGtrES SILVA :-Isso, sim.
O So. NADUCO ... : pelo menos não foi publicado, e programma não pubitcado não é pl'ogramma, porque programma é a manifestação das idéas de um partido para ser
conheCIdo, para acareia r adhesões, para fazer pl'osehllsmo
(l11lDiados; muito bem). Era esta a minha questão ....
O Su. D. lIh1!OEL :
Foi approvado em minha casa,
esta vão presentes perto de tiO pessoas.
O Sn. N.l.llíJCO:- •.. E como eu gosto de ser franco, digo
que por esh\ razão não acceitei o directorio. (~luito bem;
muilo bem.)
O SR. C. DOnGES:- Entito está separado ~
O SU. NADuco:-Espere o nobre senador.
O Sn. l'UESlDGNTIl:-Peçoa atlenção dos nobres senadOl'es.
O SR. NADuco: - Não acceitei o directorio lambem pOI'
outra razão, e é, senhores, que eu entendo quo o verdadeiro
directorio, o directorio natural de um partido é o proprio nlÍnisterio, sahido desse partido. (lII..itos apoiados). Um directorio ~óra do ministerio, dispondo do ministeri~,. iml!0nd? ao
UlUlIstCrlO, serVindo-se dos reCiu'sos do mllllsterlO, e um
status in stat... (Muitos apoiado.; muito bem.) A verdade é
a segllinte: a victoria do directorio!la de ser sempre a der-
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rota do ministerio: o direclorio ha de fazer amigos para si,
e inimigos para o ministerio. (Apoiàdos; muito bem.)
O SR. PIMENTA. BUENO: - E fazer do ministerio seu escravo.
O SR. PRESIDENTE: - Peço a attenção.
O SR. NADUCO: - Senhores, no systema representativo,
como o ministerio representa uma opiniãO, é eUe que
deve indicar as candidaturas afficiaes e apoia las com as duns
condicões a que alJudiu o discurso do Sr. Thiers na sessão
do co'rrente anno, isto ê, ~uardadas as conveniencias, e não
havendo abuso dos meios úe governo. (Apoiados.)
O Sn. BAnÃo DE S. LounEN~o , - Já estou com a alinha
gente. (Hilaridade.)
O SR. NAIIUCO: - lUas, senuores, posto que, não aceito'
o programma, eu devo fazer um protosto. e 6, que seria indigno de mim hostilizar a situacão actqal ; hei de apoia-la,
heI de facilita-Ia, hei de aplaina-la, por que tenho uma convicçao, e é que, a condi~ão essencial da paz pu~lica. é a e:ústcncia de um partido hbeml, 1101' que o partido hber~l e a
accITo, é a iniCiativa, é n vida da sociedade (Apoiad.os). A
organisação do partido conseEva~or é _uma cousa. mUIto ni7tural . o partido conservador nao e scnao um partido negativo. não e senão um partido de resistellcia, elle ha de appaTecer, logo que appurcce o partido liberal. E com~ poderia eu bostilisar a situação, se. tenho por ill'lpolitlCO, o
pllrigoso derrihar uma situaçãO sem haver uma oulra, que a
possa substituir?
Dirci, pois, ao partido liberal, como disse em 1862: ." Legitimai-vos pelas idéns. Se as idéas que vos oITereCl não
vos servem, procurai outras, mas não podeis viver sem
bandeira, sem um campo, sem uma organisação, sem uma
disciplina. Uni-vos, deixai susceptibilidades pessones, para
que não se diga como disse um dos li beraes distinctos da
l/mnca: " A causa liberal é sempre infeliz, nno por CaUII-l
de sius inimigos, mas por causa de seus amigos. »
O que eu não quero, senhores, tomo a repelir, são os
plll'tidos sem idé.ns, sem as tra~sformaçaes .cxiRidas pelo. estado real da SOCiedade. Aappal'lção do parhdo liberal anligo,
com as mesmas idéas, com as mesmas tradicões, seria um
anachronismo semelhante ao da bella do bosque dormente,
que acordou com os trajes c com as modas do seculo passado, causando a .admíraçã:o da !leraç~o pl'escnte, (Apoiados).
Tenho concluldo. (lIIuito bem; IMIto bem.)

o Sr. Dilu, ",'leh'a (ministro dos negocios estrangeiros):
- Sr. presidente, sinto ter de occupar a atlençilo do senado
depois do brilhante discurso proferido pelo nobre senador
pela Bahia, que acaba de sen.lar-se, tratando de assumplos
I!Ue seguramenle cllptivão mais a attelJção do que aquelles
sobre os quaes me tenho de occupar agora, em ordem a
considerar, as diversas observaçoes dos nobres senadores,
que hontem fallánlo, relativamente á repartiçãO de estrangeiros que se acua a meu cargo.
O nobre senador pelo Amazonas, depois de havei' reparado
que no rei alo rio mais de nma vez se fallasse ácerca da
missão especial, entendeu, nada obstante, que devia ainda
exigir de mim alguns esclarecimentos ácerca do modo como
deyemos empresar a fo~çll. enviada para reforçar a fronteira;
qmz mesmo SllJer a opmião do governo sohre uma qucstao
que S. Ex. é o primeiro a reconhecer que está pendenle, c
que por conseguInte haveria sen&o prejuízo, ao menos indiscricilO em assig-nalar desde já as medidas que só o tempo
e o córrer das circumstancias podem determinar.
Perguntou mais o nobre senador se a publicação do Correio Mercantil, ácerca da Ilomeacão do honrado conselbeiro
Saraiva, bavia sido feita de aécordo com o governo. Sr.
presidente. o governo só tem uma gazeta, e é a que so pu.Mica aqui com a denominação de Diario Olficial. Este é o
seu orgão, pela manifes.tação de opiniões ahl exaradas responde o governo. A Imprensa entre nós como nin ~uem
Ignora é dlri::rida com to~a.a liherdade, cada um escre~e o
que quer, e mz a sua op~Dlã.o com toda a fraoqueza, e se o
nobre senador, com o wterlO que todo! lue reconhecemos
quizesse prestár um pouco de attenção ao artigo então pu:

blicado pelo MercanÚI, concluiria seguramente que n1[o podia a este respeito haver entre essa [olha e o governo a menOr
combinacílo.
O SR. ·FERREIRA. PENNA :-EÍI desejaria que o artigo fosse
contestado pelo Diario Olficial.
O Sn MINISTRO \)OS ESTRANGEIROS: - Nas circumstancías
difficeis' em que nos achamos, em relaçUo à republica
do Ul'Uguay o governo não podia deixar de procedcr, e,
portanto, não pod!l\ tambem deixar ~e. enviar par.a ali
uma missão especml, c?m ce~t? Ill'hltl'lo para dehberar
conforme as circumstancIaS eXigissem. Lembrou-se para o
desempenho desta commissão do honrado con.selheiro Saraiva, e creio que não podia fazer escolha maiS acertada.
O Sn. FERREInA. PENN!: - Sohre isso não tenho a menor
duvida.
.
O SR. MINISTRO DOS ESTRÁNGElROS:. - ... ou. seja Jl~la sua
capacidade e criterio, ou seja pela Importancm pohtlca que
suas palavras pudessem ter Junto do governo, perante o qual
era acreditado.
Nem por esta circums.tancia se póde dizer qu~. escolheu-se
para desempenhar a missão l!-m homem. de partido. Seguramente, o governo não teve Isto em vista; mas, .na~a. ohstante, ohvervo ao senado que se porventura o mdlv!duo,
incumbido de uma tarefa tão ardua, não lensse com sigo a
eonvicClto de sua estreita l'elac.l0 com o governo. que o
enviavá, suas palavras podião deixar de ler o peso que fôr.a
para desejar junto do governo, peranto o qual era acreditado.
Creio mesmo que não é ohjecto para repar? a esc?lha de
um cavalbeiro não perten~ent!l ao corpo dlplomatlco. Os
precedentes ahi est1to p:Lra Juslt~car a nom~ação de homens
fóra dessa corporagão para as missões especlaes.
O SR. FEnREIRA PENNA : - Sobre as qualidades do individuo não fiz o menor reparo.
O Sn. ~nNlsTRo DOS ESTRANGElnOS: -O nobre senador por
S. Paulo fez á casa li leitura de alguns trechos do di,uurso
proferido pelo bonrado con~elbeiro Saraiva e da resposta do
presidente da repubhca Oriental, como que querendo enxergar na resposta do presidente all(umas cens\lras ao modo
como se express<Íra o honrado conselheiro Saraiva.
O Sn. Pt:IIENU BUENO: - Não foi essa a minha intenção.
O SR. ~milsTno DOS ESTnANGEIROS : - V. Ex. terá a bondade de me dizer qual foi?
(O Sr. Pimenta Bueno dirige no orador algumas palavras
em voz baixa.)
Auxiliando a minha memoría acaba o nobre senador de
diZê!', quo () seu filo foi unicamente declarar ao senado, que
a resposla do prcsidente da republica do Uruguay era por
demais trilllsparente.
Senhores, o governo não pôde, e nem podia do ante-miTo
calcnlar, lIem desejar uma resposta uniforme da parte do
presidente da repuhlíca. As circumstallcías collocárão o goTerno imperial em uma posicilo dilllcil c complexa i cumpria-lbe oLrar, e está resolvido a ir por diante no proposilo
que tomou, qualquer que seja o modo como o governo da
republica considere a missão.
O Sn. PmENTâ BUENO: _ Estimo essa explicação.
O Sn. iIllNISTIIO DOS ESTRANGEIROS: - Essa explicacão o
nohre senador não precisava que o gov~rno a fizesse; 'ella é
por demais tmnsparente em meu rolalol'lo.
O nobl'e senador pelo Amazonas Dotou que se fallasse em
mais de um topico sobre a missão; pareceu, portanto, reparal' que se trouxesse á luz tantas vezes este assumpto, porque
da repetição. podiá transluzir talvez alguma cousa que nãO
fosse convemente, que se soubesse de antemão. lUas, s~nho
res, o que. fazer, se quando o governo_ estudava os m~los do
dar remedlO aos males que se passavao na Banda Onen.tal,
foi in~erpelJado .p~rante as eamaras, ten~o por conseB.umte
de emlttlr o seu JUIZ? a s~melhante respeito na. millll[estil;cão do qual não podia deixar de Cazer . algumas declarações
que traoquillisassem o espirito das pessoas que, [aliandO
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em nome dos interesseS brasileiros, par~cião de~con~adas
de qlle o goverao não os tomava na aevlda consideraÇãO?
Nestas eircnmstancias força er~ dizer alguma cousa, ,
Deviamos contar que esta manifestação nos trana algumas ditliculdades; mas o que fazer? Cruzar os braços? Proceder 10"0 precipitadamente? Não; o governo tomou a deliberaç~ que lhe par~ceu mais co~venie,n~e. Aeautelou as
cousas alide modo que Jà se acha hOJ~ habJIltado para tomar
providencias guer a missão seja aceita, como espera, quer
Dão produza' os eQ'eitos que temos em vista.
Em seguida a esse ponto o nobre senador p~r S. ~a~lo,
estranhou que, falland~ em ~elaÇllo â d~marcaçao ~e lUllI!es
entre as fronteiras do ImperlO e repubhca do Per,!-, se. diSsesse \Iue a opinião exhibida, ha pouco, pelo eomnllssano da
repubhca. relativamente á nossa linha divisoria de oeste a
éste do Madeira ao Javary nos cl1usára sorpreza, e, o que
ma.i~ é embaraco para a conclusão da demarcacão. O nobra
senado~ entende' que só por equivoco se poderia'ter dito isso
no relatorio entretanio que eu estou convenCido do que só
por equivoco o nobre senador considerou desta maneira as
.
palavras do relatorio. .
Digo que só por equn'oco, porque. Sr. presldente l a demarcacão que se faz de nossas fronteiras com o l'cl'u, pelo
lado do Amazonas, foi ajustada pela c~nvenção de 1858.
Nessa convenção o governo, tendo. em ':ISta desembar?çar e
tornar livre e commum entre o Impol'lo e a repubhca do
Perú 11 navegacão do Amazonas, -'3gulou-s~ pelo tlti p08.idetis tomando pôr ponto de partida Tabatinga, afim do fazer-se
a demarcacão de limites para o Norte, mediante uma linha
~. recla até ó Japurá na sua conOuencia com o Ap~poris, e
para o Sul as aguas do Ja\ ary. Na convençãO se diZ vagamente limites de Sul as aguas do Javary, pOI'que a exploracito feita neste rio pelos geographos portuguezes, só cbegeu
ã latitude de 5 gráos e 30 minutos, onae conlluem dous braços
quasi iguaes, e s~ retirárão sem verificar 9ual era o princi. paI. Os nossos agentes p~nsadam~nte, P?I~, ~ão quizerão
fazer mencão nessa occaslão da hnha dmsona de Leste a
Oeste.
•
O SR. PllIlEllTA. BUENO: - Não era consequencia necessaria.
O Sn. IlIli'lISTno DOS ESTn!IIGElllos: - ... e o não fizel'ào
porque primeiramente podia dessa exploração resuHar embaraços entre o imperia e a republica do Perú, e entre o imperio e a republ:ca da Bolivia,
O SR. PIMENTA BUENO: - Pelo contrario.
O SR, MINISTRO DOS ESTR.L'IGEInOS: - Se porventura O fim
principal da. convenção el:a desembaraçar o ~io Amazonas,
não nos devmmos ater a dltliculdades, que podião demorar 11
demarcação de límites.
O SR. PIMENTA BOONO: -l\I~s se elles mesmos a olferecêrão ...
O SR. llUNlsTno DOS ESTRANGllIROS: - Elles não olforecêrão
tal, llem os peruanos podião tratar da nossa linha divisoria
com elles de oeste para leste até o 1I1adeira sem o concurso
da Bolivia, que é igualmente cúnfinante com o imperio,
O SR. PIMENTA BUENO: - E' outro equivoco da repartição.
O SR. MINISTRO DOS ESTMNGElROS: -Não ha equivoco da
minba parte, é do nobre senador.
Portanto, se o pensamento do governo, no intuito de de·
sembaracar a navegação ~o Amazonas,era terminar quanto
antes a úemarcação de lmutes ao norte e ao sol até as aguas
do Javary, ~ manirestação do eommissario peruano não revela
senão desejOS de protellal', de demorar a conclusão dessa
demarcação, Eis a raz[o por ql1e n[() só semelhante manHas~çi!.o sorp~hendeu o gov~rno, visto que esse commissario já
tI!lha nellCla das nossas ~ns~rucç(jes, senão porque como Já
dISSemos era desnecessarlO ISSO para a conclusão dos limites convencionados entre nós e a republica do Peru.
O nobre senadorabundou depois em muitas consideracoes
pelas quaes nos poderia ser de vantagem o aceitar a linlia ~
que se r~reriu o contra .almirante. Mariategui, e fallou, n~m
era. posslVel que o deIxasse de Cazer, na Bolivia, porque

s~m

se de~enn!nar um ponto na margem esquerda do ~Iade!ral
nao se pode tirar a paraIlela até o Javary, não era posslve
que podessemos fazer obra,
, ,Por essa occasião o nob:~ senador ainda disse que eramos
Injustos para com a BollVla, porque não lhe facilitamos a
navegacão dos seus e dos nossos rios, Senhores é uma
perfoltá injustica do nobre senador. Quem attende~ para o
modo como a Dõlivia desde 1833 pretende navegar o Amazanas, que li nosso, embora possa ella considerar-se ribeiL'inho
quer pelo lado do Madeira, quer pelo PurlÍs, o que n[o estl
ainda bem explorado, reconhecerá que é ella e só ella a
culpada de n[lo termos até agora realizado ajustes semelhantes, como os que celebr.imos com Yeuezuela, com
() Equador, com Nova Granada Q com o PCI'Ú,
lIIandamos para esse clfeito um diplomata, o Sr. Ponte
Ribeiro lá esteve, nada pôde conseÚ'uir ; sem etubargo, esta
missão, continuou a rcpublica da 'Bolívia a julgar-58 com
direito de ter sahida nas nossas aguas para seus prodl!-ctos o seu? habitantes independentemente de convenç[o,
AlOda postenonnente em 1860 mandámos outro agente
diplomatico exclusivamente eneal'fegado de tmtar sobre o
mesmo assumpto, e esse diplomata depois de algum tempo
de demora, voltou COIIIO o antecedente. Nada obstante o
governo do Brasil pretende continuar no empenho de entender-se com aquclla republica a semelhante respeito.
O nobre senador tem razão quando diz que não podemos
abl'Ír nossos rios á navegação de todos sem que prêviamente
tratemos dos nossos limites e comJ)inemos a esse respeito
com os paizes Iimitrophcs. Mas ponderarei ao nobre senador
que a pOli,tica de 00950 governo desde 181;0 roi preparar,
para dar hvre curso oas suas aguas, o Amazonas porcrue este
era o que, por se achar ~ovoado, podia mais facilmente
prestar-se para esse fim, E' natural que o faca tambem a
respeito dos tributarias rlo Amazonas, mas ô governo não
poderá abri-los, franquea-Ios a todos sem imprudeucia, antes
de bem explorados e de até certo ponto povoadas suas
margens,
Portanto, nito ,só em rclallão ao ~Iadeira. como ao Purús,
o governo não pode estabelecer convenr.ão nenbuma com
os ribeirinhos sem que primeiro se estipufem os nossos limites, sem que pdmeiro se ro,,"ulem os deveres de cada um
relativamente â navegaçao. lUas, como acabo de ponderar, a
republica da Bolivia tem-se opposto constantemente a isso
por sua pat'te, ora se aferra ao tratado de 1777, que o nobre
senador sabe que muita gente entende que está sem vigor,
ora recusando esse mesmo tratado.
A politica da 1l0livia ate 1843 foi uma, em relacão a este
assumpto e de 1843 para cÍ! tem sido outra. Se pôr ventura
não podemos assentar na linha divisoria, como poderemos
tratai' de abril' a navegação desses tributarios do Amazonas,
pertencentes á republica da Dolivia ?
Porque razão se afasta alie dO_Jlrocedimento que tiver1!o
comnosco não só as republicas de Venezuela, Equador, Nova
Granada e Peru, como no Rio da Prata o E,tado Oriental,
Confederação Argentina e o Paraguay? O nobre senador sabe
que o governo brasileil'o não adopta fi politica japollcza; deseja, pelo contrario, vêr povoado o interior do paiz, deseja
vel' aproveitadas as nossas riquezas nnturaes, deseja mesmo
vêr constitui das as relações entre os diITerentes pontos mais
povoados do paiz, porque só assim desenvolver-se-ha mais
nctividade entre os habitantes do Brasil, e só desta actividade n05 poderá vil' o tmbnlho e a prosperidade de que carecemos,
Em seguida á este topico, fallou tambem o nobro senador
Acerca da questão Bearn, reparando qne no relatorio se dissesse cruo continuar-se-ha a discutir. S. Ex. entende que deviam1lS desde a ~rimeira nota ~ór termo á discussãO, sem S6
recordar que a discussão não Importa concessão, que a discussão é muitas vezes, como neste caso, um aeto de mera
eorlezia,
Da nota dó governo, publicada no relatorio, se vê bem
que o governo manifestou, e de um modo peremptorio, como
encarava a quesUto aventada pela lega cito franceza. lIas, senbores, as retle1ões que depois fez esse illustre agente diplomatico n[o devião merecer essa resposta brusca, a qu
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alludíu o nobre senador. Nós sabemos que o direito internacional da Europa de 18tO para cá, tem sofl'rido modificação;
nós sabemos que, apczar de ser principio inconcusso do direito das gentes, que a exterritorialtdade só compete aos
navios de guerra, modernamente, quer por occasião da ques1ii.o Trent, quer por occasião da questão Atmis, tem-se pretendido que esses vapores - correios não devom estar sujeitos á visita, não só no alto mar como nos portos. Não
quero fazer applicacão, do que então se disse, para o nosso
caso, que realmenté é difl'erente ; faço esta observação unicamente para ponderar ao nobre senador que, o que uma
vez foi opinião do governo fl'ancez em 1840, IJóde deixar de
ser agora.
Ponderarei mais ao nobre senador, a insistencia com que o
governo da Franca está pretendendo tOnJar a dianteira em
certos e determÍnados principias e que julga convenientes,
não só a si como aos reclamos da ch-ilisaciio Rctual. Não falta
na Europa quem suppunha que, destinados esses transportes
para dar celeridade e certeza â correspondencia, não devem
esses navios ser por modo algum demorados, e embaraçadas
!uas viagens; que ha nisto um intereíise geral para todas as
nacôes, que os subvencionão. Não falia quem ali diga que os
paquetes tommandados por officiaes de marinha, tendo á
bordo agentes de difl'erentes governos para as suas malas,
devem estar como que resguardados dessas pesquizas c diligencias, a que estão sujeItos os navios mercantes propriamente, Procurârão para isso estabelecer uma diITerenr,a,
denominando os mixtos, em consequellcia querenl que alies
tenhão taes e determinados privilegias.
Felizmente creio que, a soluciio desta questão na Europa
não importa para a hypothese '9uc nos occupa, e estou perluadido de que, qualquer que seja a cortezia que o governo do
Brasil pretenda ter rara com o agente diplomatico da França,
uão cederá um seilIl do seu direito, salvo se houvesse COllveniencia em estipular uma convencão, o que por ora
ainda nlto descubro.
'
Em seguida a isto (aliou ainda o nobre senador, nas COllvenclies consulares, e, Sr. presidente, consinta V. Ex. e o
senádo que cu mostre meu pezar pelo mo tio como se manifestou a este I'espeito o nobre senador. Depois de ter desacreditado as convenções, dizemlo que erão pessimamente redigidas, depois de ter feito vêr a necessidade talvez, de uma
refôrma dessas convenções ...
O SR. PllIlENTA BUENO: - Disse que não concordava com
muitas censuras que se tinhão feito na camara dos deputados.
O SR. MINISTRO DOS ESTRAlIGEInOS' - ... Accrescentou.
que só na intelligencia vigorosa do nobre senador pelo
Rio de Janeiro, o Sr. visconde de Uruguay, podia encontrar o governo l'ecurso para fazer face a nota eoUectiva.
O SR. PIMENTA BUENO: -(dirige ao orador algumas palavras em voz baixa).
Em vista das declaracões que me acaba de fazer o honrado senador pela provilicía de S. Paulo, vejo-me forcado a
modificar a serie de minhas observacões. ElIectivameille eu
entendi que S. Ex., considerando as convencões pessimamente redigidas. . .
-

O SR. PIMENTA BUENO: - No arl. 7",
O SII. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -. .. no !u·L. 7". que é
o assumpto da nota colIectiva, tinha encontrado Iinitivo a
este mal, na po?~nte intelligencia do ilIustrado Sr. visconde
lIe Uruguar. DIZIa eu então, senhores, que tinha ouvido
C~1Il1 pezar IStO, porque I'eputava que uma opinião tão automuda, corno a do honl'ado senador não podia deixar de
trazel' difficllldades ao governo em ~ma questão pendente.
Entretanto, qualquer que seja a deferencia que eu deva ter
pel~s luzes do ~o!~'ado senador nesta materia, respeitando
mUlto a sua OpllllUO, eu refiro ao senado o que disse na
outra camara, tratando deste assumpto. Cousiderando as
convenções, c?mo fazendo earte da legislaçãO do )Jaiz, hei
do responder a nota collecLI va, com a mesma seguridade e
firmeza com que tenho dado algumas decisões, relativamente
a pontos contestados dessas convenções.

O nobre senador pareceu tambem extranhar que eu
risse as notas collectivas As reclamacões que pudesse
separadamente as diyersas legações)nte!,essadas a
peito. lIias, Sr. presidente, senilo ldentIco o
reclamacões de que se trata, o facto de
agentes ·diplomaticos collectivamente, não era
que eu deixasse de responder, com toda a
preferia esse modo por me facilitar assim a
Em vez, portanto, de receiar complicações em
que não os deve ter, porque as reclamações são
leetivamente, acho que o governo de meu paiz
a oecasião de responder a todas juntas, dando as~im
munho de que nlto receia pressão; e seguramente só
receiar pressão, aquelle governo que nilo tem
si nem de seus direitos.
Creio que forão estas as observar.ões feitas em reI
reparti cão dos estrangeiros, e creio que da minha ~ar
da.tlo
explica~ões que, se não forem satísfactonas
honrados senadores, ao menos são a revelação do pCllsa.ment
dQ governo.
O Sr, Pal'anbos : - O discurso do nobre presi
conselho tirou-me todo Q animo para dirigir ao gabO
todos os directores da actual situação politica alguma
xões, que me paredão neccssarias e tendentes a
malo3 que, a meu ver, a llolitica dominante está
ha de causar ao (Jaiz.
O nQbl'e presidente do conselho comecou o seu
dizendo-nos que hontem não sentira necessidade (Ie
tribuna para responder aos dous discursos que o senado
viu a respeito do 'l'oto de graças. S. Ex. disse-nos mais
os discursos proreridos na camara dos Srs. deputados,
occasião deste mesmo assumpto, não tornavão neces
inlcrvenciio do g-overno nos debates ali suscitados.
Os nobres ministros, quando todo o paiz es
respeito do verdadeiro programma politico que
seus destinos, quando as mais graves
em todos os oespiritos,
em face 61uda;;s~e~:dê'I:~ou~:~~u'd~~S~'
embaracão
nosso progresso,
quatro, 'qualcjuer numero de discursos dos del~ufadl)s
si~ãO, em qu~ se rcn~vassem reflexões já feitas, mas
cada dm adquu'em maIs força ....
O Sn. PIMENTA BUENO :-Apoiado.
O SR. P.inANlIOS : - .... que os factos quotidianos
justificando e exigindo que se repitão, não erão
para demover o gabinete do seu silencio.
O Sn. FERRAZ :-Assim dizia eu em outro tempo.
O Sn. !'AIlANHOS: E pôde !'er que Qnobre senador
tivesse muita razão.
Nas circumstllncias actuaes e na occasião de assumpto
importante, de um debato tão solemne, eu creio que o
presidente do conselho e seus collegas, tão aptos para
certames, t[o amestrados nolIes, devÓriIo ter-se
mais solicitos em esclarecer o paiz sobre as
sua política, sobre as necessidades 'publica5, sobre
ciações e designios politicos do gabmete; e que pelo
devêrão mostrar-se mais cavalheiros para COlll II.quelles
os pro\'ociIo a estes debates.
O nobre presidente do conselho no~ disse :- Fomos
dos de Ullla politica reaccionaria e exclusivista.
eusacão partiu do nobre senador pela pro\'incia
e S. ·Ex. o Sr. ministro como respondeu? Limitou-se
simples negaçãO geral e explicou apenas dous factos.
Senhol'cs, é cst!' tHlllbem li accusaç~o mais grave
tenho contra a Situação actual ; e crolo que nesta
não posso deixar de ser acompanhado pelo meu nobre
o ilIustre orador que ba pouco vimos apreciando o
passado e prcsellte politico: refiro-me ao nobre senador
provincia da Bahia.
Depois de um periodo que se denominou de COllCllllal'"
depois de um pel'iQdo de tolerancia, até de coa
ahorcs, reapparece uma politica cujas tendellcias são
credito, a execmção do passado, passado em q
muitas das iIIustrações que hoje honl'ão o partido
nante tiverão grande parte (apoiados); o dcscredito
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d a destituicão de todos quantos fU!lccional:ios não C~lsações; quizera _ou, ir de S. ~x. algumas palaV1'as que serpa~sa o~eito e homênagem á sublime pohltctl dominante I vissem de protecçuo aos pl'OSCl'lptos e puxes sem algum cobro
jUliIo. pl
não a oiados)
aos desmandos dos agentes da autoridade publica. S, Ex.
(Ap-ola:d~ e ola fimeira vez !allei, d iSC~ltilldq o primeiro limita-s'!. a ~izer·nos: ::-Eslalllos em. maré de rosas, essas
8:
,QllIl
Faca/desta sessãO, eu pomlcl'cl, apomndo-me em acc!l~açoes sa~ todas Illfundada?, rema por toda a pU;l'te o
!
de
vO~~ridade~
insuspeitas, a convelli~ncia de scpal'!ll'-se a po- espmto da mal~ lIltensa toleranw~ ; sfio meras visões os caI
r~'
da administracão. Ainda hOJe eu poderm Invocar em sos de que faltais; e o nobre preSidente do conselbo lamenta
I ~~a apoio novos dôcumentos de autoridades, indeclinaveis, flue tantos hrasileiros, algu~~ Uo, d,istinctos "como ,o nohre
~ra provar quanto é injusta e !atal esta pohllca, que con- • scnador ,pelo Amazonas, seJao vlctlmas dessas Visões da
p te os meios de administracilo para os quaes todos con- I meia-nOite 1. ..
~~~remos, e que são dados ao governo' no iuteresse de tod~s,
,Sr. prcsidente, estes factos, esse e~tado do c~usas já não
em instrumentos destinados a co~serval' ~o podcr um partido po(!emmaravllh~r· nos ,são c?~seqnencI.aslleccssartns de}l0ssos
e a perseguir o partído contrano. (Apotados).
ultlmos acontecimentos p~htlcos:. a sltuacão, como fOI creao 'DE DE JEQUlTh'lllOIIUA:-llIuito bem,
da, c~rno se a~ha. conshtUlda, nao pó de aOl' outros. fru~tos,
S
O 11. VISe ri
,.'
(,~pOtados) Nos vimos o empenho nobl'e, mas serodlO e llIefO SR, FERRu:-nlas Isto e antigo.
ficaz, do nobre senador pela Bahia, querendo o[erecer á siO SIl. PARAIISOS : - O nobre senador pela provincia d,a tuação u!n programma qu~ alia rejeitou, quando se tratava
Bahia que me dá o aparte parece crer (lue as cousas anh- de organlsal' um novo par lIdo e de leva-lo á luta das urnas.
~s Jevem pCl'Jhanecer se~pre; mas o que li mão, por m~is
Reconheço com o nobre senador pela Dahia a necessidade
~ntigOquc seja, deve ser corrigido ou desapp~re~el' ; e Ol~- ue que e~istão partidos bemdefin!dos,o que phitêem o gove~
guem melhor do que o nohre senador pela provlIlcIa da Dalila no do palz no campo, das lutas mtellectuaes, den~ro dos 11se ~óde propor esta grande tarefa.
mltcs da nossa constitUição; mas o que nunca se ,ViU, sonhoEstá senhores na consciencia de todos que uma reaccfio, res, é que se produzisse tão grande abalo em um paiz, que
em algnns'poDtos phrenetica, se .tcm desen.voMdo por iodo se dissolves~e uma camara, que houvesse uma luta eleitoral,
o paiz.' Até, senhores, secretarlOs de capltaOlas. de por!os que a autol'ldade se mostrasse empenhada com todo o esfortêm sido' destítoidos, porque n~o pensão como a~ mlluenclas ço ,para dar tri~mpho a um partido, sem que e~te pal,tido
do dia. Na Prussia, onde não eXiste um governo lIvre como o estivesse orgamsado, como não estava o partido dommante,
do Drasil, f':lneeionarios publicos em 1863 pnderão apresen- que não I~nha programma feito, qu~ lin~a rejeit~do o un!co
tar-secanclldatos, e, guerreados pelo Kovel:no l sus~entarJ~s que lhe fura apresentado por uma mtclhgencla taO SUpOl'lOI'
'--"-pélã"oPiF)siC[O',' triumphárão: é o propno dlcclOfi<l.rlO poh- como a do nobre senador pela Bahia,
tico de Blôck, hoje citado pelo nobre senador, a quem !la
O" D ' I ' ' N~ é .
'
ouco me referi que menciona esse facto para mostrar a
oR,: li ANOEL, ao exacto, deve estar convencido
P
" . ,de ' estahelecerem-se os l'IInHes
.
convemenCla
que dcvem se- do contrarIO,
parar a administl'acão da política. Entretanto, Iêmos nos
O Sft: ~AnA"IIOS : - O quo hoje deve admirar-nos é lru e
jornaes que um secI'étario de capitania de porto, pOI'que na nos queu'ao convencer de que é cousa normal, pl'opl'ia do
respectiva assembléa provincial dou um voto contrm'io ao sys,tema representatlvo, qU,e, assim se revolva o raiz, assim
presi,dente ~a provincia, ou que a este desagradou, foi pouco se !fiverta a sua ordem pohtlca",
depOIS destltUldo I
O SR, D. lLlNOEL : - Na casa estão tres testemunhas e
Todos nós sabemos que os o!6.ciaes dos corpos de 'policia comigo quatro, que dizem o cOlltl'ario, E' muito serio isto.
têm uma missão de confianca, bem como os o!6.cHles do
O SR, rftESlDEIiTE : - Attenção I
exercito; mas nunca se viu qúe as mudancas políticas entre
nós trouxessem, ipso facto, a necessidatle de substitui!' a
q
SR, PARANlIOS : - .... e ([ue os vencedores devem oro!6.cialidade do~ corpos polieiacs, E todavia isto tem aconte- gaOlsar, s.e e formular o seu pl'ogramma quando no poder e
cido uldmamente em mais de uma provincia, Na provincia com detl'lmellto deste poder,
de Sergipe olliciaes antigos, que por mais de uma vez tinhão
O ~n. SILVEIRA DA MOTTA (ao Sr. D, lIfanoel) : - Os Sl's.
arriscado sua vida em defesa da ordem, sustentando a auto- Ottoms
approYárão?
ridade publica, forão destituidos, porque a poli tica tinba
O SR, D. nlA,NoEL : - Não estavão presentes.
mudado, o er!l preciso i}la~gurar um novo regi~en político
naquella, desditosa pl'OVIOCIU, As corres[londenclo s dos jorO Sa, T. OTTOll1 : - Nem approvárão.
naes. n~s dizem !lue tambem na pr0.vi.ncia do Maranhão erilo
O SR. SILVEIRA D-' l\IOTTA: - Oh 1. ..
d!lslttUld~s, olllclae~ do corpo de pohem, porque não pertenClitO á opinião dOI,lllllante; que forilo nomea~os olllciaes ' {lesO SR~ PAllANIlOS : - Eu ponho de parte a discordancia em
soas" estranbas aqu~Ue corpo, com preterição dos omemes que estao os nobres senadores que podem dar testemunho a
qne la a eUe pertenclão, a despeito da respectiva lei, E' isto respmto da approvação do programma; porque, como quer
o quo se vê em toda a parte.
qne o facto tivesse Ioga!' nas reuniões secretas, o que é
O SIl. FERII.AZ:-Olliciaes de policia?
ce,rto é que esse progr~mma. não viu a I~z do dia, ,(Apoiado$,)
Plogl'amma que uão e publIcado não pode constltUlr a ba.nO SR. PAnAISHOS: -Demíttidos.
deira de um partido, (Apoiados)_
O Sn: FSIlRAZ:-E que o fossem.
O SR. SILVEIRA liA ~tOTTA : - Esta é que é a questão,
O SII.. PAlIANnos: - E os secretarios de capitanias do
O Sn, D, MANOEL : - Agora é que os senhores fazem
portos?
questão disso.
O SR; VISCOIIIlE DE JIlQUlTlI'lnONIIA:-Em Pernamhuco ba o
q Sn. PARANnos: Não é minha intenção, porque iria
Cacto d,a assembléa pa~sar, uma casa de uma para outra
Creguez}a para seu proprletano ti mora1:lor não ter inUuencia ~u~to longe, acor.npanh~.r o nobre senador 'pela Bahia no ;,eu
letlospecto,
POhtICO. 1'hn!(uem rende mais homenagem aos
Das eleIções,
talentos, á lllustração, ás mtenções do nobre senador 'do que
, 'O SR. PARAlmo.s : - ;Muitos outros facto;, a imprensa nos o. humilde orador que oru se dirige ao senado' mas peco
tem revelado;, serIa precls.o desenrolar aqui um longo catalo- hcença ao !llcu nobre amigo para dizer-lhe que elte, sempre
go, s6,eu qUlzesse mencl?na-Jos todos, e eu não me propuz que aprecia o penodo cbamado da. conciliacão me deixa
es~a tarefa: fallo á conSClenCIa do gabinete do seu 'Ido e do esta .c~en~a, que S. Ex; está convencido de quê a' politica da
plllZ.
'
,
conclhaçllo se a.cbava Inearnada na sua pessoa; desde qU!l
, Longe de mim atlrihuir ao nobre presidente do conselho e o Dobte senador separou-se do ~abínete de 1'2 de dezembro
seus eollegas o proposito de antorisar ou acoroeoar taes de 18a8, resul~a de suas aprecla~ões. a coneiliação expirou
a~tot ma~ eu qUlzera. que o nobre presidente do 'conselbo para nunca mais apparecer,
11 osse tlio reservado,· senão receioso, quanto a essas acO nobre senador pela Bahia, quando membro do ga.binet()
r,

i
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de 12 de dezembro de 1858, julgava findo o periodo da conciliacão? Não tinba entlio esse gabinete a mesma politica
que dirigiu-nos durante a administração de 6 de setembro de
1853 ? E os factQB posteriores fallão contra os conserv~dores
ou contra os seus advel'sarios de então? Quando expirou a
conciliação, {Iuem soltou o grito de cerrar ~l,eiras? Em
1858 não nos apresentámos com a mesma ~ohtlca ante as
camaras a ante o paiz? De que lado partm esse grito de
luta a todo o custo '1
Na campanha eleitoral de 1860 apparecêrão do~s partidos
em accão: quem oreou o segundo, quem arregimentou os
adversários do gabinete de 1800'1
E quando os alliados desse gabinete tinhão de lutar contra
um partido arregimentado, e que envidava todos os meios
para derrotar os seus adversarios, estranhava o nobre senador pela Babia que o Sr. conselbeiro Euzebio, cuja ausencia
devemos lamentar, escrevesse uma circular avisando seus
amigos de que os co~trar!os não querião saber de conciliacão e sómentc do vlctona para os' seus? O nobre senador
pela Bahia roi pelo menos injusto quando lançou á conta do
lado conservador a morte da conciliação. (~poiado$):
O nobre senador veiu augmentar as dUVidas e as mcertezns em que nos achavamos :-Não ha mais conciliaçãO, não
ha mais liga; tambem não ha ~artido novo, completamente
organiôado, com prosramma feito ti geralmente aceito.
O que. temos pois'l Um vacuo immenso, no qual sómente
o nobre senador pela provincia da Babla póde fazer a luz.
O Sn. Nuuco :-Não tenho c'ssa pretenção.

projecto 70ncernente. ~o serviço da guarda nacional e outro
ae orgaOlsação muIlIClpal.. ..
O Sn. FERRAZI - Forão distl'Íbui:!os at-é.
O SR. PARANIlOS:- ... um de refOrma da lei de 3 de dezembro .••
O So. FEORAZ :- Estão impressos.
O SR. PAnANIlOS :-Carecião ainda esses projectos de algum
estudo, nlio tinMo recebido a ultima de mão; mas estavão
concebidos e formulados por escripto. Tambem creio que o
nobre presidente do conselbo nào deu ainda a ultima de mão
ao seu projecto de reforma judiciaria, aliás já apresentr.do
na oulra camara por uma de suas com missões.
Está, portanto, manifesto que o nobre presidente do conselho 11M teve razilO na censura que nos fez outr'ora e hoje
repetiu, quando disse que os mmisll'os do gabinete de 2 de
março do 1861 aununciárão trabalhos que não estavao
plOmptos.

O SR. S/L VEIRA DA MOTTA :- Havia tambem um projecto
de monte-pio militor.
O SII. PARANUOS :-E' verdade, havia tambem esse trabalbo.
A memoria do nobre ministro foi, país, infiel; e, já que SOIl "
obrigado a auxiliar a nlemoria de S. Ex., devo tambem recordar-Ihe que então se apregsou a censurar esses projectos"
pela noticia rapida e prefunctoria que delles davão os rela~
torios, sem esperar que fossem apresentados 11 pudesse apre- •:
cial-os no seu contexto. Então o nobre presidente do conselho
dizia-nos- não é preciso mais para julgar de vossos pro- ,
O Su. P",nÁNIIOS :-0 nobre senador jlela Bahia nos disse jectos; basta uma ou outra idéa que os relatorios olferecem
que não se Ibe devia attribuir a paternida~c desta s!tuaç~o, a respeito delJes. Eis aqui, senhores, como se procedcll •
porque não lia forças humanas que possao crear sltuaçoes para com o gabinete de 2 de março de 1861, gabinete su~te~
poliíicas; que as situacões nascem por si mesmas, silo conse- tado pelos Cidadãos a quem o nobre senador pela provlllClli .
quencias dos factos sóciaes que se encadeião. Entretanto, o da Bahia hoje quiz imputar a morte da conciliacão ... O renobre senador pela Babia nos dizia na mesma occasião que t1'ospecto de S. Ex. foi evidentemente inexacto ã injusto.
ba necessidade de reorganisar o partido liberal, e justificava
Passarei, SI' presidente, a otrerecer ao senado e ao nobre
o íacto, que ultimamente presenciámos, de querer o governo ministro de estrangeil'os alllumas reflexões concernentes •
constituir um novo partido com elementos tirados dos anti- nossas relacões exteriores. A materia é summamente
gos dar-Ibe um programma e torna-lo fiel a esse program- tante; talvez que eu ploporcione ao nobre ministro de
ma.' Ao passo que o nobre senador pela Ba~ia dizia-nos- trangeiros occasião azada para evitar interpretações que, a
Ilão fui creador de situação alguma, porque nlOguem ba que meu ver, podem ter algumas passagens do seu relataria, em
aI! possa crear, elle se mostrava empenhado em resolver o detrimento das boas relações do imperio com os estados dó
problema qu~ dcclarára .impossivell.
. .
Prata.
Assim, pOIS, estamos em uma 51tuacão arllfiClill, que é
O nobre ministro de estrangeiros, íallando da missão
um verdÍldeíro imllossivel, na opiniãO áo nobre senador pela pecial enviada a I110ntevidéo, exprime-se por varios
.Bahia; a em taes circumstancias o que nos resta '1 Esperar em mais de um artigo, mas a ídéa que parece fixa é
que a Providencia nos tire de tào grave
. Não Im tem resolvido uma alteracào de politica. Eis como foi
neste mundo quem Ilossa dar-nos o
, pelo qual ciada aquella missão em despacho dirigido ao ministro
possamos sablr deste labyrintbo. A
Çã? ~ um I11agestade, residente em .Buenos-A,res (le):
Impossivel, no conceito âo nobre senador pela provlDcla da
«Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1863.-Ne
Dabia.
que dirigi a V. S., com data do 'j do
O Sn. NADUCO:- Esta interpretação é de V. Ex.
de copia do que na mesma data passei á
O SR. PAIIANIl05 :- Eu, pois, espero, como muitos outros, I110ntevidéo, annunciei,lbe a resoluçàO, que
resignado que ri Providencia resolva o problema que o no- de Sua I11r.gestade o Imperador, de alterar a sua
!lrtl senador pela provincia da Bahia, com summa sabedoria, quella republica.
ljualUlcou de impossivel.
« Completando a informa cão que o referido despacbo
S. E;., P SI'. presidente do conselho fez ao gabinete de por objecto prestar a V. S.; afim de habilita-lo a
l de marco d/l1861, se bem ouvi a S. Ex., uma censura, cooveO/entes explicacões ao governo da Confeidelraç:ão,
respondeüdo a OIltra, ttUe lue fúra feita pelo nobre s~n!ldor ventura Ih'as pedissê, devo agora
que encetou o debate 40 voto de g:aças. O nobre m.ml~tro governo imperial, considerando a natureza
díslie: - Quando censurei em um discurso da corOa a lDdlca- do Ilssumpto' julgou conveniente enviar uma
cão de muitas medidas, sem que os respectivos projectos 11 Montevldéo, para entender-se com o
êstivessem promptos, eu dirigia-me a um gabinete, no ga- so~re a alludida alteração de política, que as
binete de 2 de marco de 1861, que havia incorrido nesta ~ façamos em nossas rela.ções com o mesmo governo.
fn.lta ; que indicava necessidades, fallava em .reformas, sem • . . . . . • . . . . . . . • .
que tivesse os projectos já pre(l~r~dos. CI'el~ que S. Ex.
" O objecto da missão, como V. S. já sabe, é M.,cn""ír:
IlCerescelltou:- Vim quando mmlstro e preSidente do con- por meios amigaveis, do governo oriental, a sol
tllbo, verillear que t~es projectos não e.'l:Ístião.
facto ria de algumas reclamações justíssimas que
Jle,I),II)l.CJlt.e, 11 ;lssevcração do nobre ministro colloca-me temos pendentes, e a a~opçào de proyiden~ias e
em al"un.a dillicuidadll, porquo tenbo de contestar uma pro- que ellicazmente protellio e garantão a Vida, 11 honra
posic[o enunciada com tanta aftlrmativa, e a contestação ou propriedade dos .brasi!eiros ali re~identes.
Jlfov-ará contra a memoria do nobre minigtro, ou contra as
«O governo .1mperml nada mais yretende.,
~r/ldicões das secretarias de estado. A verdade, porém, é lirme no J~roposlto de guardar a II}als perfeIta
.
S/l.8 Ógabinete de 2 de março, ~m 1862 quando a. censura o ahstençao nas questões e lutas !ntern.as da repubhca.
!j),e f.o~ f~,~, ~i!l!!ª al~uns proJcctos eiahQrados: tmba um I {( nesoheu tambeIn o ~overno Impenal, COillO V. S.
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elo já mencionado despacho de 7 do corrente, reforear

Vejo no relatoriofallar-se algumas vezes de missão pacifica,
msi~tencia; vejo que, no despacbo do nobre mmistro á
legaçlio Impenal em Duenos-Ayres. se procura desvanecer a
ídéa de reforço á nossa esquadra do Rio da Prata...
O Sn. iIlI:>!ISTRO DOS ESTRANGEIROS: - Desvanecer a idéa,
não; rcstabelecer a verdade dos factos.
O SR. PARANllOS: - .... declarando que farão substituídos
alguns navios, mas não augmentado o seu numero.
O Sn. ~musTno DOS ESTn.l.NGlIlROS :-Justo. O nobre Eena~or sabe que as folhas aquí darão publicação a factos
lllexactos.
O SR. PAR:\NIIOS: - O que importa esta rectificação? E'
remover a Irléa de que augmentamos a nossa fOl'ça naval
lIa 1\io da Prata, por meio de navios do maior força, ou
augmentulldo o numero destes. As vuriantes que se lêm no
relatorio-a missão ti pacifica -, o governo não ([uiz reforcar a sua esquadra-pódem crear duvidas sobre as verdadeiras disposições do governo imperial.
O Sn. MINISTRO DOS IlSTRANGllll\OS: - Em quem quer
acha-Ias.
O SR. PAnANllOS: -O nobra ministro dos nego cios estrangeiros diz-me, em seu aparte, que tnes duvidas só podem
gerar-se no espirito daquelles que as fJuizerem achar. Realmente é uma observacão esta do nobre ministro dos negocios
estrangeiros a que eu não sei l'e~ponderl quo eu não esperava ouvir de S. Ex, Devo, pois, ponuerar c mostrar a
S. Ex. que, se elle sabe com decisão e coragem zelar os
interesses deste paiz perante o estrangeiro, como ha pouco
nos disse, se cite não treme ante a responsabilidade de seus
aetos, o senador pela provincia de Mato-Grosso sabe tambem com a mesma decis,io e coragem cumprir-o seu dever.
Embora as minhas reflexões talvez parecão a S. Ex. impel'tinclItes c dieta das, não pelo interes,e publico, mas por um
espirito de malevolencía, hei de proseguir nellas, confiado
em que o senado e o paiz me farão justiça. (,4poiadDs.)
Tendo razão, Sr. presidente, para conhecer um pouco as
conveniencias de uossa política relativamente aos Estados do
Prata, julgo prestar um serviço,provoclllldo o nobre ministro
dos negocias estrangeiros a que firme bem claramentc a iatelligcncia de suas declarações officiaes. Entendo que devemos ser mUlto francos em nossas relacões com aquelles es·
tados, e mais ainda em circumstaneias tão melindrosas eomo
as actuacs. Elltelldo que o govemo resolveu apresentar um
!!/Umut'llm com a cominacão de recurso á forca, se suas
reclmnacões n[o forem attendidas. Duvidei, pOI'ém, desta
íntelligencía que dou a algumas rassagens do relatorio, porque vejo da parte do nobre ministro empenho em dizer aos
nossos representantes em Montevidéo eIlucllos-Ayres, que não
é exacta a noticia de que vamos reforçar a esquadra, que
apenas substituimos alguns navios por outros.
Pois, quando o governo imperial resolve enviar a lIIontevi,lóo uma missão acompanhada de força naval e de força
tert'cstre, que deve estar a esta hora collocada em nossa
fronteira, com ordem de pe!.atrar no tClTitorio oriental,
se der-se o caso previsto 110 despacho do honmdo Sr. ministro; quando estas são as disposicôes do governo imperial,
temos necessidade de dizer aos rept'csentantes do imperio no
Rio da Prata: - Não vamos reíorçar a esquadra, é falsa a
noticia que por ahí derão ; apenas substituímos alguns navios
por outros?
'
Não, essa rectificacão significa ou que a delíberaeão do
govm"no sobre o recurso a forr,a ainda llã.O está definitivamente finnaJa, ou que o nobre 'ministro dos negocios estrangeiros não foi assás claro e preciso em suas expressões.
Senbores, eu disse, c hei de manter o Dleu ]lroposito, que
não queria discutir a opp0!1unidarle e conveníencia da missão especial. Não desejo debilitar a acção do goyemo em
taes círcumstancias ; o meu fim é este - que a posicão que
assumimos seja bem definida, que todos os brasifeiros a
comprehendão e respeitem; o meu fim é mostrar ao paiz que
não ba. íUtera~ão de politica, quàndo se procura dai' proteccão efficaz aos sub ditos brasileiros residentes no Estado
Oriental. Esta declaração, não sendo bem e Plicada, faria

~~s ~o~sas fronteiras na provlOcia de S. Pedro .do Rio;Grari.rle com

dõ Sul, não só para fazer I'espeilar o ternt?rlO do Impeno,
como impedir melhor a passagem de contmgentes para o
enaral Flol'as ; servindo ao mesmo t.ClI!PO essa força para
groteger e garantir o.s interes,.es brusllwo.s, se, COll~ra o que
é de esperar nao qUlzer ou llao puder faze-lo por SI o governo da republic!l'
.
« Cumpre-me Igualmente prcycnlr a V. S. de q!le o governo imperial deliberou.substit~ir algu?s dos naVIo; de que
se compõe a nossa estaca0 no RIO da Plata, mas nao allgmental' o numero delles' como aliás se tem propalado na
imprem.a desta côrte, a~tol'Í,ando juizos infundados sobre
a~ intencões do mesmo governo.
" Em-resumo e com franqueza, o pensamento do governo
de Sua Magestade é f~zer um u1tímo ap~eHo aml~avel !lo
governo do Estado Oriental, para consegUIr a so!uçao. sat.!sf~ctoría de. nessas justas rccl~m~ções) !l as p.roYl.den~!as I.ndlslJensavels para que não sepo Illudld.<ls (J ~l'Ustl ada, a p! 0tecçiio e as garantia~ que as propnas lms .da rcpubl:c.a
afia~cão aos seus habItantes; sendo que, embala com peza!,
ver-se-ha o governo imperial for~ad? a usar dos seus. proprios recursos, 50 por ventura contul>uarem a. serem mefficazes os da republica para a seguran ça da ~'Ida, haura e
propriedade dos brasileiros (Iue nella residem." _
. Meu primeiro reparo assenta sobre e,ta declarac~~: o goTerno imperial iulgou conveniente alterar a sua po1lt!Ca para
com o Estado Ol'iental do 1Jruguay. A alter~çiio de pollt!ca
pódedar-.se quan.to aos fins ou quant? !los meIOs.
Até hOJe os ob]ectos de nossa pohtIca .com aquella rcp'uhlica erão os seguintes: munutencão da mdependenClu e mtegridade do Estado Orie.ntal do .lfr.uguay, pr?tecção aos dIreitos c pessoas dos subdltos bl'uslle!Fos alI reSIdentes, desenvolvimento dos interesses rceiprocos e commUIlS, de navegacão, commercio e boa vizinhanca. Creio que a alteraçiio de
politiea nãO diz respeito a estes' fins; supponho quo, relativamente ao Estado Oriental, queremos hoje o mesmo que queriamos hontem.
Para não fatigar a altencão do senado, deixo de ler varias
passagens do reIatorio eon·cementes li miss[o especial, em
que se reconhece que o governo imperial te\'e 8empre debaixo
de suas vistas, tomou sempre a peito dar protecçlio efficaz
aos subditos brasileiros.
A alteração pôde ser quanto aos meios. Os meios empregados até hoje para com aquelle estado, _assim como
para com os outros estados conterraneos, erãll de preferenela os mais moderados e benevolos, e só em casos extremos medidas coercitivas ou a forca. Pelo que deprehendo
do relatorio do nobre ministro, a alteracão consiste sómente
em que o governo entendeu conveniente 'apresentar um ult'imatum ao governo de lIIontevidéo, com relaclio ás violencias
1\ esbulhos de que têm sido victimas os subuítos brasileiros
residentes na campanba daquelle estado, com a cominaçãO
de recurso á força, se esse uttimatum não for satisfeito.
Niio quero discutir a missão especial, é negocio grave e
pendente, e por isso devo abster-me; quero seguir o prcceito
do Divit'io Mestre, que me será licito traduzir por estes termos, não devo fa~er aos outros aquillo que já pI'aticárão
para. comigo; O meu desejo é dar força á acção do governo
na SItuação em que elle se collocou, e não enfraquece-lo.
Mas o annuncio de uma alteraciio de politica, em nossas I'elasões com a. Republica Oriental do Urugua y, póde suscilJ.r
apprehensões, e o nobre minístro dos negocias estrangeiros
sabe flue no Rio da Prata mais de uma vez temos sido accusados de nutrir intenções reservadas a respaito rlaquclle estado; por mais de uma vc~ telU·se alludido a uma política
tradicional que se oeeulta, e que hcrdámos da metropole
portugue~a.

Eu crei~ que não houve alteração em nossa politica nO
que respeIta aos seus 6ns; que a unica alteracão é que o
governo imperial Julgou que era chegado o momÊlnto de apresen~r o seu ult~matllm ao governo de Montevidéo, com a
c0ll!mação de recurso á força, se esse ultima/um não fosse
aceIto. Se tradllZo bem o pensamento do governo imperial,
peço ao nobre ministro dos negocios estrangeiros que o confirme.
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crer que o nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros, que' Fizemos dous emprestimos ao governo argentino, um em
os seus anteceSSOl'es descuidárão um dever tllo sagrado. De- 1851, quando estavamos empenllados na gloriosa empreza
seja que o Dobre ministro e o gabinete de que elle faz de líbertar a Republica Argentina do díctador Rosas, e Outro
parte consigil:o, do modo mais satisfactorio, os fins a que se em 1857, Não pude ainda ler de espaco, como desejo, todos
propuzerão com a missão especial: e longe de desacorocoa- os discursos proferidos na camara dos Srs. deputados, quando
los ou de impelli-los para além do ponto cm que fixáriÍo a se discutia o orcamento do minis teria dos negocias estranl;iei.
sua posi~ão, quero pelo contrario que o gabinete tenba aros; mas consta:me que ali se disse que o ultimo emprestlmo
espontaneidade de seus actos; peço que o nobre ministro, feito á nepublica Argentina, de 300,000 patacões, fôra feito
ao passo que trata de assegurar a proteccão devida aos sub- a troco de uma carta de recommendacão para o governo do
ditos brasileiros residentes naquelle estaao, faca sentir, por Paraguay, Esse nobre deputado referiu-se á missão especial,
intermedio dos uossos agentes diplomaticos e consulares, a que foi enviada ao Paraguay em 1857.
todos os, noss~s compatriotas ali .existentes . que nas relaDo Paraná para a cidade de Assumpcão não foi uma carta
ções do Impeno com o Estado Onental ha maIs do que essa de empenho do governo argentino em "favor do Brasil j foi
proteccão; que a manutencão da paz ou a declaracão de sim uma nota reclamando comnosco a adbesão do governo
guerra· compete ao governo ·imperial e não a qualquer ·parti- do Paraguay aos principios gcraes da convençãO fluvial ceiec~lar. Desejo que se faça, bem. sentil' a esses nosso~ compa- bra~a em 20 de uovembro de. 1837, convenção fluvial que
trlOtas que é ao governo ImperIal que compete a dehberacão servIU de modelo ás que depOIS celebramos com Venezuela e
em taes casos, e que elle resolve a respeito da paz ou· da com o Perú, e que effectivamente foi a base da soluc[o pad·
guerra, como e quando julga cOllv~niente, não tendo em vista fica da nossa grande pendencIa Com a Republica do paraguar.
sómente os interesses de uma fraccão dos subditos brasileiros
Ainda mais: esse emprestimo íoi o cumprimento de uma
ou de uma localidade, mas os in'teresses geraes do imperio promessa feita pelo governo imperial, mUlto antes de resolou de toda a communidade brasileira,
ver a enviatura dessa missão especial, tendo em attencão
Cumpre, senhores, evitar que, por mais justos que sejão um pedido do governo argentino e a conveniencia de satisos l'eôentimentos de nossos compatriotas, o governo imperial fazer a esse redido, bem ponderados os interesses que havia
seja impellido a medidas extremas, quando elle não Julgue para o impe.rio na conservaçãO da paz daquelle estado. Não
convenientes taes meios, ou não julgue opportuna a occaslão obstante, dIsse-se na camara dos 8rs, dcputados- Demos
pura emprega-los.
cerca de 800:000;:5 por uma carta de recommenda9[0. Assim
Já vê o nobre ministro que eu, longe de querer crear se escreve a historia diplomatica do nossso paiz em um disdificuldades a S. Ex., tomo' sobre mim a impopularidade curso proferido na camara dos Srs. deputados I
que provavelmente recahirá sobre aquelles que não se conComo quer que seja, senbores, esses emprestimos não esLão
stilUlrem solidarios nesses gritos de guerra, que o resentimento perdidos; o actual govemo argentino já os reconheceu e está
de nossos compatriotas tem levantado na campanha do Es- âisposto a ajustar, talvez já tenha ajustado com o governo
tado Oriental c na provincia de 8. Pedro do Rio-Grande do imperial, o modo de remir essa divida que contrahlU para
~ul. Desejo a acção do Hoverno imperial completamente comnosco.
lIvre) que elle exerca a mISSão que llie compete pela conOra, !IUando o governo argentino nos manifesta disposições
stitUlção em nome das sagrados IIlteresses naClOnaes, unica- tão cordatas e amigaveis, por outro lado o que se observa
mente segundo o seu juizo como e quando julgar necessario relativamente 11 Republica Oriental do Uruguay? Solicitou-se
e opportuno, e não impellido por exageracoes, por actos pro- do governo imperial em 18t>7 um tratado de commereio, a\lecipitados, ou de al!(umas autoridades, ou· de nossos compa- gando·se que as estipulacões deste tratado erão indispensatnotas, embora justamente I'esentidos de qualquer violencia veis para a boa harmoniã entre os dous paizes. Celebrado o
trataào de i de setembro de 18157, que o governo oriental
que solrrão no exterior.
Fallando do Estado Oriental do Uruguay, Sr. presidente, havia pedido com instancia, quasi figurando a recusa deste
não se pôde deixar de lancar as vistas para a margem direita tratado como um casus beUi, não o pôde fazer aceitar pelas
do Rio da Prata, e contemplar tambem o estado de nossas suas camaras !
rela()ões c~m a Republica Arge~tina. Creio que não é infunInstou-se com o governo imperial pela celebração do tradada a satIsfação que vou mamfestar ao senado, pelo que tado definitivo de paz, de que logo falIarei particularmente', o
colligi dos documentos oJllciaes, a respsito do estado de
nossas relações com a Republica Al'gentina.
tratado definitivo de paz era um compromisso entre o impcO governa argentino tem procurado cultivar relacões rio e a Republica Argentina, tiuha-se tornado tamhem um
muito amigaveis com o governo do Brasil. As suas disp'osi- compromisso entre o imperio e a Republica Oriental do Umcões, segundo vejo dos documentos olfieiaes, são as mais guay pelas estipulacões posteriores a 1828. Dizia-se nos:lienevolas para comnosco. Parece-me da maior conveniencia O tratado definItivo· de paz ê a ultima prova que o governo
que correspondamos ás disposi!)Ões amigaveis do govemo ar- imperial nos pôde dar de suas boas intencões para com o Esgentino, e não duvido de que o governo assim tenha compre- tado Ol'Íental do Uruguay.-Foi celebraáo o tratado de 2 de
handido e praticado.
janeiro de 1859-; e este acto ficou sem elIeito, porque o
E' minha convicção que um dos meios mais elficazes para proprio governo oriental, cedendo á influencias externas, não
se evitarem ?S complicaclles, de que muitas vezes resultão os lhe deu andamento, nem sequer, se bem me recordo, o suo
solTrimentos de nossos éompatriotas na campanha do Estado jeitou á approvacão de suas camaras.
Oriental, é uma perfeita intelligencia e boa amizade entre o
Celebrámos no· Olesmo anno de 1857 um tratado de pergoverno do impe~io e ~ da nepublica Argentina, Eu, pois, muta de tel'l'itorios que tinha por fim rectiflcar a fronteira
peço a,o govel'llo lmper~al que corresponda cada vez maIS ás terrestre em frente á povoa!)Õo de 8ant'Anna do Livramento.
dISpOSIções cordatas e IlIustradas que nos sUo manifestadas Ahi a linha divisoria demarcada é tão defeituosa, que, para
em nome da Republíca Argentina.
passar-se de um ponto do nosso territorio para outro do
Ali tambem, por mais do uma vez, temos sofl"rido aprecia- mesmo lado, é preciso atravessar telTitorio onental; ha ali
ç(ies injustas, mas devemos reconhecer que, logo que as propriedades brasileiras que ficiio parte no estado Oriental e
llguas se tranquillisão, desde que ha ali um governo regular, parte no territorio brasileiro. Esse tratado, tão simples, de
este governo se mostra desejoso de viver em boas I'elacões tão manifesta necessidade, depois de celebrado nesta cOrte,
com o Drasil.
•
ficou sem effeito, porque não foi approvado pelai camaras de
Era d~ receiar que o novo governo da Republica Argentina Alontevidéo!
não aceitasse os compromissos que havião sido contrahidos
E, todavia, senhores, o governo orientai, ao passo que as·
para com outras potcncias, pelo governo do Pamná, Ellll'~ sim procede, desconhecendo a verdadeira politica que deve
esses compromissos existião estipulacoes celebradas com o observar para com o Brasil, quando se vê a bracos com granimperio, e eu creio que estas eSlipulacões forilo aceitas pelo des difficuldades, em circumstancias criticas; como as de
governo de Duenos-Arres j refiro-me lÚluellas que erão actos 1857, como as actuaes, provenientes da invasão do general
consumados.
l/lores, immediatamente invoca o cumprimento de nossoS
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compromissos relativamente á independencia e integridade
Creio que este trecho do relatorio niro indica uma opinião
daquelle estado!
já assentada pelo governo imperial. Referindo-se o nobre miO tratado de paz tinha justamente por fim r~gular o moqo níslro ás aberturas Ceitas pelo representante da Republica Are os casos de nossa intervenção em defesa da Indepen~encla gentina, creio que quiz justificar as respostas que porventura
e integridade da Republica do Ur~guay ; e o governo Ol:ental, déra a esse agente diplomatico, ponderando quanto é comque inutilisou o tratado de '2 de Janeiro de 1859, nno lbe plexa a materia, ponderando a cOllveniencía de (IUe o tratado
dando andamento pOl: ~u~ parte, apenas se.viu am~açado por definitivo de paz possa tambem comprehender muitas outras
uma nova invasão, dIrIgIU-se logo ao BraSil e pedIU que este disposiçoes concernentes aos pontos que indica o relatorio.
interviesse jun!o ao governo de Bueuos-;\yres., aHeganâo para Se são apenas relIexões e não opiniões assentadas do governo
esse fim a obrlgacão em que estava o Imlleno de defender a imperial, nada opporei ao nobre ministro, com quanto a iniindependencia e a- integridade do Es~ado Oriental!
,dativa seja muito antecipada.
O tratado definitivo de paz tem suas bases definidas, quer
Sobreveiu por esse tempo um confllcto entre esta republrca
e a ConCederão A~gentina, e iDlmedi~ta~e~te solicito~ '~e a na .convenção preliminar de 27 de agosto de 1828, quer nas
mediacão ou a llltervencão do BrasIl, EOI o nosso mlmstro eslipulações de 1851 e 1856, que se reCerem a essa conveuresidente em Montevidtlo êncarregado de uma missão especial ç~o. O objecto essencial do tratado definitivo de paz é defia Buenos-Arres, afim de prestar seus bons officios, naquella mr os casos e regular o modo pelo qual o Brasil e a Repuemergencia, ao governo oriental. O governo argentino e o blicaAr~entina devem defenderaindependenciae aintegridade
representante do Estado Oriental convierilo por essa occasi,lo do estaao Iimitrophe e intermedIario. Sendo este o objecto
em que se tom.u·ia Sua lIIagestade o Imperador do Brasil essencial desse tratado, segundo os pactos vigentes, dISpocomo arbitro da questão pendente entre esses dous gov.ernos sicões que teuMo por fim tornar e[ectivas as garantias indie de qualquer outro confhcto Cuturo, sempl'e que prefenssem via\~aes, que a constituição da ~'epubIica assegura a seus
recorrer ao juizo de uma terceira potencia. A escolba do babllantes, não me parecem propnilS delle, não assentão nas
augusto cheCe da nacão brasileira, como arbitro dos conflictos suas bases pre-estalíelecidas.
que sobreviessem enOtre a Re]lublica Oriental do Uruguay e a
Nem mesmo será possivel por meio de um tratado tornal'
iua Iimítrophe, partiu da iniciativa do governo de Buenos- etrectivas as garantias constitucionaes de que devem gozar os
Ayros. ao que me parece, e Coi aceito pelo representante da babitantes de um paiz. Quaesquer que 'sejão as previsõos,
.Republica do Uruguay; todavia; senhores, esse accordo não quaesquer que sejuo as medidas concertadas para tornar
Cai ratificado pelo gO'l'orno oriental; este governo entendeu e[ectivas essas garantias individuaes, o resultado !erâ comque a escolha ilo arlíitro não era a mais convenienle, ao con- pletamcnte iIIudldo, se da parte do governo oriental e de
trario do que tinba parecido ao seu representante em Buenos- seus agentes não houver a necessaria forca moral e material.
Arres I
'
A constituição do Estado Oriental, na qual tomamos parte,
Este facto mrystra que o governo oriental não tem com- estabeleceu garantias muito tutelares da vida e propriedade
prebendido a necessidade de manter relações amigaveis com dos habitantes daquelle estado: porque estas garantias não se
o imperio; é deste e'de outros factos que resulta a crença têm tornado uma realidade? As esti~ulacões de um tratado
nos subditos do imperio ali residentes de que o partido hoje pódem dar á constituiciIo da republica â efficacia (lue ella.
dominá.nte lhes é hostil, tem o proposito de obriga los por não tem tido na pratica ? Parece-me impossivel.
meio de 'l'Cxames e de perseguições a abandonar as proprieO tmtado definitivo de paz não pôde, em rigor de direito,
dades que ali possuem, Convém esclarecer e dissuadir o go- comprehender taes disposições, disposicões tendentes a tornar
vemo oriental, reclamando contra todos os actos que tendão elfectivas as garantias individuaes dôs habitantes (la Repua fazer crer em semelhante proposito. E' justamente fiU occa· blica Uriental, aiuda quando fosse possivel conceber estipusião de crises, em que o govemo da republica recorre ao lações que tivessem a virtude que tem faltado á propria conapoio do Brasil, que devemos dizer toda a verdade, apontar- slituíção daquelle estado.
lhe os seus erros, Os erros daquelle governo explicão essa
O relato rio trata tambem da parte que deve tomar a RepilO
prevencii.o em que se achão os subditos brasileiros, explicão blica Oriental do Uruguay na celebracão desse tratado.
as sympathias que nelles tem despertado a causa do general
Em rigol' de dü'eito, em face da convenção llreliminar de
~(lôre~, e os embaraços que dahi provenMo para o governo paz de 27 de agosto de 1828, o tratado definitlvo podia ser
celebrado independentemente da Itepublica do Uruguay, por
ImperIal.
O governo oriental póde fazer muito para evitar que tae S (j\\e a dita convencão de 1828 é um compromisso entre o BraCactos se reproduzão, para restabelecer a confianca entre os sil e as Provindas Unidas do Rio da l'rata, I'elativamente á
brasileiros residentes naquelle estado. 1I1as não nos illuda- independencia e integridade do .Estado Oriental: em virtude
mos a este respeito; isto nua é obra de um ministerio, de dessa convenção o Brasil e a Republica Argentina podiãO
um presidente daquelle estado; é resultado que nua se póde entelldel'-se perfeitamente a I'espeito desse compromisso, O
obter senii.o com o tempo, e é de mister que llela sua parte tt,overno imperial, assentintlo aos desejos da Republica do
os nossos compatriotas sigão á risca as recomment!acões do u!"U~uay, conveiu, e obteve que o governo argentino tambem
governo. (Apoiados.)
°
conviesse, em que a Repub!ica do Umguay fosse pill-te na
No relato rio do nobre ministro dos negocias estrangeiros celcbracão do tratado defimtlvo; e nestes termos procedemos,
vejo algumas proposiçOes a respeito dQ t,ratado definitivo de quando' celebrou-se o tratado de '2 de janeiro de 1859: mas
paz, par,L as quaes coamo a attençã.o de S. ~x" porque ellas essa negociação ficou illutilisada, por falta principalmente do
~e parece que pedem algumas explIcações. fratalldo das es- governo oriental. Se, pois, o govel'llo oriental continuar no
tl[lulaçõos complementares da cOllvenç[o preliminar de paz mesmo proposito, entendo que o governo imperial não está
de '27 de agosto de 1828, isto ó, referindo-se o l"elatol'io ao inhibido de entender-se com o governo argentino a respeito
daquelle compromisso de 1828, comllromisso contrabido pelo
tratado definitivo de paz, declara o seguinte (lendo):
« Além, jlol"tanto, das estipulacões que se reCerem â orga-I imperio para com a Republica Arí!"entina e vice-versa; comnisaç.ão poh~ic.a daquello estado, como complemento da con- promisso, portanto, em que não fo~i parte a Republica Orienv~nçao prehmmar de paz, convém muito attender, na nego- I tal do Uruguay, que nasceu depois dessa cOllvenção e em vir·
C!açãO de que se trata, á sorte dos estrangeil'os quo ali re- tude della.
sldem, e assegurar-lhcs o plcno gozo das gamntias que lbes
Vejo aqui uma outra. proposiçi!o, que póde excitar tambem
co~.cad~f!1 os m"ls. 130, 134, 13?, 136, tiO, lIi'2, 14.3, Hí, algum rep,aro na Repu~lica Argentina, Tratando da neutra1b, 1:16 e 147 da sua conslitUlCão, "
IIdade da Ilha de llfartlm GarcIa, da. ultima reclamacito que
Seg~n.~o a letra destel:aragr.ailho (lo rclatorio, parece (Iue a esse respeito nos dirigiu o governo oriental, diz'o relana oplmao do governo ImperIal o tratado definitivo de paz torio (lendo) :
deve compr~bender disposições que tenhilo por fim gm'aotir a
« Considerando o governo imperial a reclamacão dirigida
honra, a Vida e a propriedade dOB subditos brasileiros resi- por aqu,eUe ministro á legacão Imperial em lUoiitividéo, não
dentes. no Est!\do Oriental; ainda mais, que tenhão por fim , iluvidou comprazer ainda uOma vez com os desejos do govergarant!r pe.lo mesmo modo a sorte de todos os estrangeiros no oriental, solicitando explicações do governo da Repüblíca
que ab residem.
Argentina a semelhante respeito,
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« Não exigiu, porém, nem Jlodia exigir, deste governo o
desarmamento da ilba, cujas condicões tinb1io ainda de ser
reguladas, de commum accordo, enti'c os estados ribeirinhos
e as potencias signatarias dos tratados de 10 de julbo de
:1853. »
As estipulacões relativas á neutralidade da ilba de nlartim Garcia nãô contém o principio !Jue aqui se estabelece, isto
é, não contém o principio que se pôde deprehen~er dessas
palavras do relatorio do nobre ministro de e"trangeiros. Ha
csti ularões a respeito da ilha de nlartim Garcia entre o imica do Uruguay, e entre o imperio c aRepuna. A RepuLlica Argentina em 18ti3 comprometteu-se tambem, mas niio nos mesmos termos, para com as
potencias assignatarias dos tratados de S. José de Flores a
mllnter essa neutralidade.
Além de não ser identica a disp'osição dos ~ratados de
S. José de Flôres, não estão o BraSIl e a Republtca Ál'gelltina obrigados a solicitar o concurso da França, Inglaterra e
Estado-Unidos, para poderem entender-se f,cerca dos regulamentos que exige a neutralidade dessa ilba.
Poderemos convir em que as potencias assignatl.rias dos
tratados de S. Josó de Flôres sejão partes lIosse ajuste, mas
nem o Brasil, re)lito, nem a fiepublica Argentina, nenhuma
!lestas duas partes contratantes está obrigada a solicitar
lrevillmente o accordo daqucllas potencias. Entretanto, o re]atorio diz que as medidas regulamentares da neutralidade
da ilha de nlartim Garcia devem ser estabelecidas de commUlll
ficcordo eliItre os estados ribeirinhos e as poiencias que assigmí,rão os tratados de 10 de julho de 1853.
Destas palavras do relatorio li licito deduzir que o governo
imperial reconhece-seinhibido de tralar a esse respeito com 11
Republica Argentina sem o concurso das outms potencias,
'Iuundo o certo ó que nossas estipulações a respeito dessa
í ha são ditrerentes, e, se a memoria me não é infiel, os comjJromissJs da Republica Argentina Jlara com as outrns )lotellcias não exigem previa accordo sobre a matoria propria
dos regulamentos concernentes á neutralidade da ilha.
Estas reflexões [lue faca, no intuito de prevenir reparos
que nos podem ser prejudiciaes, servirilô, se parecer conveniente ao nobre ministro, para motivar alguma explícação da
parte de S. Ex., bem como para mostrar-lhe, agora que se
trata de rcorganisar as secretarias de estado, quanto importa
li secretaria de estado dos nego cios estrangeiros manter lielmento as suas tradicõcs. Ora, as tradicões não podem ser
mantidas senão por Dleio de registros multo claros e exactos,
cujo deposito não deve ser confiado á memol'ia de um só
homem, por mais p!'ivilegiada que seja. (Apoia[Ios, ?Jluito
bem.)
Tendo dado a hora ficou ainda adiada a discussão; e o
Sr. presidente deu para a ordem do dia 6 :
1- parte até o meio dia:
2" discussão da proposiçITo da camara dos Srs. deputados,
reformando li lcgislacão lIypothecaria, com as emendas 0[0recidas pelas cOllunis;ões do senado.
Ao meio dia:
2" discussão do projecto de resposta á falia do throno.
Levantou-se a sessão u.s 3 3/4 horas da t .rde.
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VISCONllE DE All!IlTlÍ.
SmlMAfilO.
Expediente. - Ordem do dia. l' parte. -Reformabypolhccaria. Il.cqu01"imcntode adiamenlo e discurso
do Sr. barão de 1I1uritiba. ApproTação do mesmo requerimento. -2' p:,rlc da ordem (/0 dta.-Resposta á faHa do
throno. Discursos dos SI·S. Silveira da lUolta e Ferraz e
úbservações dos Srs. presidente e Carneiro de Campos.
À's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Mendes dos
Santos, Almeida e Albuquerque, Ferreira Penl1a, visconde
de Sapucahy, Carneiro de Cam~os, Paula Almeida, marquez
PfiESlDENCIA DO SO.

de ltanhaem, Souza Ramos, barão de S. Lourenco, Paranbos'
'3.ilveira da Motta, yisconde de Suassuna, Sequeira e n~ello,
v.sconue de Juquttmbonh... , D. Manoel, Ferraz, Rodngues
Silva, barão de Pirapama, Dantas, visconde de Itaboraby,
visconde da Boll. Vista, barão de nluritiba, Souza Franco,
llarguez de Caxias, barão de Antonina e Zacharias, o Sr.
presIdente abriu a sessão.
Comparecêrão logo depois os Srs. Cunha Yasconcellos
Jobim, marquez de Olinda, Ottoni, visconde do Uruguay:
Dia [de Carvalho, marquez de Abrantes, Candído Borges,
Pimenta Bueno. Pompeo, Dias Vieira, Candido Baptista e
Nabuco.
faltãrão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
barão de nlaroim, bal'ão de Quarahim, Eusebio, SOllza Quei·
1'01., Paula Pessoa, Vieira da Silva, Sinirnbú, Fernandes
Torres, Souza e Mello e visconde de nlaranguape; e liem
participação o Sr. FOllseca.
Foi lida e approvada a aeta da sessão antecedente.
O SR. 10 SECRETARIO deu eonta do seguinte
EXPEDIENTE.

Um omcio de 4, do corrente do 1° secretario da camara dos
deputados, participando qaaes os membros da mesa eleita,
da dita camara, [lue deve servir no presente mez.-Inteirado.
OfiDEl\I DO DIA.-1" PARTE.
nEFORl1À llYl'OTnECAUlA.
Continuou a '2" discussão, que ficára adiada a 1 de marco
do corrente anno, da proposição da camara dos deputados,
reformando a legislação bypotbecaria com as emendas oiferecidas pelas commissões do senado.
OS,'. JHU'ão de lUm'itibo., - SI', presidente, não
estu. na cosa o nobre relator da commissfio que elaborou as
emendas ao projccto enviado pela camara dos Srs deputados,
e ao mesmo tempo vejo que V, Ex. julgou conveniente
acumular esta matcl'Ía t<lo importante a outra tambem muito
importante; quero fallar do voto de g\aças: Não tenho bastante força, pelo que me toca, para dISCU!.l!' estas matcrias
quasi simultaneamente em um dia, porque isso não só me
cansaria o espirito, mas me cansaria tambem o corpo. Portanto, eu vou enviar li mesa um requerimento de adiamento
para que este pfojecto seja só dado Jlara a ordem do dia cepois que se conclua a discussITo da resposta á falia do lbrollo.
Eu julgo isto tanto mais razoavel, quanto 11,10 astu. nos
estrlos do senado darem-se para ordem do dia matorias tão
importantes ao mcsmo tempo. V. Ex. estava no seu direito
em tal, lllas eu creio que tambem me será permittido rC![uereI' que estas materias sejão separadas, para '1uo assim possalUos considerar uma o out1"l1 com a calma e com a reflexão
que ellas e:l:igem.
Quando .e está tmtaudo de politica gCl'al, não ê possivel...
O Sn. FEllnAz;-Apoiado.
O Sn. DARÃO DE DIURlTlllA: - ..• que se dê a nacessaria
attenciío a um assumpto como este do projecto das hi'potbecas : li uma matoria cbeia de dílliculdades, é uma materia
sobremodo ....

O Sn. FEnnAZ :-Ponderosa.
O Sn. BUÃO DE DluBlnUA :-... positiva, exige a relacão
de principios que nós temos, mas que nos podem...
•
O Sn. FERRAZ;- Joga com toda alegislagão.
O Sr.. UARÃO DE IIIUlllTlDA: ... fugir da memoria na
presente occasião. Toaas estas causas ha necessidade de
recurdar-se.
Se bm'ia muita ul'gencia para que se discutisse esto projecto, tivemos bastantes dias, antes de ser dada para ordem
elo dia a resposta á falia do tbrono, em que nos podíamos
occupar della ; mas passárão esses dias em que não houve
casa por não se ter dado para ordem do dia nenhuma materia que pudesse interessar.
Perdôe V. Ex. estils reflexões que servem SÓlllente, no
meu modo de pensar, para justificar o requerimento de que
ha pouco fallel o (Iue torno a pedir permissão para enviar á
mesa,
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O S1I, PRESIDENTE: - O nobre senador póde mandar o requerimento. Eu não posso entrar na sua apreciaçào; tenho de
lazer unicamente uma observacão,
O nobl'e senador disse quê se poderia ter começado ha
lIlais dias a dis~utir este projecto hypothecario, isto é, antes
de começar a dlscussITo do voto de graças. Eu tenho por ,dever e por habito proceder com toda a franqueza, e por ISSO
devo declarar que podia; mas alguns 81'S, senadores expuzerão e insiúrào que se lhes permittisse alguns dias para poderem estudar bem a mataria do Jlrojecto. Foi por isso que eu
deixei pussal' oito dias, lIue me pareceu espaço de tempo
sulficiento para reflectirem sobre o projecto e sobre as emendas; e findos os oito dias, que tcrmin<Írão no sabbado, scgundo creio, dei o projecto bypothecario pam 1\ ordem do
dia de boje; devia allnu!r e attcnder ao que me pedirãO, ou
antes aconselbárão alguns nobres membros desta casa,
Assim o fiz, Tendo satisfeito ao (lue alguns nobres senadores
me havião oconsell1(\do, dei o projecto para ordem do dia de
hoje, não me prestando á responsabilidade de outra dilaçi1o,
que ainda se me reclamou,
Foi lido o seguinte
REQUEmME~TO,

" Requeiro o adiamento do projecto até quo se conclua a
discussão da resposta á falia do tbrollo,-M1Lritiba, "
8endo apoiado e posto cm discussão Coi approvado, sem
debate, o requerimento.
'li' PARTE DA ORDEM DO DIA.
REsrosu Á FALL.!. DO TUnOl'lO,
Proseguiu a 'li' discussão do projecto de resposta á faUa do
throno, que ficára adiada na sessll.o antecedente.
O S", Silvch'/t. da Jllott/t.'
Sr, presidente, na 'lualidade de membro da commíssilo encarregada da resposta ao
discurso da corôa tenho' o dever de accudir ao reclamo de
dous nobres preopinantes, que se occllpál'ÜO dcsta discussão,
c que silo -o nobre prcsidento do conselho e o nobre senador pela provincia da Bahia, tambem membro da commissiio,
mas .membro discordante o quc assigllou com restricção
o proJecto,
.
Cumpre-me, SI', presidente, declarar desde jà ao selJado,
que, logo que foi eleita a commissão de resposta á falia
do tbrono, vi que faria pal'te della o nobre senador pela
provincia da Dabia, desconfiei do que este trnballlO não pudesse ser apresentado ao senado, sem alguma discordancia,
Fiz todo o esforço, confesso ao senado, {l0r approximar-me
ás respeitaveis opiniões desse nosso illustrado colJega,para que
esta peça pudesse ser apresentada ao senado sem rcstriccões.
Não foi, porém, possível, Sr. presidente, e como cu tinha
previsto, não ent de esperar, pOl'lIue o senado recordar-sc-ha
de que as opiniões que eu pl'Ofesso a 1'0spcito da resposta ti
falia do lhrono são IIIteirmnento opposta5 ás que tem cmiltido nesta casa o nobl'C senador pela provincia da Bahia, meu
collega da commissito,
lla uma grande divorgencia na manch'a de encarar cstas
peças omciaes elltre mim, e este lIleu ilIustrado colle&a ; etlc,
a ultima vez que se discutiu aqui a resposta á la lia do
throD.O, 110 principio da primeira sessão, emittiu a opinião,
que eu contestei de Crente, de que os votos de graças devião
ser mcros cumpl'imentos á corôa, e que pelo monos deviilo
não ter côr alguma política, porque o senado uiío faz política. O senado I'ecordar-se-ha de que eu pl'otestei contm esta
opiniãO o mais ellergicamente que me Coi possivel, logo (llle
S, Ex a emittiu nesta casa; mas, não mecontcntei com isso,
. 0, na primeira vez que tomei a palavra, na discussão do
voto de gracas na mesma sessão, esCol'cei-me por demonstrar, que esta opinião do iIIustrado ,enaclor pela Bahia, nito
podia tel' fundalnen to algum, nem na constituicão, nem nos
precedentes dos governos iIIustrados do mundo,' onde as camaras l'epresentITo um illlpol'tm\tissimo papel, que não pôde
ser reduzido ás proporcões rnescluinbas a ([ue esta opinião do
iIIustrado senador pela" provincia da Bahia condUZiria o senado brasileiro,
O Sn. BAnIa DE S. LOURENÇO:-Apoiad).
O Sn, SILVElnA D,~ DIOTTA.: - Já vê, pois, V, Ex, Ilue foi
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justa a minha previsão de discordancia, quando me achei
fnzendo parte da commissão da resposta á falia do throno
com o illustrado senador pela província da Babia, Este diverso ponto de partida ent:'e mim e esle meu iIIustrado co 1lega, devia for~osamento trazer uma aprecíacão muito diversa, lIuando menos, na fórma, a respeito' da politica do
actual governo,
Senhores, o nobl'o senador pela provincia da Dabia, membro discordante da commissão, declarou que assignava com
restriccão; esta Córma indicava mesmo que S. Ex, só tinha
uma duvi11a, uma discordancia da maioria da commissiío;
S, Ex., porém, tendI! assígnalado ultimamente, no seu discurso qual era o ponto de divcl'gencia entre elle e a maioria
da commissão, indicou outros palitos, nos quaes a commissão
parecia fazer censura ao govel'oo e no que elle não acompanhava_ E' digno de observação, SI'. presidente, este facto,
que, tratando-se da resposta á Calla do throno, o nobre senador pela Babia, membro da commissã.o, losse mais susceptivel a tall'espeito do que o proprio millisterio. O ministerio
declarou, Ilelo ol'gilo do illustmdo SI'. pl'esidente do conselho,
t[ue julgava (!lle a resposta era inoITensiva, que não continha
louvor, mas que nilo continba censura; como pois compre·
he~lder quc a respeito da faUa do tbrono o governo tenha
perdido todas as susceptibilidades, e só um membro discordante na commissão se mostrasse mais susce[ltiyel do que o
governo, mais ministerialista do que o proprio ministerio?
O SR, N,Duco ; - A questrro não é questão de minis te·
rialismo, é de cobcl'ellcia_
O Sr.. SlLVElnA !lA MOTTA; - Senhores, eu respeito e
honro a susceptibilidade rio nobre senador pela Babia ; S,Ex,
defendeu nesta casa theses, que dcvia sustentar hoje, S. Ex.
defendeu o acto do govel'llo, expedindo os decretos de 30 de
dezembro, e uma vez que tinha âefendido uma tal causa, era
collerente sustentando hoje principios que porlem estar em
discol'dallcia com a maneira porque a commissão redigio este
topico do voto de graças. lUas, SI', presidente, minha observação está em pé; se o Jlobre senador pela Bahia defendeu
esses actos, não os defendeu tambem o nobre presidente do
conselho? NilO defendeu o nobre presidente do conselho a
ex:ecuçl10 que deu a ~sscs decretos? E', portanto, procedolte
a observaçao (fue fez quanto á susceptibilidade diffm'ente,
entrc o Ilobre ministro c o honrado membro discordante. Se
o nobre senador quer para si G privilegio da coherencia, se
quer para si só o punaonor da susceptibilidade pelas suas
opiniõ~s contestadas, não quererá acaso que o ministerio
tenha estes pl'edicados. O ministro que defendeu o aeto, e
que não só o deCendeu mas ainda o reforcou, praticando
novos actos para dar exístencia a essa medida 15constituoional cio gabinete de 30 de maio?
Já, vê, pois, o nobre senador que minha obsel'vaeiío preliminar é muito fundada; eu nllo devia esperar da /-Iarte do
meu nobre collega, membro da commissilo q:Ue c le fosse
nesta parte mas ministerial do que o ministel'lo.
Feitas estas observações, permitta o senado que cu chame
sua attençilo p~ra os pontos de que me hei de occupar no
meu presente discurso,
Como mcmbl'O da commissão, tenho em primeiro logar o
dever, e não só devei', mas desejo, de benevolametlte acudir
a todas as reclamações do governo, quanto ao profecto de
resposta á Calla do turono ; cumpre-me, com a maiol' bcnevolencia, prestar-me a todas as explicações, c portanto
devo occupar-mc em primeiro logal' de explicar o pensamento da resposta á falia do tbrono, c principalmente os
topicos que forJo objeclo de cansuru., de observacão, ou de
reparo do nobre presidente do conselho, e creiu qúe bei (Ie
fJzer desapparecer toda a procedencia desses reparos. Cumprido esse meu dever de membro da commissào, então o
senado me dará licença, para dirigir-me ao creador da. situacão nascente, ao nobre senador pela Bahia, que hoje parece
aescontellle da sua creatura, afim de responder aos argumentos com que S. Ex, pretendeu justificar ainda uma
situacilo, que elle gerou, e que reeonueco hoje ter abortado:Senhores, eu vou cumprir o primeiro dever,
• O nobre pl'esiden te do conselho notou que a resposta
Callit do throno fosse prolixa; e, ex:emplificando os pontQ
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em que se dava tal defeito, designou, por exemplo, o topico
relativo aos casamentos. Sr. presidente, é para notar-se, e
talve~ com alguma estranheza, que o nobre presidente do
conselho não só apontasse Como defeito da resposta a prolixidade, quando S. Ex. não acha nesta resposta senão a
parapbrase do discurso da corõ~ com a manifestação do
senailo em relacão a cada mamfestacão do throno; como
tambem que, S: Ex., tendo-se contentado com o laconismo
da resposta da camara dos deputados, em que hOllve omissão
de respostas ao discurso da corôa, venha-nos culpai' hoje,
por dllmasia talvez, segundo S. Ex. de respeito e consideracão, na occasião em que o throno manifesta, annuncia ao
senado, ao corpo legislativo, um facto importante, qual é o
casamento das princezas imperiaes. Tal noticia parece-me
que devia dar logar a alguma e[ns[o de prazer da nossa parte, a alguma manifestação dos sontlDlentos que se apoderão do senado, quando a recebe.
Quaes são as demasias, qual a prolixidade da commissão,
respondendo a este topico 7 A commissão transcreveu a declaraCão, que fez Sua ftlagestade o Imperador, sobre os ca~ameõtos, e respondeu nãO só manifestando o contentamento
do senado por esse facto, e lemhrando as consequencias que
daqui podem resultar para a estabilidade do throno, mas
ainda confianca do senado a respeito do acerto com que as
escolhas devem ser feitas, pelo chefe da nacão, quando se
trata do casamento das princezas imperiaes. 'Se acaso o nobre presidente do conselho fosse mais susceptível, parece que
devia antes ter feito este reparo ; que o discursos da camara
dos deputados, respondendo a este topico do discurso da corôa,
não contém u~a só expreSSão de manifestação da co~fiança
da nação braSileira na escolha do seu chefe, a respeIto dos
esposos que se tem de dar ás pl'incezas imperiaes.
Nós dissemos. " O senado confia na sahedoria e no coracllo
de Vossa !!lagestade Imperial, que hade acertar e hade ilar
escolhas que sejão conformes aos intel'esses da nacão brasileira ; " entretanto, na falia da camara dos deputádos, que
não excitou os l'e~aro do nobl'e presidente do conselho, não
se dá uma só mamfestação de confianca c appclla se apenas,
para a Divina Providencia, para o Di,'ino Espirito· Santo,
que hade vir inspirar as escolhas lJue hão de ser feitas I
Se acaso o nobre presidente do conselho não fizesse esta
ohservacão, esta censura á resposta á falia do tbrono do senado, eú não tocaria neste objecto, nem faria esta compara
cão. Mas noto, que S. Ex. é susceptivel, porque nós nos
aemasiamos ; e nll.o o foi pelas omissões, de que o governo
devia ser muito ciosa, assim como foi pouco ... , não sei se
descnidado, quando deixou de olferecer uma emenda ao voto
do graças na camara temporaria para que a camara, por
qualquer fórma, expres!asse a retribuiç:'lo do jubilo que sentem os representantes da nação sempre que se :lchão em torno
do chefe do estado, e esle lhe manifesta taes sentimentos.
Entretanto, senhores, o Sr. presidente do conselho, levou
11 sua longanimidade a respeito deste topico da resposta apresentada na outra camara,ao ponto de não offerecer nem pedir,
que se offerecesse uma emenda; nem entendeu-se com a COlnmissão que devia marchar de accol'do com S. Ex. llam que
não houvesse uma omissão, que importa falta de manifeslacilo de sentimentes, que Mo podião deixar de ser manifeslaÍlos. Eu não tocaria msto, repito, não faria essa compamcão
se não tivesse de mostrar ao nobre presidente do conselbo,
(Iue S. Ex. foi rigoroso com a commisão de que faco parte.
O SR. :PRESIDENTE: -Devo dizer, que o voto de graças da
camara dos Srs. deputados não ó sujeito á discussfío do senado.
.
O SII. SILVEmA D.i ftIOTTA: - Não estou discutindo o voto
de gra~s da outra camara, não digo que ella fez mal ou
bem; dIgo que o Sr. presidente do conselho fez mal, e os
actlos todos do Sr. presidente do conselho creio que podem
ser discutidos no senado.
O SR. :PRESIDENTIl:- V. Ex. attenda á minha observação
como lhe parecer convenielite.
O SR. SILVEIRA DA l\loTTA:-Sim, senhores, attendo sem
duvida; estava fazendo mesmo estas obscrvaCões com alguma
violencia a mim; estava reconhecendo que "V. Ex. não tardaria a fazer-me essa advertencia; porém, o Sr. presidente do

conselho é o culpado disso; se S. Ex:. não fosse tilo rigoroso'
a respeito do ~sLylo da resposta, se não tivesse notado nena
prolixidado, quando não houve, eu não seria obrigado a
confrontar a prolixidade de uma peça com o laconismo, ou
ant~ com as omissões que se notão na outra.
S. Ex., porém, achou innoffensiva a respo.ta, julga que
olla não contém nem louvor nem censnra. Sr. presidente,nôs
não redigimos a resposta fi falia do throDo com o animo,
nem com o systema de fazer agressão ao ministerio; mas
a maioria da commissão tem um pensamento político. e nós
queremos ter o mesmo direito de coherencia,que o nobre senador pela provincia da Bahia; esse pensamento politico não
póde deixar de ser defendido conscienciosamente em todas as
occasiões em que tivermos de nos manifestar. Esta peca,
que redigimos não podia deixar de ser inspirada pela descônfiança no ministerio actual. ..
O SII. Cummo BORGES: - Apoiado.
O SII. SILVEIRA DA. MOTTA: - ... e desconfiança de que
senhores? Será de que os nobres ministros não sejão muito
dignos cavalheiros, bomens iIlustrados e capazes de desempenhar os serviços que .estão a seu <?Ur~o? Não, senhores,
nós reconhecemos perfeitamente a dlgmdade dos homens,
mas reconhecemos ao mesmo tempo a sna inopportunidade ;
reconhecemos que o ministerio aetual com li sua conservacão
está contribuindo para um fundamental falseamento do systema representativo no Brasil. (apoiados.)
O SR. DANTAS :-Não á o aetual só.
O SR. SILVEIRA DA. MOTTA: - Estou tratando do actual.
Digo que o ministerio actual está contribuindo para o falseamento do systema representativo entre nós, porque este ministerio, senhores, não representa a situação; ella não ti dos
nobres ministros, e, não sendo deUes, o que dabi resulta?
O inconveniente que o meu nobre collega pela provincia da
Bahia notou em seu ultimo discurso; sito ministros, senhores, que governão sob a inspec~ão de um directorio.
O So. POESIDENTE DO CO!'iSELIlO :-ElIe não disss isso.
O Su. NADuco :-Eu não disse tal.
O SIl. SILVEIRA DA ftiOTTA :-São ministros que gOYernào
sob a inspecção de um directorío.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELIlO :-E' inexacto.
O Sn. NABuco:-Referi-me a uma épocha. anterior.
O SR. RODl\IGUES SILVA: - Então foi ao ministerio de 30
de maio?
O Sn. PURSlDENTE DO CONsELno: - Não ha directorio presontemente.
O SR. SlLVElR,1 DA MOTTA: - V. Ex. não era membro do
directorio?
O Sn. T. OUO!H :-Foi membro de uma commissão eleitoral.
O SR. SILVElnA DA !llouA: -E' o nome que tem todos
elles.
Sr. presidente, o ministério actual não nos inspira oonfianca, porque, como cu disse, para nós, elle nito reprosenta
a siiuacão. E' preciso que a situação seja entregue áquelles
que a ci-earfío, áquelles que a mantêm, áquelles a quem cabe
a responsabilidade de tudo quanto se faz. (Apoiados.) O nobre presidente do conselbo deve !l0is reconhecer, fazendo-nos
jnstica, que esta resposta foi dada por quem não tem conli(Jncã no ministerio; c não ter confiança no ministerio não é
só fiiíO fazer censura nem dar louvor; este pensamento na
resposta transparece. Nós não combatemos o ministerio,
senhores; comhatemos esta situacão; o paiz não está contente com ella, e, niío approvando' o paiz fi marcha que esta
situa cão leva, 6 preciso que os orgãos do paiz por sna vez,
cada 'um quando lhe competir, enunciem com franqueza seus
sentimentos, e é isto:o que nós agora fazemos.
O nobre presidente do conselho 'pôde porventura, fazer a
declaração, que fez, de que julga mteiramente inoffensivo o
voto de liraças ...

SESSÃO Eftl 6 DE JUNHO DE 1864.

r

o SI. PRESIDE:iTE DO CONSELHO :- Como disse o nobre senador pela provincia do Amazonas.
O SR. SI~vEmA o.:~ MOTTA.:- ... quando esta peça é redigida sob a Impressao. da dlsconfiullça na situação actual?
Occupar-me-bel depoIs da situação; mas, veja O nobre presidente do conselbo as cxpressoes do voto de gracas, veja se
acaso póde deduzir daqui a innoceucia absoluta; capaz de
contentar a todas as susceptibilidades de S. Ex.
Senbores, como eu disse. o pensamento da resposta não
é aggressivo, porém, manilesta desconfian!las_
'
O SR. FERRAZ:- Da letra não se segue isso.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- São reservas mentaes.
O SR. SII.VEIRA DA DloTTA:- Senhores, a falia do throno
é uma peça ministerial, posso, portanto, referir-me a ella
como peça ministerial, (Apoiarlos.) Pois bem, devo princi~
piar por declarar que, desôe a primeira vez que li a ultima
falia do tbrono, e, talvez mesmo, quando a ouvi, me despertou a. attenção .uma circumstancia quo pôde parecer de
pouca Importancla; desde que ba camaras no Brasil,
Sr. presidente, desde que se fazem aberturas e encerramenmentos da assembléa geral, não tinha havido ainda ministerio
algum, que ~ouvese aconselbado á corua, que dirigisse ao
corpo leglslatlvo,.pres~illdi~d? inteiramente de i.nvocar algumas vezes a PrOVidenCIa DIVIna; e eu descobri, Sr. presidente, nesta ~Ila do ~bllln.o um caracter de impiedade, donde
começou a mInha aOlmadlversão aesta peça. (RilaM(lade.)
UM SR. SENADOR: - E' bem achado I
O SR. SILVEIRA DA 1I101'TA: - Ainda não houve um ministerio que, ao redigir uma falia do tbrono. ao menos não se
deixasse preoccupar da necessidade de mostrar o respeito, a
confiança que se deve ter em uma entidade superior a todos
n?s, ~os mesmos reis; !lntl'C tanto , senhores, nesta peca mimsterlal não se falia em Deus, não se falia na Providencia,
não ba nada que se refira á co usas divinas, tudo é profano
nesta lalla! Ora, Sr. presidente, eu estou acostumado a ler
discursos da abertura do parlamento da Inglaterra esse
paiz de hel'eges ; e ai~da não vi discurso da rainha e~ que
em u.ns ~o~cos de tOplCOS ella não appellasse para a providenCia diVina, para o Todo PoderoEo.
O SR. FERRAZ: - Olhe que as proposicões universaes
nem sempro são verdadeiras.
•
O SR. SILVEIRA DA 1I10TTA: - Póde ser.
O SR. FERRAZ: -Refiro-me ás falias da rainba.
O SR. PRESIDENTE: - Attenção.
O S!I.VEIRA D~ MOTTA:- Póde ser, que V. Ex. tenha
aplllveltado ~ !eltura d~ algum discurso do throno redi"'ido
por al;::um mmlstro maIS herege do que costumão ser to~os.
V. Ex. ha de concordar commigo, Sr. presidente, em que
o governo, ac.onselhando á corôa, o anunc,io do bom estado
da saude publIca e da continuação da tranquilidade publica,
devera lembrar-se que estes beneficios, o da saude IlUblica,
v. ~., não são deVidos á accão do actual gabinete. EII tenho
aquI (apontando para Q bo[ço) uma .c~lIee9ão de falias do
tbrono, e acho sempre todos os mmlstenos reconbecendo
nellas o soccorro da Divina Providencia; entretanto nesta
falia do. throno acon~ece o contrario. Foi por isso que na resposta disse 11 commlssão. (Lendo)" Não cessa o senado de
render gracas á Divina Providencia pela conservacão da
ordem e pelo estado da saude publica que é ~atisfatoriQ. »
Ora,. senhores, eu ainda poderia suppor que isto rosse um
esquecimento de nJOmento, defeito de redaccão mas creio
que não, por que no relatorio do nobre ministr~ da justica,
quan~o se dá. conta da tranquilidade publica, nobl'e minht~o. mnda c0!ltinua com a mesma desconfiança na providencia
dlYlna; asslgnalando as causas a que é devida a tranfluilidade publica diz: «Gracas á. boa indole e moralidade do
povo. »
.•
O SR. FERRAZ: - E tambem pôde ser um atreito da divina
pl·ovidencia.
O SIl. ~ILVEIRA DA MOTTA: - Póde ser, como toda lal
cQ:as, por ISSO, Sr. presidente, notei este primeiro topico.
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E~ s~gund~ l.!lgar, Sr. p~esidente, não t~co no topico

relatlv~

a med!açao,.por que e e~ta uma negocmção que estã
no penado maiS delicado de sua pendencia, e não quero dis·
cutlr aíl'0ra os enos passados, sobre a opportunidade ou inopportunldade da aceitacão da mediacilo.
O SR. FERRAZ: -lins pôde dis~utir sobre as condicões
convenções consulares e tratados de commercio.
.,
. O SR ..SILVEIRA DA)nOTTA:-As c~ndições com quo a medJaÇilO pode ser aceita estão attendldas na resposta ao disc~rso do throno, pelus palavras: « ••• conlando o senado
que hão de ficar salvas a dignidade e os interesses das
ll<lçO"es, cuj~ relaçO"es ficarão interrompidas. »
Outro to piCO) senhores, de que o nobre senador devia pelo
men.os, ter pedido alguma explicação. á. commissão, era sem
dU'ílfla alguma, aquelle que diZ respeito aos nagocios do Rio
da Prata. A falia do throno empregou um termo inexacto
para expI:imir o estado dns dissldencias intestinas da Repubhca Onental; empregou outro termo inexacto, a palavra
~eutralIdade como synonymo de abstenção nas lutas intestmas.
O SR. PRESIDENTE DO COl'lSELHo:-Era da falia anterior.
O SR. SII.'llIRA !lA MOTTA: - Entretanto a commissiIo, na
resposta fez o reparo que podia lazer, com a maior delicadeza por que o podia fazer, sendo esta resposta dirigida a quem
substitUIU o termo, para indicaI' ao ministario mesmo, que alie
tmha usado de uma linguagem que a sciencia reprova. Em
documentos desta ordem não é perdoavel que o governo use
de tcrm.os em accep:ão vulgar. Comquanto o nobre ministro
~ossa dizer que tomou as palavras - guerra civil e neutralidade-na accepcão vulgar, S. Ex. ilIustrado, como é, comprehende que deVIa evitar este perigo, esla inexactidão não
tanto sómente pela perfeição da linguagem, como porq~e do
emprego deste termo so podem seguir consequencias muito
graves nas relacões entre os dous _paizes.
O senado sabe que no estado de perturbacão em que se
acba a republica Oriental, com Flores batenilo ás portas da
cap!lal, C0111 Flores. fazendo circulares. ao corpo diplomatico,
peàmdo o reconheCimento da sua qualIdade de belligerante,
com _l<'lol'es allegando <{uo occupa toda a campanha, e que abi
tem autoridades conslltuidas por elle, o emprego das palavras-neutralidade-guerra civil-importaria ate certo ponto
o I'~conhecimento da pretençào, que o governo aliás tem re~
pelhdo, porque não tem reconheCido a qualidade de bellígeranle de Flores. Entretanto, quando na lesposta nós resalvamos os inconvenientes que o emprego indebito destas expressões na falia do tbrono podia tI'azer, o nobre presidente
do conselho podia julgar que isto niIo importava ate certo
ponto uma correcção, um reparo, uma tal ou qual censura á
maneira pOl'que a falIa do tbrono tinha sido al,>resentada?
Por certo que não; mas S. Ex. achou que aqUI nào havia
nem censura, nem louvor. Admitto que nào ha censura
adf!1itto quó certamente não ba lOUVai', não ha um I'epar~
seno que tem pai' fim mostrar ao governo, que a commissão
de resposta á falia do tbrono nãO queria de modo algum que
~casse consagrado em um documento ?fficial, um principio
mexacto, de que podessem resultar colhsões e compromcttímentos para a política externa do paiz.
O outro topico, Sr. presidente, em que o nobre minis\I'o,
como disse, foi menos susceptivel do ~ue o meu nobre colo
lega,. membro da commissao, é o que ~IZ respeito {~ reforma
da lei de 3 de dezembro. Senhores, o mmlsterlO podm aceitar
como não importando censura aos aetos, prinCipalmente do
nobre presidente do conselbo, um topico em que na resposta
se traduzem as expressões - melhoramento da sorte da magistratura - por garantia á independencia da magistratura.
Ao relatorio do nobre ministro da justiça recorri para interpretar a phrase da falia do throno, para saber o que era
melboramento da sorte da magi!tratura (que tambem se poderia entender como comprebendendo a garantia do magistrado); no relatorio o que eu achei foi que o governo entende
que melhorar a sorte da magistratura é sómevte dar·lhe
mais dinbeiro, maior vencimento. Parece-me, Sr. presidente,
que neste pensamento o senado não póde acompanhar o go·
verno, se quer ser couerenle com as suas ma[liresta~ões
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feitas ainda nas primeiras sess(íes deste anno, desde que condenmamos os decrelos de 30 de dezembl'o, e censuramos o
procedimento do nobre presidente do conselho por ter per·
dido D occasiao de praticar um acto brilhante na estrea de
sua vida ministerial, reformaodo os decretos, como era de
esperar de seus precedentes e de suas opiniões emíttidas
francamente, Tendo nós censurado o nobre ministro por baver perdido essa occasião tão bella, e trocado um papel hri·
Ihante pelo do executor de decretos iucoustitucronaes, e
executor duro, rigoroso e injustissimo com esse honrado
presidente do tribunal supl'e,mo ~e justiça; (apoiMlos) tendo
o senado na sessão passaúa lIlsendo no voto de graças, uma
assercão semelhante a esta, quando o governo falia em reformã judiciaria e quer molhorar a sorte da magistratura,
havemos de aceitar como melhoramento dessa classe unica·
mente a circumstancia de daNe mais dinheiro aos magistt'ados? Este pensamento não avilta verdadeiramente ámagiatratura?
Senhores, o que o paiz quer ti que a magistratura tenha
condições de independencia, e a independencia não vem aos
magistrados sómento pelos grandes vencimentos, A. indepen·
dencia Ilessoal vem do caracter dos individuos; a independencia
dos magistl'ados deve vir das condições da nomeação, e condicões da aposentação dada, quantlo os magistrados estão
iniíahilitados, e não a arbitrio do governo",
O SR_ RODRIGUES SlLvA:-Apoiado,
O Sn, SILVEIRA nA ltIOl'TA:-Praticão-se actos tUo violentos,
como praticou o ministerio de 30, de maio, para depois dizer
o nobre presidente do conselho no seu relataria, que esse
acto está. approvado I
E' este um principio, Sr, presidente, contra o qual bei de
sempre clamar, hei de sempre protestar, porque nito ó possivel que fique estabelecido como doutrina no paiz que,
quando os ministros praticão actos de violencia, infl'ingem a
constituição, p ocedem contra as leis, o simples facto de dizer á cnmara tempol'arin: "Não aCCtLso" importa a approvação
do acto, Nilo quero agora discutir a doutrina, porque tenbo
mais assulllptos de que me occupe; contento-me unicamente,
SI'. presidente, com protestar ainda uma vez, contra esta dou,
trina, e se acaso eu tivesse de annuir a algum programma
novo, que o nobre setladol' pela província da Bahia fizesse,
desejava que em um dos artigos desse programma se estabelecesse que a declarac,lo da improcedencia da accusacão,
feita pela camara dos deputados a respeito de um minislro;
não !mporta a approvação dos actos ilIegaes por esse ministro
pratIcado,
Entretanto, SI', presidente, quando nós consagramos na
resposta á falia do tbrono estes temlOS - indepelldencia da
lDagistratur~-, o, no~re presidente do conselb~, que executou actos m~o~slttupanaes, que empregou nIsso tanto rigor, que demlttm ate um grande servidor do estado de lo<>'ar
en:in~nte só ,por, entender esse diRno funccia,nario, que os actos
enw mconstltuclOnaes, e que elle não podIa oppOr-se á deliberaç,ão do trihunal supremo; o nobre preshlente do conselho
que proc~deu dessa n,Janeira, q~ando a commissão diz: « Queremos a mdepend,encla da magIstratura, não queremos só que
se lhe dê dmbelro, » Responde: « Este to pICO nito importa
c~nsura? » Se ha, senhores, algum topico, como muito hem
(lIsse o nobre senador pela Bahia, em quo baja uma allusão
cont!'lI a administra cão, é sem duvida este; entretanto, o SI',
presldent~ do conselho acommodou-se tambem com elle,
Eu cretO que no systema constitucional as falbs do throno
devc!ll ser uma especie de resumo das necessidades mais
]la Ipltautes, que o governo indica ao corpo legislativo; não
so devem comprebellder na falia do throno todos os topicos
dos relato~ios, dos ministros i porém, qU~lIdo em tal docun~ento se mdlca u"!a neceSSIdade, 11 consequente que o mio
IlIstro no seu 1'elatorlO desenvolva a iudicacão que vem no
dis,curso da corôa, Este principio, senhores; f~nda-se no segUID te: o governo quando redige a falia do throno já tem
feIto seus trabalbos de relatorio já tem portanto' a s)'ntbel>6 das necessidades do paiz, que têm' de ser i~dicadas
como e~igindo uma satisfação mais urgente; porisso, quando
lia falia. trata-se de algum assumpto importante, () corpo la-

gislativo deve esperar que, no relatol'io do respectivo ministro
se desenvolva esse assumpto,
Mas, senhores, até sobre isso deveriamos ter feito reparo,
porque ha algumas indica~ões na falia do throno, das quaes
não se faz nem menção IlO relatorio; de maneh'u, que parece
que houve um desencontro entre 11 redaccão da falia do
thl'ono e 11 dos relatorios, V, g, no rellltorl'o do ministerio
da luarinba, tratando-se das necessidades da armada, parece
que um dos assumptos de lJ.ue se devia occupal' o mmistro
era sem duvida alguma a Im de pl'omocões; outro assumJlto
importante tambem era a lei do recrutalnento para a armada;
entretanto, a respeito da lei de promocões só muito accidental mente se falia, e a respeito do ro'crutamento para a armada, não se dá uma só informaçao ao corpo legislativo,
Os relatOI'ios não podem deixar de estar em harmonia com
a falia do tbroBo; entretanto, note o senado a grande de.harmonia que ha antl'e o relatorio do ministerio dos trabalhos
publicos e a falia do tbrono, quando rec.ommenda á particular
attenção do corpo leglslativo o pl'olo~amellto da estrada de
ferro de D, Pedro tI, Sobre este ponto a desharmonia ê
muito sensivel. A falia do tbrono diz: « ~a ordem dos inte,
resscs materiaes é digno de nossa particular altencão o llro,
longamento da estrada de ferro de D, Pedro 11, ;, Já â in·
s~r~'io deste topico na falia do tbrono podia ser ohjecto de
algum reparo; mas, presclOdo dIsto, porque reconheco a importancia deste grando melhoramento material, recõnbeco o
alcance que póde ter o prolongamento destas vias ferreas
para o interior do imporio, Parece que o redactor da falia
do throno devia ter marcbado de accordo com o seu collega,
o SI', ministro dos trabalhos publicos, por cuja reparticão
cO,l'I:e este serviço; entretallto,ouça o senado a linguagem" do
mlOlstro e compare-a com a da falia do tbrono, Diz o ministro: (lendo,) « Sendo conveniente providenciar na presente
sessão sobre o prolongamento da importante estrada de f êrro
de D, Pedro II e das outras vias forreas, guc gozão da garantia de juro, recommendo á vossa partICular attencito o
projecto de lei, apresentado na camara dos deputados pelas
commissões reunidas de commercio e de fazenda ,l) Pois, senbores, se acaso o nobre ministro recommenda ao corpo legislativo todas as questões do prolongamento de vias ferre.'ls,
nito só desta, como das outras que gozão da garantia de juro,
pOI'que razão a falia do thrana havia de pedir a attencãó
particular sómente sobre uma? Parece, pai". que ba dísc·or- .
dancia de pensamento da falia do tbrono e do pensamento dos
nobres ,ministros, Estas observações, SI', pl'esidente, eu as
faco Ulllcamente para mostrar que este documento não podia
deixar de ser objecto dos reparos feitos pela commissil.o e que
a resposta não podia ser redigida da maneira porque'; com,
prehendeu o nobre presidente do conselho, como nita con"
tendo nem louvor nelll censura, A. desbarmonia em que está
a falia do thrano com os relatorios, a diversa apreciacão, as
vistas distinctas que se observão em um e ou tros docurnentos
divião induzir a commissuo a desconfiar dessa manifestacão
tanto quanto é possivel.
'
Por ISSO, senbores, eu não podia redigir um voto de gracas
de m"ncira que merecesse a apreciacão que fez o nobre p'residente do conselho, Entendo que ô voto de gracas não é
a!(g:essi:o ao ministerio, m,:s que repara nas faftas que o
mllusterlO tem commeltldo, pOIS, do seu contexto ressumbra
esse pensamento de desçonfiall~a, que anima hoje a todos (e
não &ó aos membros da commissão e ao senado) a respeito
do papel que o actual ministerio está representando no paiz,
SI', presidente, nesta paJ'te o meu Dobre collega, membro
da commissao, tendo apresentado a sua reshiccão,' manifestou, cOlno disse, uma justa susceptibilidade por· conservar as
idéas enunciadas na sessão passada, Não discuto agora a
procedencia da restriccão; o senado está convencido dt! que a
com missão não fez mais do que reproduzir uma manifestacão
que o mesmo senado já approvou, (apoiados) e que todo"s o~
dias se torna necessario confirmar, desde que o nobre presi- .
dente do consel!lo, no seu ultimo relatorio, quer consagrar
como doutrina constitucional, que ficão approvados os actos
iIIe~aes, inconstitucionaes, logo que a camara dos deJluL'idos
deClare que niío procede contra o ministerio a accusacão,
Era pOi,s, um protesto indispensavel ,do senado esta repetição,
de mamlestação; aS aposentações [eltas pelos decretos de jO
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de dezembro não estão approvadas ainda, pelo corpo 1egislntivo, e se acaso passasse o principio subversivo, o mais ílliberal que se pôde comprehender, (apoiados) de que a cumara
dos neputados é compelente dar legalidade ás infl·acf.ões
cOlIstitucionaes commettidas por ministl'os, o raiz estaria
perdido: (apoiados) haveria aIguem lalvez que quizesse suspender a liberdade de imprensa quando tivesse uma maioria
momentanea naquella camara para approv[u' todos os seus
desatinos.
Senhores, tenho explicado o sentido da resposta á falia
do throllo, e jullj"o (Iue este era o meu primeiro dever, visto
que o nobre mimstro, tendo censurado a prolixidade da resposta, concluiu dizendo que a aceitava por julgaI' ({ue ella
não continha nem censul'" nenl louvor. Concluirei declarando que a l'esposta não contém nenhuma aggrcssão ao miIlisterio, lUas seu pensamento li uma cOlldemnação da situacão aatual, e das tendencias do govemo, bem como o reconhecimento de que o ministcrio está organisado de maneira
que niio póde corresponder ÚS esreranças do paiz; e que
é preciso, como disse o nobre senador pela Ilahia, quando
proclamou aqui a theoria do u/i possic/ctis, que deixe o 10gar a quem toca; os donos da situacüo IÍ que devem ser os
ministros no governo constitucional, e não aquelles (Iue
aceitão a direcciio dos donos da situacão.
SI'. esidOl1te, vou voltar-me parã o nobre senador pela
.
da Ilahia ; elle occuJla nesta discussão, a meu ver,
um papel ainda mais importante do que o millisterio. Tenho
tomado a responsabilidade, por maIs de uma vez, de appellida-Io. creador da situacão na.scenle, e S. Ex. no se.u
ultimo dlllcurso pareceu querer livrar-se da responsabilIdade da creacilo, porque nuo está contente com a creatura.
O Sn. NAIluGO : - Tanta honra ....
O SR. SILVElnA DA. MOTTA:-l\Ias, SI', presidente, perdoemo o meu honrado collega e amigo, collega a quem devo
muito reSlleito, muil,\ considel'açãO pelos seus talentos, pelos
seus servicos, e a quem mesmo devo attencões pessoaes;
S. Ex., môstmndo repugllancia pelas suas créações, deu algum passo, Cez alguma revelacão que convida 11 attençITo do
senado; e eu lastimo, Sr. pl'esÍdcllte, que S. Ex. n:l0 tivesse
o outro dia acabado de communicar-nos os exforços (Iue fez
para organis~r a siluação nas~ente, lend" \JOI' Íllteiro o seu
plogramma. renho, porém, hOJe de contemp aI' esses esforços
ilo nobre senador pela Bahia para organisar a situação nascente; quero saber se tenho de nlistar-me na situação nova
ou na situacão novissima. (Apoiados.) lia situação nascente
e ha situaç[o novissima.
Senhores, para poger indicar ao senado, qual é minha posição como bomem publico, julguei. preciso recor.rer ao programma do nobre senador pela Dahla, que não COI aceito ...
O Sn. D. MANOEL:- Foi.
O Sn. SJLV:!lIRA DA MOTTA: - Não Cai aceito.
O SR. D. MANOEL: - Foi upprovado, nüo digo por todos,
mas, por grande maioria.
O Sn. SILVEmA DA MOTTA: - Perdoe-me, Y. Ex., respeito
muito suas denegações ..•
O Sn. D. MANOEL: -Estão presentes (Iuatro testemunhas,
eu e tres ministros.
O SR. PnEslDENTE : - Attenção.
O Sn. SlLVEIRA DA BlOTTA : - Havemos de fazer um inquerito sobre isso. Eu respeito muito as denegações de meu bonrado collega,mas ha de permittil',que repita que o prôgramma
não Coi aceito. Se Y. Ex. quer, dIrei a razào ; digo que não
foi aceilo, porque seu autor declarou que alie não fora aceito,
e ninguem mais competente do que o autor para fazer esta
declaração
O SR. D. MANOEL: _ Nem alie é autor do programma exclusivamente; Coi membro de uma commissão composta de
tres pessoas. O programma é nosso não é do Sr. Nabuco.
_ •
O SR. PRESIDENtE: - Attençao.
O SR. SILVEmA. DA. MOTTA: - Ah I (ao Sr. Nabuco.) Olhe
q\le V. Ex. fica sem O seu pt'ogramma. (Hilaridade.)

Sr. pre;~dentc, o nobre senador pela. provincia.da Dahia, ha
de perunthr que eu antes de esmerilbur as condlcões da 01'gilllisação da actual situação. toque em algumas premissas
menos exactas que S. Ex. estabeleceu como priucíllios para
justificar a creacão desta siluacão.
O nob.re senadol' pel~ provincia da Dahia, querendo declinur de Sl a responsabIlidade de ter crcado esta situacão allegou modestamente que as situaciles não se crHlo, são ds cirCUllIstancias que as Cazem ; mas, Ilorventura o nobre senadoc
peln Bahia nITo foi (Iuem proclamou, em um discurso notavel,
a. n~cessidado de se munar de politica d~ se plantarem. prinClplOS dlversos daquelles, que tmhão regIdo a nossa socledado
até a época em que elle fez esse discurso? Não foi elle quem
declarou no senado, que devia sel' a divisa do nosso pal'tídoo rei reina e não governa.
Não Coi elle quem appellou pal'a nova especie de conciliação ou de liga entre conservadores e Iiberaes para formar-50
um partdo novo? I.to é um facto que C'lnsta dos seus discursos. Nilo Coi olJa que pregou no senado, que em preciso
cOlubatcr o uti ]lossidetis ?
O SR. D. 1I1tNOEL: - Isso pl'égou muita genle, prégámoS'
nós todos.
O Sn. Sn_VEIllA DA MOTTA.: -Nfío forão esses os principios
do programma que se acha nos seus discursos desta sessão?
Pois bem, senhores, eu vejo que o nobre sena(lor procura.
hoj2 justificar a lIfoc!amacilo do seu novo programma, com
um facto que não li exacto:
S. E:I:. disse: " Eu achei necessario proclamar a necessidade da ol'ganisação. de um novo partido, quaudo se tinba
mandado celTar üleu'as, quando se tinha appellado para o
exclusivismo, e é preciso condemnar este princípio. »
01'll, o nobre senador, ministro no periodo da conciliacilo,
desde que alia nasceu, e ministro mais de uma vez, precisava determinar qual era a época em que tinha cessado o
systema da conciliação, e em que era necessario estabelecer
uma conciliação 110va; (Iual Coi esta época? Respondeu o
nobro senador: « Foi quando appareceu uma circular do SI'.
conselheiro Euzebio, manúando cerrar fileiras a favor do
taes a tnes candidatos na provincia do Rio de Janeiro. lJ
Que época foi essa? Ponllo de parte todas as consideracõeS com que poderia contestar a preccdencia de um Cacto
uesta ordem, rara auto ris ar um partido novo; só porque um
individuo, emboraal1amcllte collocado c influente recommenda
um candidato concentrando em favor delle seus esCorcos e
dos amigos, não ba razão sulficiente para autorisar a êrea!tao de um novo partido. Eu preciso marcar a época em que
a conciliação acabou; será esta? Em 1860; a admillistl'ação
do estado era presidida pelo nobre senador pela provincia da
Bahia, o Sr. Ferraz; já não me lembra a data ....
O Sn. RODRIGUES SlLVA.: -10 de agosto.
O SIl. SlLVEIIlA M IIIoTTA: -Acaso, Sr. presidente, o nobro
senador, meu colleO:1\ na commis~ão. póde dar por acabada a.
conciliação em 10 de agosto de 1860? Estavão no ministel'io
os Srs. COllselbeil'os Ferraz, Paes Darl'eto, Cansansl10 de Sinimbú e Pal'anaguá; esses senhores forão porventura os que
matarão o sJstema da conciliaçITo ?
O Sn. NABuco:-Não.
o Sn. SILVElfii DA DloTTA: - Dem. So não forão elles que
acabárfio com o systema da cOllciliar.ão, pergunto eu : porque
razão o nobre senador, cujo prestigiõ é sempre grande e nessa
época cra maiol', porque tinba no ministerio amigos intimos
e dedicados; porque razão o nobre senador não aproveitou a
ocoasi<1o pum fazer seu pl'ogramma, congregar seus amigos, e
chama-los a um systema que podesse contrabalancar e'resistir
a essas fileiras cercadas 11 que S. Ex. se reCei'iu? Porque
razão 0[0 Cez isso? Porque o fez DOS uItimos dias do ministerio de '2 de ~ar,Ço, um dos .n:io~terios que seguirão mqi3
largamente o pnnclplO da conclhaçao, t!ll. qual fOI pl'lOtad? e
executado pelo nobre senado!', quando mlOlstro cem o failecldo
marquez de Paraná?
O Sn. FERRAZ: -Isso não.
•
.
...
_ ...
O SR, NAllUGO: - Os parLldos la eslavuo dlvijldOS.
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causa 'como origem de seus esforcos, o exclusivismo que se
segui~ ao systema de conciliação,' então, senhores, eu creio
que é por esta razão que S, Ex. está descontente com
a situaCll0 actual. Creio que ha muitos annos, desde as
épocas 'tristes de nOSsas discordias civis, desde as épocas de
resistencia armada. ainda não bouve uma administração que
fosse mais exclusiva do que a actual, na distribuiçãO e na
escolha dos agentes da autoridade publica.
Ahi está, senhores, para corpo de delicto desse exclusivismo, uma provincia que n[o é extranba ao nobre Senador
pela província da Dahia. a provincia lIe Pernambuco; é o1la
um dos tbeatros, e creio que até ensanguentado, em que o
governo tem desenvolvido o exclusivismo mais condemnavel.
O presidente Silveira de Soum, em menos de um anno,
demittiu mais de 200 empregados, fez eleicã.o com forca armada, como está prova"do pelos documentos exhibid'03 na
camara dos deputados, com os prets na tbesouraria á tropa
de linha e á guarda nacional destacada em numero de mais
de 2,000 pracas pela provincia, para fazer as eleições.
Quando a a.dministracão actual dá provas deste exclusivismo, dá provas de quê admitta esta doutrina entendida nestes
termos, poderemos nós aceitar como razil~ d!l proclam.ação
da nova seita do nobre senador pela provmcHl da BahIa, o
tp.r renascido o exclusivismo depois de cessar a épocha da
conciliacã.o, desse systeml a que tinhão adberido todos os
ministerlos, desde o marquez de Paraná, inclusive a administracão de 1860, a que presidiu o nosso collega, senador tambem pela provincia da Bahia? Pode-se dizer que nessa
épocba estivesse acabado o domínio da politica de conciliaÇão 1 Eu creio que não.
A administracão de 1860, bem como a de 10 de agosto
não forão atacauas por esse lado; o terrello foi outro, e os
nobres senadores o sabem. Quando aquelle ministerio foi
derrotado na camara dos deputados ou obteve uma malOna
insignificante que o obrigou a pedir á corôa o adiamento ou
a dissolucão da camara temporaria, quando esse ministerio a
que presidiu o nobre cidadão, que hoje preside o senado, se
retirou dos negocios, qual foi a causa que produziu tal resultado? Porventura bouve então alguma questão política?
NilO, a questão que bavia e que agitava os espirltos, que
pre~ccupa!a. o Ul.inistCl:io e o paiz, e que ~oi a causa dessa
colhsão mlnlstenal, fOI puramente financeIra. O nobre presIdente do conselho desse ministerio, a que tinba tambem
O SR. FERRAZ: - Eu o creio muito emperrado.
pertencido o nobre senador pela província da Bahia, sCl\uiu
O SR. ALWlnA ALBUQUERQUE: - E' um magistrado muito sempre a mesma politica que tinha seguido o primeiro mmis·
intelligente, muito honrado,
tcrio do Sr. marquez de Paraná.
O SR. FERRAZ: - Isto é outra cousa.
Retirado esse ministerio e cbamado para substitui-lo o de
. O SR. SILVEIRA DA MOTTA. : _ E um magistrado tã.o intel- 10 de agosto, a questão continuou no mesmo terreno. Nas
llgente, tão honrado, tão isolado das lutas políticas. . . .
bandeiras da opposicãO ao mínísterio de 10 de agosto. não
bavia inscripções politícas, mas sim inscripções e.conomica~.
O SR. FERRAZ: - Isso não; é o bomem mais emperrado Quando, SI'. presidente, recrudesceu esta opposlcão ao mlque tenbo visto em política.
nisterio de 10 de Agosto e elle se retirou do poder, não
O SR, ALMEIDA ALBUQUERQUE: - Não apoiado.
fé·lo por questão alguma politica. Estou fallando diante do
do conselbo dessa época, elle niio se retirou por
O SR. RODRlGUIlS SILV!: - E' firme nas suas conviccões. presidente
questões politicas; a opposiç[o que havia no paiz era por
. O. SR. SILVEI.RA DA. MOTTA: - O nobre senador pela" pro- causa de uma questão economica.
VIUCla da BahIa, querendo determinar a época em que se
Onde, pois, quer o nobre senador pela provincia da Dahia,
tornou urgente proclamar a nova seita levantar e fazer um collocar o marco mediario que deve indicar a cerração da
partião novo, é obrigado a declarar qual [oi essa época em politica de conciliacão? Em 1860, como elle disse, porque
que acabou o reinado da conciliacão.
um homem do ladó conservador tinha escrito uma carta de
O Sn. NABUCO: -Disse-o franc~mente, foi em 1860.
recommendacITo pedindo votos paI'a um amigo e recommenddndo que 'os esforeos convergissem, que se cermssem as
O SR. RODRIGUES SILVA:-E o utí possidelis dos U annos? fileiras, porque os âdversarios aproveitaviío-se da benevoO Sn. SILVEIRA. DA _lUOTTA:-!\las por certo, que o nobre lencia de um e de outro, pedindo votos só em favor dos seus
senador pela Bahia na.o ha de querer fazer consistir a neces- e deixando os outros. Ponbo de parte esta aprecíacão local.
sidade da .nova doutrina em relação aos annos em que S. Ex.
.I\las, Sr. presidente, uma grande medida, uma medida poteve um!, !mportan~e p,arte na dlJ'~cÇãO ~os negocios publicos, litica da importancia desta, que o nobre senador pela província
como mlmstro da JustlCa no mmisteno Paraná e ministro da Bahia proclamou, podia fundar-se sobre um facto de tal
da justiça dep~is, no ministerio do nosso illustrado presi- ordem? Não, o nobre senador pela provincia da Bahia teve
dente, o Sr. Visconde de Abaeté. Será em referencla tambem outros motivos para proclamar a sua seita, e ê preciso que
ao emperramento desse ministerio, que o nobre senador pela nós interpretemos completamente o principio, a origem desta
proviI}eia da Bahia achou-se na necessidade de CI'ear uma nova seita que o nobre senador orl;anisou.
aoutrma nova e de fallar 1I0S seus discípulos? Creio que
Senhores, eu acho isto da maior unportancia \Iorque estanão, .
.
mos em uma situacão muito vaga, muito indifimda; o paiz
POIS, senhores, se o acaso o nobre Senador estabelece como I anceia por sahir delta; ti preciso que se vejlio em um horiO SR. SILVEIRA. DA MOTTA: - Pois, senhores, o ministerio
de 2 de marco que nomeou para presidente da Bahia o Sr.
Costa Pinto: para o Rio-Grande o Sr. Antão, para o Maranhilo o Sr. Campos )lello, para S. Paulo o Sr. Dr. Mendonça ...•
O Sn. FERRAZ: -Antes do Sr. Campos Mello tinha nomeado alguns outros.
O SR, SILVEIRA DA MOTTA: - Nilo sei quem bavia antl's j
mas estou allegando que esse ministerio tinha nomeado para presidir provínCias importantes do imperio homens
conhecidos pela sua honestidade, e pelo aferro ás suas canviccões; não sei como se possa dizer que este ministerio foi
o 9.ue revelou a necessidade de se plantar como regra, que o
Te~ "eina e não governa, bem como a necessidade de desalojar do uH possidetis os governadores de então.
Senuores, além destes homens que apontei, e podia apontar outros, verbi gratia; nessa época er,a presidente de minha provincia, Goyaz, o Sr. Filgueiras, que hoje tem a confi~llça do governo Imperial, é promotor, é deputado provinclal. ..
O SR. D. MANOEL: - Não é esse, é outro.
O Sn. SILVEIRA D! MOTTA: - ... mas estes Ires homens
notaveis ...
O SR. D. MANOEL: - Notaveis?
O SIl. SILVEIRA DA MOTTA:-... o Sr. Costa Pinto, o Sr.
Antão, o Sr. Campos Mello, o Sr. Jlrusque...
o SR, FERRAZ: - O Sr. Costa Pinto não era desse tempo.
O S R
S
F 'd 10 d
R. ODRIGUES ILVA:- OI e
e agosto.
O SR. FERRAZ; - Foi do mesmo tempo.
p SIl. D.lIl~NOEL :-- Foi nomeado pelo Sr. Almeida Perelra.
O SR. SILVEIRA. D! l'tIOTT.!.: _ •••• o Sr. Fel11andes Mo.
reua. • • •
O Sn. FERRAZ: - O Sr. Assis Ro'cha tambem.
O .SR. SILVEIRA DA .MOTTA: - O Sr. Assis Rocha pôde ser
conSiderado como um presidente desses que significão emperrament6, segundo a phrase do nobre presidente do conselho?
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sonto limpo ideiils, em' torno das quaes ~os reunamo s; é pre
ciso que conheçamos os homens; é precIso que elles larguem
os seus capo tes.
O SR. FERRAZ: - Mesmo no ri gor do inverno ?
O Sn. SII_VE IM DA ~I OTTA : - Este nosso inverno é brando.
Parece que V. Ex está fazendo yotos para que ell es cOllser
yem os capotes; deixe que os larguem.
O SR . FERRAZ: - Aqui ó a Siberia.
O SR. PI:ESlDENTll :.- Atten ção.
O SII. S[L YEmA DA MOTTA : - Senhores , acho do summa
importoncia a deeifracüo deste facto, porqno clle não púde
ter a ~xp l icação que o -nob re senado r pela proYincia da na 
hl a deu-Iue . ..
O Sn.RoDRIGUES SILY.>. : - loto é I'erdade.
O SII. SII.YEIn1 DA nlOTTA : - ... ha algum moti vo mais
podel'oso. S. Ex. é um bom em de sc iencia., IIlll llomúm de
doutrina e perspicaz; 1150 podi a lan çar mão dessa. fr ioleiru
da ca rla. de recollunendaçüo fei la peIo Sr . Euzeb io para fun
damento de ullla doutrin a nova; não, não pOSSO crê- lo; ac
los importall tes, como eSle, pmticados por um hom em da
ordem do nob re senador pela. provincia da n ahia, não têm tal
explicação, têm outra, e é preciso da-1ft .
Senllores, eu fa ço muita justiça ao autor da situação nas
cente ; tenho um pendor irresistivel pam elle.
O SR. NABUGO :-Muito obri gado,
O SR . Sn.'iEIRA DA MOTTA: - E até prev ino- me, tomo minbas
cautelas para não me deixar arrastar de mais.
O SR. HODIIIGOES SILYA:-I'ara não se fasc in ar.
O SR. NAfl uco: -Tem Semt, re dado provas disso . .. .
O SR. SILVEIRA D ~ MOTTA: -V . Ex. erea quo se {li; vezes
fa ço algum a res isteIlc ia, ou co usa Ilu e lh e parece resis tenci n.,
li porque ten ho um esfo rço pura 11110 Ir de todo.
O SR. RODRIGUES SILV.\:-l'arll conservur sua autonomia .. "
O SR. SIL VF:I!\A DA MOTT.\:-Quero conservar minha au to
nomia (Hilaridade.)
O SII. FEIIRAZ: -Apoiarlo.
O SR. SII:VEtr.A DA MOTE:-Mas, senhores, tenho esse
grande pendor para o nobre senado r, faco-lhe muit", justiça
e estou persuadido de qne S. Ex. viu muílo longe ,quando fez
aq ucll a. sua proclamaç;1o do uti possicletis c do rei rein a e
não gove rna. Nestes casos, pOl'êm, ns aguias ás vezes na
sua elevação perd em a vi sta da plani cie. O nob re senador
viu muito, lll ilS eu creio que não viu tudo; teve um gra nde
pcn 'Imcllto e cu faço jU ti ti ça. ato ao feu patriotismo ; o
nobre senador viu a pha e qua i exhausta. de um a politica,
vi u erros, que cu tenho m ~i s de um a vez assigna lado , do
]Jartido ti que tenho an d'ldo li gado sempre; vi u que era pre
ciso corrigir alguns erro s,e prevenir tu lvezque essa si tuilç;lo,
qu e estava em sua ult llna ph ase, se pre el]lltasso para a pb ase
opposta ; concebeu então esse pla.no tle formal' uma nova seita.
de regelleradores tio s)'stema representativo e para. isso yciu
o seu programma.
Parece-me que é preciso, que o senado ,'cja quaes sITo os
prineipi os desse pro~ ramma . i'i"o obstan te o seu aulO I' nos
ter dito que elle não foi aceito , o nob ['o sell a.dor pelo Rio de
Jan ciro asseg urou que o fura; uns dizcm (Iue sim, Qutr0 5 que
não , e eu , nesta duvid:'l, ve ndo que elle fico u enterrado nas
trevas, nu nCil viu a. luz , (apoirulo s) posso dizer que ell e
nunca chegou a. ser uma. lei para o partirlo , um accordo quo
obrigasse.
O Sn. D. lII.I NOE u - ~Iuit it gente o vi u.
O SI'. SILVEIR.\ DA MOT TA: -Eu o tenho aq ui
O SR, D. MANOEL: -E' bom lê- lo.
O SR . ~IL V ElR ,1 D~ MOTTA: - Quel'o ass ignalar qual foi o
penSilIllento que tevo .o nobre senador pela llahia, que quiz
orgalll oar esta noya SOl ta.
O SR. NABUGo: - Não lui eu quem lb'o deu.

O Sn. SILVEm.\ n,\ nloTT.~: - Não Coi o Sr. conselheiro
Nabuco.
O Sn. NABUCO: -Estimo muito que pudesse obtê-lo .
O SIl. SII.VEIRA DA 1IIoTTA: -Quero assignalar es te prin ci .
pi o, quero ind ~gar quaes forão os meios rle que se serviu o
nohre sena dor, quaes forão as ideas {rU O quiz plantar, porque,
CO lllO di sso, não ei se me posso alista r na si tuaçiio Ilo,' issi
ma; quero vor se posso ser sol dado do nob re senador.
O SIl. VISCO:'iDE D.\. BOA-VISTA: - General da vanguarda.
O SIl . NAllUCO: - E' fa.vor muito grandc; póde ser meu
general.
O SR. SII.YEIM DA ~I OTTA: - Não póde o senado faz er idóa
dos fin s que teve el11 yis ta. o nobre senador quando proch
mo u esta nova doutrina, sem ter idéa de Le programroa mys
terÍ oso, quo ainda and a. co mbatido, ora como tendo Sido
aceito, ora como não o tendo sido.
O SR. D. MANOEL: -O programma Ó tão mys terioso quo
o nob re senado r o possue.
O SR. !\OOIlIGUP., SII.V.I: -E' tão mysterioso, que se admira.
qu e se acbe um a có pia nas mãos do orador.
O SR . SILVem.\ DA MOTl.I: - A cousa ó t;lo sublime ,
que o nODrc senallor pela Babia quiz logo declinar de si a.
responsabilidade, declarando que n:l0 fOI ell o quem m'o deu.
O ~II . D. ~ "NOEL : - Eu IlJe indiquei onde podia. achar
uma. có pi a. que eu dei a. outra pessoa..
O :;11. SIL\' ~IR' DAMOTTA : - E' yerdade ; V. Ex . indicoume um amigo no sso, quo tamb em é da seita.
Esle exemplar do programm a (mos trando ) me foi dado ..•
O SR . VISCOI\DE DA n OA-VISU:- Vamos a. ol1e.
O SR. D. MANOE L:-E' bom ler.
O SR. SII.VElIl ,1 1IIOTTA (lendo) : - " O partido progressis ta.
ó um parlido novo .. . " Isto ó razão de ordem o de dir eito:
(co ntinúando ale?')" ',10 toma. sobre si a responsa bilid ade das
crencas o tradieões dos exlinctos partirlos a qu o perten cêrão
os iildividuos que o compõe, o aceita sem di stincção e qual
quer quo fosso o seu passado , o concurtiO de todos que o qu i
zerem acompanh ar no pensamento de faze [' realizar na. admi
nistração publica do raiz , os principios e reg ras consagrados
no segUinte pl'ugl'ummi.L : )

Ora, senhores, aqui está a de(jniç.l0 tI,o partido J,rogres
sista.: (telldo)
"O parlido progressista não quor . .. " No te o senado quo
o programma pr incipia PO[· ulIla negativa, prin cip ia por dizer
o que não quer.
O SR . ,'I;CO:O:DE DA nOA-VISTA: - Vamos ao negoc io.
O SIl. SILYElllA DA MOTTA (len do ) «O partido progress is ta
n;1O quer:
« 1.0 A reforma da consti tui ção politica do imperio , {t
qua l, como ao imperador o á sua. dj'na.slia, consagra o maiol'
respeito e ad bcsão. "
VOZES :-Muito bem, muito bem!
O SIl. B.\llÃO DE S. Lo RIlN00 :- Estamos conformes.
O SII. SII.VEIRA DA MOTTA (tendo) : - « .. . nlas se no futuro
conhecer que algun s de seus artigos mereco reforma ... "
O SI\ FE RREillA PEI\NA :- Isso está na co nstitui ção .
O SR . SILVE IH P ,\ MOTT,' :- Até aqui morreu Nevos !
O SII, VI CO~DE 0.1. BOA-YI ST.I :- Isto quor dizer mui to,
senhores; é para n;:;:o tornarmOs a. 1812 e a. outros annos
passados ,
O SIl . 'ARUCOi-Preso por te[' cão , preso n;lo ter ...
O SR, T, OTTONI :- 0 que houve elU 18í2?
O SR. YISCON DE Q,\ 1l0.l-V,ST,\ :- llouvo o mesmo que elU
1818 e 18í D.
O SIl. T. OTTOSI: ·-E' bom esmeril bar es tas cousas, e a
quem fez 1812 c 18-1.8.
O SR, 'ADUCOi-Preso por ter cão, preso por não ter...
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SESSÃO E!1 6 DE JUNIIO DE 1861.

O Sn . D. MANOEL: - Va,mos a eH'l.
O Sn. P llmriTA BUENO :- Mas "ierão os decretos do 30 de
dezembro. (1100rad01') Vamos adiante .
O Sn . SIL VE In.\ IH MOTTA; - Não quer ... Tudo é debaixo
O Su. SILVE InA nA MOTTA:-Não quer a reforma da eon do não quero: (lendo) .
.
.
s titui ç;.10 , (apoiado") e ainda quando a queira, had cscr pelos
" JUl'lslhcÇão admll1J strutlva em mutel'la penal , nom nas
mei os constitucion aps .
qu estões civeis concernentes à proprieda.de. " Islo li uma
quOSli16 para academi a, senhores.
O SII . PIMENTA BUEi'i O:-Por um bil! de ind e mnid a d~ .
O Sn, D. MA NOEL : - Não gos ta?
O Sn. SII.vmIlA DA MOTTA (contimulI!do C\ IC I'): - O par
tido progressista nilo quer: " 2°_ A eleição directa. "
O SO. SILI'EIIIA DA 1IIOTTA : - Póclo ser muito contestada
Entre parentbesis; é a primeira yez quo ycjo um partido
O Sn. D. M.INOEL : - O que ó que não 50 póde contestar?
liheral des istil' de Iplerer a clei9ão dircc ta.
O Sn , SIL"EII1A DA MOTTA : - . . . entretanto não faz mal:
O Sn . NA Il UCO :-Estú muito enganado.
es tas idenlidades abstra ctns em um programma são cousns
innocentes; c li no que mais se di stingue este, acho nelle
O Sn . D. MA1iO ~1_ o-Ora, pelo amor el e Deus I
muitas cousas innocent es.
O Sn. NAllUCO :-Foi a revolu ~ã o [ranceza.
O SR . D ~I.\NOE L : - Aló agora era bom, adoptavão-o ..•
O Sn. Sn_,'cln.\ DA MOTTA:-A eleiçãO elirecta ó a repre
O SR. SILVBIII.\ DA MOTT.\ : - Pois a innoceRcia li cousa
sentaçãO de todos ...
má?
O SR. D. nl.lNoEL :-Nego.
O Sn. D. MA\OEI. : -Innocencia aqui ó o ridi culo .
O SR. NADUCO:-A reprcsent,l ção da bur~uezi a excluindo
O Sn. S...YEIIIA nA MOTTA : - Não c, Sr. senador; não sou
todo o povo de el eger.
capaz de ridicularisar cousa al guma que parta do meu nohre
O SIl . n. SILV.\ :-Apoiado , Sr. Nabllco .
ami go e col!cga.
O SIl. NADuco :-Foi a revolução fran ceza do 18i8.
O SIl. D. ~h NO E L : -~luito obrigado.
O SR. SIL \'E IRA DA MOTTA:-Eslou estranhando que em um
O S1I . SII_mIRA Il.\ nIOTT.\: - Ate Callo a respeito com
programma progressista se condcmnc a eleição rlirecta. Ago 
merlo .
ra li preciso q UQ Ose nado ouça II no ta (l Ue vcm a isto .
Agora vamos ver o que o jJal'tido progressista quer ; v,10
O Sn. N ADUCO:- .\ poiado.
ad ivinhando o que elle quer; aqui é quo vem as innocencias :
O Sn. SILYE IIIA DA MOTTA (lendo) : -« Nli o sendo possive! (lcnda)
" O partido progl'cssista (llI cr :
r ealisal-a por meio do suO'ragio universal, a base do imposto,
" 1.° A regenera ção do sl'stema represenlll ti 1'0 e parla
ou de outra qualquer di stinção das classes socia cs, ]lrivaria
a mu itos ei tiarl;ios brasileiros do exercicio de seus direitos mentar pela sin cera execuç,lo e amplo desenvol vim ento do
IJoli ticos. " (J\lJo iarlos. ) Pois bem, li uma doutrina que tOIl1 dogma constitucional da divi são dos poderes politi cos para
boa defesa ; só o qu e es tranho li que os progre:;sistas assig que não sejllo un s absorvidos ou annullados pelos outros . "
nem isto.
Voms : -Apoiallo I muito bem I
O SIl, NADuco :- E' nimiam ente liberal.
O Sn. SII.VCIn.\ D,\ MOTTA: -Apoiadissimo ! Eu tamhcm
ad ol,to isto; creio quo nao ha nenhum santo nem peceador
O Sn . D. nI,INOEL(?'indo- w) : - Estranha isto ?
iue não adopto isso. (Continuando (L le)') « Assim, tem
O Sn. SII. \'Io: IR~ nA MOTT.I (co ntúwando a ldr) : - « 30 •• • como
maxillli..1s. ))
A uescentral isaç;io politi ca, que considera in colllpati vcl com
Peço allen ~.;io para estas maximas. (Con1i-nu,illlrlo a lcr) "A
a integridade c força do impcrio. "
Não se (luer descell trali sll ç,io politica o creio que desta YOZ I'esponsabili rlade dos ministros de estado pelos ae tos do podcr
moderador. "
iieúmos todos li gueiros.
O SIl . D. MAIiOEL: - O qu e diz a isso?
O SR. D. iUAl'íOE L: - E' vcrdade ; ainda bem que o con
O SR. RODIlIGl:E; SII_VA: - Quo j:i. ex iste .
fessa,
O SII . D. nI.\;íOEL ,- Disputava-so; quizeUJos ficar soguros.
O Sn. SILVIlIRA n,\ MOTTA: - Não quel' : (lendo) « i .o O
ex clusivismo nos cargos publicos . . ..
O Sn. SII.vr.III ,\ DA~I OTT .\ o-Outra , maxima, peço allen
O Sn. ! " MENTA ll uJ> i\o : - Isto não Coi approvado . (:\lJOia c;io : « A verdade do Or(~llll en to, " E o que tamb em (luere
in os. (;\poia<los.)
•
dos)
O Sn. D. ~L\\O E L: - Entilo , vem todos para Cil.
O Sn. S'LVEIIIA D\ nloTTA : - Eis-alli a razão talvez por
que o progl'amrn il nã o foi aceito. (apoiados)
O Sn . S"_\'''II:'' D.\ MOTT.\: -Eu jiÍ disse qu e hoje acaba
tndo li geiro.
O Sn . D. MoINOEI. : - ri ão ha tal. 
O Sn, NA ll Uco: -Ligei ro nITo ; trata -se abi de um novo
O SII. SII_VEIII' n.\ nloTT.\ : - O programnm di? que não
qu el' exclusiv ismo de emprego;, não se qu ol' a proscripcão. partido.
O SIl. SII.VEIRA DA MOTT,\: - E' vel'll ade, trata-se abi de
O S1\. D. ru.INOEI, :-Esse artigo Coi appro vado pOI' todos .
um a situaeão noyi ss ima. Se V. r,x. quer qllO cu mo aliste,
O SR. SILYE In.\ H MOTT.\ : - Lá "ai a nota , tenhão pa !ta de lirâr es ta. bi,toria de situaçiIo nnscelite, porque isto
ciencia .
não me serve.
O Sn. D. M.\I'í OEL : - Todos es tão ouvindo e f: ost.\Odo .
O SR. D. ilIA~ OEL :- fazemos-lbe a ,'ontarlo. venb a para cá.
O Sn. SIL VEInA DA MOTTA : . - Este programm:t é aco lll
O SII . SII, Y~InA DA MOTTA ( conti 1!luwrlo a ler) :-" '2 .0 A
pllllhado de co mmentari os (lclldo) - " l\e conbecc qu e todos renJi sação pratica da li bc rdade in dividual em todas as suas
os brasileiros tem a ell es direito iguaL sem oulra di stin cão relações »
mais 'luO a proveniente dos seus talentos, salvos os de eo n
VOZ ES :-Apoiado.
fiança , nccessarios á manifes taçãO e execução ~o seu pensa
O SII . SIl.VEII\\ DA MOTTA: - Eu tambem apoio. O que
monto pubtlco. "
J,s til uma doutrina esta muito ort!todoxa ; adopto tambem sinto é qu e não esteja presente o Sr . Souza llranco.
esle artigo du programma ; es tou querendo ali star-me como
O Sn. D. MAlíOEL :-Sabiu in comnlOdado.
soldado.
O SR. S'l VHIHA DAMOTTA:-Agora leiamos o commcntario
O Sn. D. nL\;íOEL : - Tambem [oi adoptado por todos.
(I.cndo ) .'
" Assim, con~agra a liberdade individual como regra c as
Agora ao ti. o Este tio estil um tanto crespo ...
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SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 18M·
altribuic1'ies da autoridade, a tutella do estado e as· restriccôes no -interesse collectivo como excepcOes, que só devem
ser determinadas por evidente utilidade liublica, expressas e
litteraes.
Eis· aqui um dos motivos porque, segundo creio, o programma não foi aceito.
O SR. D. ~IANOEL : - Não achou esse artigo opposição
nenhuma.
O SR. SILVBiRA DA MOTTA:-Este artigo traz a necessidade
da reforma da lei de 3 de dezembro e da lei de 22 de agosto
de 1860; creio eu que sim. (/Ipoiados.) E' o direito, a lIberdade individual e de associacão. Om, já o nobre senador
pela provincia da Bal!ia outro áia, explica~do o seu principio
em relacão a este artigo, declarou que a 1m de 1860 era lima
das que' é preciso reformar.
O Su. NAJlUGO :-Rever.
O S1I. SILVEIRA DA IIIOTTA o-Creio que a reYÍsão não ti só
para se olhar para a lei.
O SR. D. 1IIANOEL :-Perdão; pó de-se rever e não revogar.
O SR. SILYEIIlA D~ lII(;TTA:-fieformar.
O SR. D. !'Ih:!OEL o-Sim, alterar.
O SR. SILVE!RA DA lUoTTA:-Assim como nós tambem '\'amos revel' a lei de 3 de dezembro; creio que não vamos revogar tudo.
O SB. NABUCO:-Está claro.
l)

O Sn. SIL"lllRA D,\ lIIoTTA:-Pois bem, essas duas leis são
as causadoras das feridas que se dizem fcitas ás liberdades
individuaes nas suas differentes espheras de actividadc, nas
induslrias ou na applicação das garantias individuaes.
O SR. D. MANOEL:. Já ba um projccto na camara dos
. deputados, modificando a lei de 1860.
O SR. VISCONDll DA nOA-VlsTA:-Vamos ao programma.
OSn. SILVEIRA DA.nIOTT.\. (cQl!tinuulldoaler): « 3. 0 Adcfesa
dos direitos e interesses locaes da provincia e do municipio.»
Quem ó que não quer a defesa dos direitos e interesses
locaes? (Apoiados).
O S1I. D. lIlANOEL:-Vrja mais longe.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA (continuando a lar): « Assim
tem como maximas sagradas :-a sincera oe1Jectlva eXCCUCdO
do acto adqicional.. .. "
•
O Sn. VISCONDE D.!. BOA-VISTA:-Apoindo.
O SR. SILVE IR.' Q" 1ll0TTA :-Aqui não se faUa na interpretacão e o acto addicional cOOlprehenuc a interpretacão,
(CunÜmíando a ler) « ... e a descentl'alisacão atlminishativa necessaria á commodidade dos povos.
VOZES: - Apoiado.
O SR. SILVEIRA DA nlOTTA :-Apoiado! Tenho humildemente abundado nestas idêas.
O Sn. D. MANOEL: - Já se sabe, está cOlunosco ..•
O Su. SILVllIRA DA lIIOTTA :-V. Ex. harle ver. (COlltinualtdo a ler): « ~ .• A economia dos dínheiros publit:os combinada
com as necessidades demonstradas do servico e sem prejuízo
da honra, credito e dignidade nacionaes. » lsto é uma destas
COusas que querem dizer muito c não querem dizel' nada ..•
O SR. D. J.\LINOEL:-Isso quer dizer muito.
O Sn. SILVE iR,;' DA lI[OTTA: - ... porque para justificar
todo e qualquer desperdicio quo se faz, tia sempre alguma
cousa que se di"a. nem, a isto todo o mundo subscreve.
(Lendo): « 5.· A responsabilidade e1Jeetiva dos empregos
publicos. » Principiando pelos ministres ... mas isto não é
daqui. (Hitm-ulade). Devia-se principiar pela responsabilidade dos ministros.
.
.
O Su. D. MANOEL: - O que é quasl uma comedia entre
nós.
O SR. SILVEIRA DA nloTTA. (Continuando a ler) -({ 6. 0 A
severa punição dos crimes. " Ora, isto não ti aí·tigo de pro!)

•

gramma. (Contilltía a ler): « 7. o A reforma o sincera execucão da lei eleitoral de modo que as qualificacões sej,io verdaâeiras e a eleiçãO a expressão real da vootáde nacional. "
VOZES: - Apoiado.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Apoiado! Isto ti helio.
O SR. D. MANOEL: - Tudo li bello.
OSB. SILVEIR,' DA MOTTA (Continuando a lel'):- « Como
meios tendentes a este fim : As incompatibilidades. l)
O Su. 'VlSCONDE DA DOA-VISTA:-Apoiado.
O SR. SILVEIRA DA lIIOTTA:-Eu tambem apoio, mas noto
que era preciso quo o progl'amma explicasse o sentido destas
incompatibilidades, se são dil'ectas ou indirectas, 56 são em
rclaçiíO a certos empregados ou a todos.
O Su, D. lIIA!'íOEL:-A todos sem reserva.
O SR. SILVEm" DA. MOTTA (Continuando a ler): « A rapres~!ItacilO necQssaria das minorias. "
E' ô systema inglez desse novo autor •••
O S1I. N.ouco :-E' mais antigo.
O Sr. SILVEIRA DA iUOTTA: - ... que quer que no systema
eleitoral se deixe sempre uma '\'alvula para as minorias serem
representadas contra as maiorias.
O SR. D. IIIANOEI. :-E' a idea dos circulos.
O Sr. SILVEIRA DI. !'IloTT.!. : - !'lIas que não pI'oduziu esse
e1Jelto. E' verdade que, quando defendi a lei dos circulos,
ti.nha esse pensamento j parecia-me que a lei era bom expediente para evitar as camaras unanimes, porque as locali~
dades descentralisaclas, fraccionadas, podenão dar representantes seus e que não fossem absorvidos por uma maioria
provincial; foi este o meu pensamcnto, mas declaro que fiqu~i logm-'o e hoje entendo que, com a lei eleitoral que
eXiste, todas as camaras, flue tem de haver. hão de ser unanimes. Só nlio o serão se houver algum govérno mais magnanimo do que o aetual, que a'lmitta mais algumas vozes dissonalltes na camara dos deputados.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O ministel'iro actual
nlto fez a eleição.
O SR. SILVIlInA H lIIoTTA:-Teve bons caixeiros.
O SR. PRIlSIDENTE DO CONSllLHO :-0 millistcrio actual é ue
15 do janeiro.
O SR. SILVEIRA D.I MOTU:-(COlllintíalldo a lêr): (( 8. 0 A
refórma e organisação judiciaria sob as seguintes bases: Primeira.- Julgamento definitivo dos juizes de direito no crime e civel.- Por consequellcia : Julgamento em '2.- instancía
competindo exclusivamente ás l·elacões ..
« Relações em toclas ou na maior parte das províncias.
« Segunda.- As funcções dos juizes mUllicipaos reduzidas
ao pl;eparo. e execução dos processos crimes e cíveis.
« fercClra.-, .... "
Este foi o grande artigo deste pro;;;ramma, e foi talvez
por isso que ello foi aceito: « Garantias necessarias para
a nomeacão, substituiçãO o independencia pessoal dos magistrados, " E' o <fue se cstubelecll aqui.
Ora, é justamente no sentido deste 3· artigo que está
redigido o v.oto de graças; nós queremos a indepetluencia
para a magistratura.
O Su. D. nLI!'íOEL: - Forão doutrinas que não tiver;!o
quem as contestasse.
O Su. SILVEIRA DA IIIOTTA: - Já se vê quc a nossa r~s';
posta li faUa do turono está redigida conforme o progl'aml!l1\
do nobre senador pela província da Dahia. (Continuando a
lêr): ~( Quarta: Çl'eação e ol'ganisação do ministerio 'publico
no cnme e no clval. »
Isto não li materia para progl'amma é uma cousa de arganisação judiciaria (Colltilluallilo li lêr): « 9.° Separação da
policia e justiça neste sentindo:
A policia prende o criminoso, faz o eoqlo de delicto, collige as provas e remette-as
á autoridade judiciria.- Os juizes mumcipaes formão cul~a
exclusivamente nO:3 crimes itlafiancaveis e nos afiancavelS
cumulativamente com os juizes de - paz.
-

I
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juiz de direito pronuncia e julga.
« 10. Competencia do jury para jUlgar todos os delictos,
comprehendidos os dos empregados publicos não privilegiados, e os exceptuados pela leI de 2 de jul.ho de 1850. .
« Exceptuão-se desta regra aquelles cUJa pena no maxlmo
não exceder a um anno de prisao, d9sterro ou degredo, e a
1 :OOO~ de multa.
" Os crimes de responsabilidade, porém, e os de abuso de
liberdade de imprensa, qualquer que sej a o maximo da pena,
serão sempre julgados pelo jury.
" 11. As alísolvicões do )ury, vigorando, não obstante as
nullidades do processo, cUJO etreito será sómente no interesse da lei para correccão e responsabilidade dos que a
~llas derão Jausas salva, 'todavia, a disposiçuo do art. 79,
!l1 o da lei de S de dezembro de 1841.
" 12. Co digo civil. E' disposiçITo expressa do art. 179 li 18
da constituicão. Organisar-se-ha quanto antes um coaigo
·civil."
'
Nlo sei que necessidade ha disto aqui.
O SR. D. MANOEL : - Tinhamos necessidade.
O SR. SIL VIlIDA DA MOTTA: - Não comprehendo a possibilidade de dous campos inimigos, um querendo o codigo
civil e o outro não, isto não é materia de programma.
O Sn. D. DUNOEL : - E' para mostrar a necessidade.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA (continuando a Ur) : - « 13. fioforll!a ~ypothecaria e successivamen.te a organisiEo do credito
terrltorüÜ. »
Nisto estamos todos concordes, já ha trahalhos Ceitos sobre
a mesa.
O SR. D. MANOEL: - Estamos concordes quanto ã necessidade da reforma, mas não quanto aos meios.
1
•
R
•
O Sr. SILVIllRA Dl. MOTTA ( conhnúa a .er): - « h. e"islo do codigo commercial, especialmcnte na parte relativa
ás fallencias, a sociedades e aos seus julgamento,!>. »
Isto é com atreito querer muito, não ti materia de programma.
O SR. VISCONDE DÁ DOÁ-VISTA: - Nilo Caz ma!.
O SR. D. 'MÁNOEL: - Pois a pratica não tem mostrado os
inconvenientes da legislaç:lio I

O SR. SILVE IRÁ DÁ MOTTA. (colltilllÍa a ler): - .15. 0 fieforma mnnicipal, separando-se a deliberacão da execucão,
pertencendo aquella á. camara e esta ao seu presidente. « 16. 0 Nos munici~ios, cuja renda exceder de 100:000gll, as
assembléas provinelaes, e na c6rte a asembléa garal, podcrão crear a retribuir administradol'es municipaes pagos Ilelos
cofres das camaras, eleitos como os vereadores e substituidos por ebtes. Art. 10 §1I to e 7° do acto addiciona\.
« 17. 0 Reforma da guaraa nacional para que sej~ devidamente qualificada, sem prejuizo do exercito, e armada, e alliviada quanto ser possa do servico activo.ll
Isto núo quer dizer nada.
•
O Sr. VISCONDE DÁ. DOÁ-YISTA ! - Quer dizer muito; temse puguado tanto aqui, como lá, por isso.
O SR. SILVEIRA DÁ MOTT.!.!-Não ê materia de programma.
O SR. D. .MANOEL! -Ora, pelo amor de Deus J
n
r
h
O SR. VISCOND,E nÁ DOÁ.-"
1ST.!.: -Não Caz mal, é om Cazer
estas cousas mUIto claras.
O Sn. SILVEIRA. I?Á ~~TTA. (colltinúa a ler): - " 18. 0 Em
.ravor d.a lIberdade l~dlVldual :
_
" Prisões preventivas decretadas somente no caso Cacultati-o do art. 175 do codigo do processo e pelos juizes de
direito,
"As fianças reguladas por uma tabella, calculada sómente
na proporcão da pena do crime, na qual se fixe o maximo e
o minimo' dentro dos quaes e attendendo á possibilidade dos
réos e às condi9ões domiciliarias, deverá o juiz julgar a
fianea.
,; Ficão salvos os meios civeis quanto ao valor do damno
causado e das custas do processo, a qual é d~mandado por
acÇão cível, COlÚorme a. leI de :I de dezembro.

« O tempo de detenção eomputado na pena logo qle ex·
ceder de tres mezes .
• A fiança mais extensiva para os domiciliarios.
{( 19. 0 A educação e regeneraçM do clero.
Ora, agora, senhores,.. o programma está acabado, mas
ainda tem o epílogo, que é importante. Diz o seguinte; (12.)
{{ Finalmente, o partido progressista aceita a administracão
publica como um Cacto commum e respeitaval para to dos- 05
partidos, salvas as alteracões que a conformidade dos principios politicos, a experiência do servico publico e as necessidades occurrentes houverem de justiacar. "
Sohre este epílogo tenho minhas duvidas e não creio que
seja do autor do projecto; parece-me do Dr. Patroni; este
epílogo nao posso entender, está com uma sublimidadc tal
que me parece que por isso mesmo o programma não foi
aceito.
Sr. presidente agora que acabo de ler o programma •..•
O SR. FERRAZ: - Vai ás renexões ?
O Sn. SILVIlIRA D.!.MoTTÁ: - •.. farei as minhas renexões e curtas, porque estou muito fatigado. O que desejO
sómente é vxplicar a origcm e o alcance desses esforcos tentados pelo meu nobre collega para fazer esta organisâcão do
partido progressista ou regenerador do sy.tema repi·esen·
tativo.
SI'. presidente, entcndo que este programma, scnão foi
aceito .•..
O Sn. DÁnÃo DE S. LOURENÇO: - Devia-o ser.
O SR. SILVEIRA DÁ lI[OTTA : -.... não o devia ser.
O SR. FERRAZ: _ Por ser innocen(e?

O SR. SILVEIRA DA IIIOTU: - 150 não foi aceito, não o
devia ser .•.•
O Sn D. MANOEL: - Porque é muito bom.
O Sn. SIL VIlIRÁ lU MOTTA: - .... a direi as razões.
Senhores, o esCorco patriotico do meu honrado collega
para Cazer convergir' para um centro commum algumas idéas
discordes a ~espeito da poli~ica do paiz, poderia dar logar a
isto que muJlas vezes na VIda dos povos governados Iivremente pelo systemR representativo chama-se liga, e que eu
acho explicava!. A occasião das ligas. dos programmas para
convergIrem esforços que não são unisonos, podia ser a.qua
o oohl'e senador escolheu, mas o programma que orgaOlsou
não estã proporcionado a este fim. Explicar-me-hei. ,Entendo que os programmas para este fim devem contcr umcamente os pontos de dh-ergeocia dos partidos, e não aquelles
CIO quo todos estão concordes. Este programma do nobre senador ou tem princlpios de u.ma utilidade, de uma verdade
incontestavel, e que são aceItos por todos os partidos politicos ...
O SR. fiODJIIGUES SILVA!- Porque não podem deixar de
ser.
O SR. FBRnEIRA PENNÁ. ! - E tirados da constituição.
O SR. SILVIlIRA DÁ MOTTA .•. Algulls, porém, iniciados da
maneira por que estão, não têm verdade pratica. Eu exemplifico. De que serve, senhores, dizer-se: {( lJm dos artigos
do nosso programlOa é : incompatibilidades. » Para poder
npproximar opiniões políticas divergentes, chama-Ias a um
accordo para marcharem em commum contra uma necessidade
que todos sentem, ó preciso que s~ defina .co~~ é que.se
comprebende a execução e apph~aç!i~ do. pnnclIJlo das m. compatihilidades, porfluO esse prmCI?1O pode ser entendido
' de dIversas maneiras.
O Sn. D. l\[AIIOEL:-Nos projectos é que se Caz isso.
O SR SIl.'\'EIRA nA MOTT.!.: -O principio das incompati'd
d
d
bilidades pôde ser entendi o nos mteresses o po er e nos
interésses da liberdade, segundo as diversas vistas de cada
um. (Apoiados) A enuncia9[o deste principio no programma
é uma causa que nito encerra verdade alguma.
'O SI\. D. l\[A"liOEL:-Isto.. depen~ia ~o .projecto; o programma não podia entrar Ja em mmuclOsldades.
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Não me diga isto, meu caro
collega.
O Sn. D. MANOEL:- Podia-se dizer tudo no programma?
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Pois faz-se um alcorão para
.e jurar nelle, estabelece-se um ponto de doutrina com;um, que ~odos devem aceitar, e ainda deve-se Ii~ar sujeito
ás eventuahdades da execução, ou do desenvolvimento, ou
da maneira por que se ha de entender tal ou tal pouto da
doutrina?
O SR. FERRAZ :-Estava subentendido que não podia ser
em favor do poder.
O SR. SILVEIRA DA lI-lOTTA :-E' uma hypothese; disse isto
para mostrar que o programma está vago, indeterminado,
podia ser até uma cilada a muitas crenças.
O Sn. NAIlUCO:-IIIuito obrigado a V. Ex
O SR. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS :-Póde ser que esta copia seja o projecto que serviu de base á discussão.
O Sn. SILVEIRA DA iUonA.-Podia ser um pel'igo, eu posso
substituir a palavra, V. Ex. desculpe: estou fallando ha muitil tempo e fatigado; póde ser. que me escape, que. resvale
alg~ma expr~ssã? menos propl'la, pOlle ser um perigo para
mUitas conSClenClas.
Assim como exemplifiquei com o principio das incompatibilidades, que foi o primeiro que me occolTeu, posso apanbar
outros, senbores, e applicar o mesmo raciocinio.
O Sn. D. MANOEL :-Até agora erão innocentes, mas agora
não.
O Sn. SILVEIBA DA MOTTA :-Tem muitas cousas que eu já.
disse que eriXo verdades incontes taveis; são as cousas innocentes.
O SR. NA.BUCO :-A questão está na applicação.

razão: po:que o n~bre s6!ladol", querendo realisar 11 obr~ que
teve em Vista, deVia, repito, reduzir-se aos pontos de dlver~encia entre os partidos congregaveis, mas isso não foi o que
:s. Ex. fez. Nos pontos em IJue ba difllculdades praticas, em
que foi dimcil descer ao positivo, o nobre senador pairou na
generalidade.
O Sn. FERREIRA PENNA:-Em que data foi feito o programma?
O SR. SILVEIRA DA ~loTTA:-Esta cópia não tem data.
O Sn. FIlIlREIRA PENNA:-Nem assignatura?
O SII. SILVEIIIA DA 110TTA:-Nem assignatura.
O Sn. FERIlAz:-Será apocripha?
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-NãO, senhor; é authentica.
O SR. FEnRAz:-Passou pela cbancellaria.
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA:-A letra o autor a conhece.

(Mostrando.)

O SR. unÃo DE PlRAPAMA:-Está assignada e concertada?
O SIl. SILVEIRA DA MOTTA:-E' SÓ o que falta.
Sr. presidente, como disse que o programma não tinba
sido aceito, Q nilo devia ser concebido neste sentido, cumpre-me agora dar a razão por que não posso aceitar a explicação que o nobre senador. deu sobre a opportunid~de da .sua
proclamação da nova doutnn;l. Eu entendo que bOJe reuOlão,
ou isto 'lue se cbama fusão das opiniões divergentes, é mna
obra mais faci! do que a alguem ~m'ece; os principios que
estio hoje em elaboraMO, em discussão, e que podem ser
fundidos, operando isso que o nobre senador teve em vista,
são poucos, nlIo presisão de um in-folia, como este, para
lhes servir de programma.
.
A regeneracilo do systema representativo deve come~ar
praticamente pela retirada do actual gabinete.
O Sn. MINISTRO DOS llSTllANGEIIIOS : - Se for preciso .•••
O SII. SILvEIRA DA nloTTA : - Se nós queremos a vel'dade
do systema representati vo, a primeira condição para a realiliza!lãO do programma, para que os pnrti~o~ cOllvi:jãO, é. redUZir-se as questões ao terreno dos prmclplos, e e por ISSO
que eu digo que é uma consequencia a retirada do nctual
gabinete, pOrl{Ue o ministerio actual, senb?res, está fóra de
todas as condlcões do systema representativo.
D'onde nascêu? quem o orgamsou? o nobre senador pela
Bahia? E' um homem de muitas babilitacões, reconheço,
porem, S. Ex. estava inopportuno para orgânisar o gabinete
na quadra actual ; tinlia pertencido ao gabinete de '2l de
maio, tinha organisado um gabinete que durou seis dias, e
não mereceu a confianca da corôa para dissolver a camara
dos deputados; a mesma medida que rôra negad ~ ao ministerio anterior foi negada ao nobre senadol', e ISSO pode-se
considerar uma prova de desconfiança.
Tendo-se aprese~tad~ com~ ministro org~Disador do .gabinete, no fim de seis dias, VlU"~e na neceSSidade d~ pedir a
dissolução da camara, o que fOI lhe nega~o : daqUI eu colHjo, em primeiro logar, que o nobf.e...1l1·csldente do conselho
foi precipitado em aceitar a c\JllÍmiss,io de organisar o ga·
hinete de 24 de maio, ilã.() deyia ter aceitado a tarefa, porque
S. Ex. não podia contar 'ixím maioria nas camaras, e nenhum homem de estado, quando a corôa appella para seus
servico5, aceita uma tarefa que está superior a seus bombI:Os.
O nobr~ presidente. do c~nselhoJ fazendo-se honTa á camar.a
dissolVida, não podIa aceitar a tarefa de orgamsar o gabInete de 'U de maio, sem que implicitamente desse a entender que dispunha dos meios de ter maioria nas camaras, I}
seis dias deJlois teve um desmentido. Organisou·se o ministerio de 30 de maio. este pediu o mesmo ![ue o nobre presidente do conselho bavia pedido, e deu-se-Ibe; pois que tinba.
o gabinete de 30 de maio de mais do que o nobre senador
pela Bahia, actual presidente do conselho, para ser quem
dissolvesse 11 camara ?

O SR. SILVEIRA DA I\(OTTA: - Supponhamos o § 4,'
"Não quer o exclusivismo nos cargos pubicos." Quaes
são as bases, o principio que se adoptou para se entender este artigo do programma? Uns podiãO dizer-eu an·
nuo ao pl'ogramma porque não ba \l,Jclusivismo nos emIlregos publicos-, outros podião dizer- eu allnuo pOl'que este exclusivismo não é o exclusivismo de uma cousa, que eu enlend!l que é exclusivismo. Era preciso tornar
isto pI'atico, era preciso determinar os cargos sobre que as
administracões, apoiadas por este novo partido, podia ter
uma amplâ liberdaile, e os outros a respeito dos quaes seria
preciso que precedessem taes e taes cautelas para se poder
exercer a attribuição. Como estes ha outros exemplos.
Diz o programma, verbi gratia, que quer a regeneração
do systema representativo pelo desenvolvimento do dogma da
constituicãO do estado, da divisão dos poderes; mas na maneira de entender e executar este artigo, comquanto encerre
elle uma verdade axiomatica, póde haver muita contestação.
A divisd.o dos poderes para que não baja absorpção de
uns por outros não tem sido comprehendida pelo nobre senador pela Bahia, de modo que os nobres ministros podem apo
sentar os
magistrados da naCãO contra sua vontade? Não
se tem entendido que estes actôs, embora contra a constÍtuicã<J do estado, sendo praticados, podem ficar efi"ectivos e
coIÍsmnados, só por não se proceder á accusação do~ ministros ? De que serve, pois, um programma neste sentIdo?
Eu entendo, senhores, que este pro~ramma contém proposicUes aca~emicas, outras em sentu!o mystico, outras tão
vâgas que nUo têm sentido algmn. Em summa, entendo que
o nobre senado~, para p.oder conseguir a realisnção da obra
que teve em Vista, podIa fazer o seu progrnmma em tres ou
quatro artigos; .e que não precisava disto tudo; mas, a faze-lo com a extensão com que o Cez, era necessario que se
rIlduzisse ....
O SII. FEIIIIAZ:-Não largou ainda o babito de professor.
O SR. SIt VElRA DA MOTTA:-.... aos pontos divergentes.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTIl'IBGIIHA : - A prciumida neu··
O SR. Nuuco:- V. Ex. proponha as emendas.
O SR. SiLVEIRA DA MOTTA:-Sr. presidente, este program- tralidade.
ma, como já disse, não foi aceito e nãO' o devia ~~r por esla.
O SR, SILVEIM. !li l\Il)'I!'!A : - E tCVt?
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o SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: - Contava-se com isso.
O SR. SILVEIRA DA 1I10TTA: -lIlas, uma vez dissolvido o
ministerio de ao de maio, póde-se dizer que, segundo as praticas do governo parlamentar, o nobre presidente do conselho
devesse aceitar os esforcos do gabinete de ao de maio depois
das eleicões e da dissolúCãO da camara e vir organisar um
gabinetê? Com gue elementos '1 Com uma camara nova, eleita
porventura debaiXO ria influencia do nobre senador pela Bahia
que preside ao conselho '1
O SR. FlmRAZ : - Representando suas opiniões.
O Sn. SILVEIRA D.~ ldOTTA: - A camara eleita, que funcdona desde 10 de janeiro, não é uma camara em que o nobre presidente do conselho possa dizer que tem maioria ....
O Sr. VISCONDE DE JEQIJ1T1NHONllA: - Parece que não.
O SR. SIVElRA DA l\IOTTA : . • .. e a prova está em que
ha poucos dias, apezar de fazer o ministerio uma questão de
gabinete sobre a votação da emenda relativa á indemnisação
Bramah; viu-se que em uma questão de coufianca 28 votos
- se destacárão da maioria, e entre elles alguns dos· que se intitulão donos da camara dos deputados.
O Sn. VISCONDE DE JEQIJ1TINRONRA : - O que prov.. isso é a
repetiçã? da questão de gabinete, que vai ser proposta um
destes dIas,
O Sn. SILVEIRA D,\. MOTT.!.: -Não sei; mas allirmo que
um dos absurdos da sitUMão actua!, uma das anormalidades
desse system'a, é a continúação do ministerio; acho que elle
não foi organisaclo regularmente, não está fundado regularmente, não tem tido nas camaras senão uma maioria de
occasião e de concessão. Entendo, segundo a opiniãO do meu
nobre collega e amigo, senador pela Babia, que cada um
tem sua vez, e que esta não é do Ilobre presidente do conselbo; esta -vez devia ser do meu collega que está sentado na
mesa ao pé do nosso presidente.
O SR, T. OTTONI:-Não apoiado.
. Os Sus. SOUZA RulOS E oUTROs:-Apoiado.
O SR, SILVEIIIA DA l\IOTTA :-Nós estamos assim forcando
a situacão, falseando-a, fazendo funccionar na macbinâ uma
roda que não é destinada a esse movimento actualmente;
daqui resulta um verdadeiro falseamento do systema representativo.
Para que queremos ell6anar o publico? De quem é esta
situação, senhores '1 Esta situação é dos liberaes ; a maioria
da camara temporaria li Ilberal : para que então esta mistifi·
Caçã?? Para que homens encapotados a governar no tempo
dos hberaes ? Uma de duas, ou gOVCl11ão á sombra delles por
concessão ou tolerancil\, e portanto fazem um papel que não
é o de um govemo, 011 eU.!. contrariado o prinCipio cardeal
tio systema representativo, de que os ministerios devem sahir
lIü maiorias relles das caJlaras e não das maiorias ficticias
e moveis. (Apoiados).
Uma vantagem muito glblllle havia para o paiz se acaso
se tirassem da situa cão actual todas as suas consequencias,
todos os seus corolfarios logicos j se acaso em logar de um
minsterio sem cÔr, desmaiado....
•

que representão rea!m~nte a situn!tâo, que são os donos
dclla, que não são calxell'OS. , .
O SR. pnESIDENTE DO CONSELHO: - Delicada expressão I
O Sn. lllNISTIIO DOS ESTnANGEInOs:-Se se refere a mim,
repíllo; o nobre senador deve fallal" neste assumpto com
mais calma. (Apoiados,)
O SII. SILVEmA DA l\IOTTA: -Substituo a palavra, se a
achão olrensiva.
O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO:- Prepostos, caixeiros ....
isto nãO é o[ensivo 1
O SR. SILVEIRA DA ]lIOTTA:
Substituo a palavra, Dão
quero o[ender aos nobres senadores, está muito longe de
mim esta intenção,
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-S. Ex. não me olrende .. ,
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: -Não oITende; cada qual toma
as cousas como de quem vêm,
O Sn. SIL VElRA DA lIloTTA: - Posso oITender creio que
posso, mas não quero, não é minha intençiio. Ó nobre ministro dos estrangeiros reclarnQu contra a eXJlressão; tenllo
já cedido a outras reclamações allegando que, fatigado como
estou, me ~odelll resvalar algumas expressões menos convenientes. Não desejo o[ender aos nobres ministl'gs, e por isso
retiro a palavra caixeiros.
O SR. CAl\'DIDO nORGES:-O que é delicado é dizer-se que
tomão-se as consas como de (Iuem vêm.
O SR. SIL VElHA DA lIIoTTA:-Quem disse isso?
O SR. CANDIDO BORGES:-Não sei; veiu daqui.
O SR. pnESIDENTE DO CONSELHO (ao Sr. Silveira da Motta):
-Continue o seu discurso.

O SR. SlLVEIRA DA l\IoTTA:-Sr. presidente, retiro a expressão de que usei e !lue escapou-me no caiaI' da discussão;
não quero olfender individualmente nin~uem, e muito meuos
amigos como os que tenbo no ministel'Jo. Queria, pois, uma
entidade absoluta para referir-me a ella; já se vê que todas
estas expressões que excitál'ão a susceptibilidade do nobre
presidente do consclho IinMo por fim indicar um pensamento de subordinacão, de sujeicão, o que em publico é
cousa 9ue não desdoira a Ilínguemj á melbor harmonia,
concordla e condescendencia se pode chamar subordinação li
sujeição. Pelo menos da ideia 9ue quero significar eu não
desisto; da fórma sim, posso rehrar as expressões,
Sr. presidente, a palavra de 9ue usei agora e que oITendeu tanto, já foi empregada aquI no senado. Quando se tem
tratado de ministerios eomp lStoS de pessoas aliás respeitaveis, mas que recebem uma certa inspiraçãO ou que aceitão
uma certa dil'ecção politica, tenho visto aqui chamar-se
caixeiros a essas pessoas.
O SR. VlSCONDE DE JEQIJ1TINBONHA; - O que acontece a
todos os miuisterios filhos de partidos,
O SR, SILVEIRA DA I'tfOTTA; - E' uma causa que não avilta
a ninguem ser preposto de outrem.
O SR. T. OTTONI: -Salvo a redaccão, V. Ex. faz a histoO SII. FERnA.Z: - O desmaiado tem cÔr.
ria do passado.
•
!? ~R, • SILVEIIlA DA l\IOTTA: - .....ape~as com alguma CÔr O SII. SlLVEIRA DA I'tIOTTA: -V. Ex. perdoe.mc, não posso
~rtdiclal, se em. logar d~?m f!lmlsteflO destes ttvessemos responder já o seu aparte porque estou fatigado e não pera, fren~e dos nego~lOs um InlnIsterlO qae.fosse a expressã? ~a cebo assim de repente onde V. Ex. vai ter.
Situaçao e da malona da camara; se ttvessemos um mInIs-I
.
.
terio onde houvesse assumido a responsabilidade o directorio. O SR. FERRAZ: - Da mmha parte protesto; nunca fUi
da situaçã3, porventura a marcha desta situacao teria sido I caixeiro.
a,que é? Não; não tel:ia sid~ est~, não haveria tanta esto·
O SR. T. OT'I'ONI: - Não me referi ao nobre senador.
rdldade: embora. os dlrectorlOs tlvesssem commetido erros
OS F
]\·1'
br' d
calTegariiio ao .m~nos com a responsabilidade desses erros~
R. ERRAI: UltO o 19a o.
.
O paJz tem o dlrelto de vêr transparentes os homens '{lubliO SR. l\IARQUllZ DE CAXIAS: - I1lenos a rrnm.
~s que aspirão á g~vernança do estado; tem o direito de
O SR. SILVEIRA DA I110TU: _ Ninguem foi I
Julga-los; mas quer Julga-los por seus actos e não pelos
aclos dos seus prepostos.
O SR. BARÃO DE S, LOURENÇO: - Eu fui. (Hilaridade.)
, E não se pense que faço essa suggestão por malignidade,
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Ora, é o mais franco que
por prever, supponbamos, o naufragio das reputacões libe- temos aqui.
raes: não j pelo contrario, estou certo' de que, se õs homens
Pe~il a V. Ex., Sr. presidente, que me desculpe estas'

l)I'ecl~aYa

o~ta.S

o

So, SII.VElP.,1 f>1 íIIonA: ' - r~,io é, nilo.
O
SR. rnr,;:;mRN'Z'R no r.ONSF,tUO: Pois é.
Enlcntlo, como dizia, que ó de gr:lmlo inLel*c:3sce pant o
jJaiz 'Iue o mini6lerio actual caJa o IObar aIJ5 representantes
U SIl. SIl, VEm,1 n;, MOTTA:
Conve"snreí com V Ex s()
leriUmos f!a sil.u~cHo. O !loh!'\! 3etlatlol' pc1:t ilabia, se [tC~i:30 lJrc isto, '11IC mio qucro ! .."ter para o tapete do scna/lo,
íul'~a que se pólio levantar um partido rcgcncrador do 8Y5SI', pi'c~id0!1[C. c~le5 faclos , quo dehilit;lo cada vez IHais 1t
rcpresentativo, como sustentou em sou ultimo discurso, atlminislj'açf~o. silo os (,(le me lc\',io a ti'N' liUC n primeira
deve rec0nhccoi' co"ligo que n primeira eOll,lição para a condiçfto para a o!'ganjt5a~10 de uma politicn que queira ti
l>Ciilisrt~~il0 de UIn tal pl'ogn111111Hl é n applwaç<Io dos ~cus verd~rlc. rio systcma r,:pl'cscntat.ivy Ó q~1ü ns siluaç.ocs pe,'principio5 Jo uli lJOssidetis ao actllal ministerio, Deixel1l os tcn~:ao aljuell;.;~ qtl~ {h:!) i~ ihrec(',ao as .11!em; do pn:z. 110]0)
nobres ",iní;;l!'Qs cBles logares, po!'f[ue 'Iuem é que govel'lla o sonHores, a ~,tuaç"o n"o e do~ 81'S, 1ll1l1lst1'OS, e IIhcl'.11, o,;
paiz, senhores? O povo (lue Q dig'a; a situação li dos se- homens ~uc rellrcscnlUo e:)[a opini;1o ,;>0, a meu I'êr. 05 (IUe
nbores? A camara temporada é uos senbores? E' tios senho, dC\7cn~ ~el' c1wmados para dirigil' sob sua rosponsnhitidade os
res uma camma onde em umil qucst:l0 tle gabinete o gOYCl'110 1I0g0Clils puhlicas,
teve 21> votos contra ~ E ó uma questiio esta que estil annun!1esllonsabilitiadc ellcs têm
O SII. !1ÜOIIlr.VES SIL n :
ciada como devendo reproduzi,'-se em breve, havendo-se re- ag-Ol'(l,
conhecido quo a respeito delia ate mesmo no seio do minis tcSR, S:r,"-ÉJn.l nA MOTT,\: - .. " não devem eximir,se
rio houve dissençiio.
,Iesta ta.refa !itlO aliil; ;í llluito r,loriosa: nãu devcm 'luC'!·Ct·
O So, rnBSlDENTE DO COÍíSELflO: -, :xfio houve nenhuma. que cOHtinue, a mrslifica~,i(l por Ijuo estú passando ngorn o
pal% e que e em Qetnmento das reputacõC5 lIe UH'S (l (Ie
O So, ~IINISTItO rios ES'rfiANGEIROS : - Não na tal.
oulros, e ,lo vropri!! pai>"
O So, SILVEmA DA MOTT,I : - Oh senhores. ainda na "csSe o nohre 5~nador pela pl'ovincia da Bahia reeonhece a
p~1'a do dia em que se deu a quoslilo de gahincte na Cilmara
dos Sl's. depulildos (e os nobres ministros disserão que 1'110 verdade, fjllC é nccc,sario comprehendCl' pa,'a a renlisnciio do
seu primeiro passo no meu êutanIlouve diseordancia 1), ainda na vespem dessa (!uesl<10,;la systcma I'eprcscntat~\'o,
ser este-ceder o Ioga I' á llpini;io libel'a!.
questão .8ramah, que joga com interesscs de particulares",. derAdeve
l'e~jJo,i;abili"arJe e a !lloria devem pertencer a olla; o
O Su. ~H1<ls'rno DE ES~OANG"tnOS :-l:om principios da arl- [laiz delo <lprovBitar a líçiio, (llpcüulos; muito bem),

,Jp'reS$íJe,;, cu

d';~ 'luC nuo dOBCjo ferir,

<lCconllllodar

sllsceptihilid.1-

tmn"
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mini$traç,"to, e por cOnSetluencia com o programma do gnbiucto.
O SR, SII.velfiA IJA ilIoTTA :-E' uma quest;1o commcrciHI.
e [l01' isso foi objecto de discussITo e conve,'sacão na praça do
c()mmcl'CÍo nu. VCSpOI'a da queslilo de gabinete, o ahi se
aíUnnou quo parle dos ,ministros estaviio rio lado opposto,
O SR, PReSIDENTE DO CONSELUO :-Pois é incxac(o,
O SR. Ml:>iISTIIO DE ESTRANGElnOS: - Afirma agora um mi·
nistro que não houve di vergencia,
O SR. SIL VEinA D.' iUOT'l'A o-Os nobre:l ministros co!locilo

a gente em

O Sn.

gl'mlt1c~

apertos.

PlIESlDEI'iTE !lO CO~SELno

:-V. Ex. quc,' (Jua a praca

do commercio saiba ma's :10 que se pass:. no gabinete ao
que os Ilropdos Íninistros?
O Sn. SILVEIRA 0,1 ~lon.1 :-A praça do commercio nJo
8uLc mais, mas ir, vezes sabe tanto. A rcsp,'ilo da rlucstüo
cOlluuercialllmmau até estou fazendo um se,'viço a ". Ex,;
IH'6\'11la.-$e ...

80. ,1INIST!1O DOS E~TIIAME1UOS : - E"t.iUlOS st'!llpre pl'evonidos.
O SR. SILVEIII,' D,\. ~IOTT.I :
•• ' não vú fazer questão de
gahinete e acontecer lho algum desastre.
O SR. POESWENTE DO CONSELUO: - Não tanll:. pena.
O Sn, IIlNISTno DOS ESTMNGElnos: - Havemos do fazer
que,;tào de llubinete todaB as vezes 'Iue os interesses da poíitica c da arJministr,lção reclilmarem.
O Sn, S'LVEIBA DA ~!OT1'A: Nu vesoera, a diversão dos
ministros 11 respeito da 'Iuestão Bramau em assogurada lW
pl'uça do commel'eio polns pessoas mais competentes.
O So, 1\11""STIIO DÁ FAZEõD,': - Não apoiado.
O Sn. PRESIDENTE DO COXSELUO: - Competentes em que?
O Sn. S'LVEIRA D.' MOTT.I :
Pessoas (Iue têm relações c
inGuencia nu situação, e (lue podião sabor destes segredos.
O Sn. POBSlDENTE DO CO~SELI!O: - A p!'aça póue õaber
dos segl'edos da administração I
O Sr.. SILVEm,\. D,~ AloTu: - Não ó a pmíla. silo pCSSOJ>
flue estão lá.
O Sn, POESlDE"TE DO C01\SELUO' - Lá aonde 'I
O So, S'LYElRÁ D,I MOTTA: - Na praça,
O SI! ~'llOR,IZ:
Póde ser noticia de Illeia noitc.
O Sr.. J.::;nSTllO D.' FAZE""" : - Como e~ta.

tt SI', Fea'r.." .-Sr. presidonte, el1 não fomei a palavl'a PUl',t discutir nem li situaçilo ac(llal, ne", álguns ,!iH objecto6 'Iue forão trazidos á presente di:;cussão; o meu fim {oi
ontro,
Nó. tcnlOS na Em'opa a rcpufaç;1o do unicamente cuml1rir,nos nos,as p"omeSS<l5, ou comp,'omi::sos soh opressãO ou
(, força, 1\ grande questi;o social, soLre (Iue tom havirlo ['no
nbida lula !Ias E,ta,!os,Ouidos. !levo tior l'cp"orluzida mai:l
ce,lo ou m:.is tal·,le 110 nosso paiz. E' mister, portanto, quo
altentclIloB hem pura olla c para nossa pO$i~<io; COl'l'c que Ira
uma promcss:1 o governo brasileiro li respeito do sua solueM.
.
- Quando ~'stava .1qui o ministro inglez,o Sr, ScarlcH. daurlo
conta ao ~eu governo, a l(lI'li Clarcndon. rle Uln<t entl'eví~!a
OI! cOllferenci:l (Iue tinlla havido entro elle e o no""o 1\1IlllStrll dos negocio:; cstr,mgciros sobro a 8:í.tinc:l0 da escrnvid;,o
"0 IIOBSO pOli'!', ali\rmou que este lhe r1celariÍl'a que o govcrno i,jlperi,,1 tíuha tomado a j'csolllc;il) rio ae(lbar lenla.m~nie com a e:;ci'avirl.io no nO!,SQ flH iz ;' o 'plO tanto isto e":t
verdade, que oilu ministro peltencia ji! a uma associarJo (Ienominad'l 11'Y"nnl(a, quc tillba por fim pouéo a. poucô 'lttin-

gil' a c~Le !;ran:!o de"ideralum.
E,tc ameio ou rle,pacho fci publicado na Europn, tem :;ido
repl'o,luzi!lo em alguns cscl'Íptos. e ai"da ultimamente cstas
palavras fonio insertas em uma obra do SI', Cqcllin 50b,'0
a. tdW!íCiio da. esCravidão,
Eu dcsejúra que o nobl'0 ministro dos n()~ocios estrang·ei,'ns
me declm'hs3e "ri h!l alguma ,'esoluS,"to do goycrno, se Im
lirOmOS!., quanJo fll! fe,ta ella, quacs são as ba::lcs, quaes
são 05 ,lados ou as medidas que o i(oliCl'no tem tomado pam
mais ou menos desempenhar este compromisso.
O SiI, Pl)m~TA BÚENO :-Ii em que tcm]'o roi isso?
O Sn, fllnMz:-Em 18tiG; em minÍ>!I\) el.t:l0 o Sl', í'a-

ranhos.
O So. pnESWENTIl DO CONSEI.!IO : - Nií,O me consta nada.
O So. FEnnAZ:-Eu transcrevi esta noticia em minhn.s notas do via"cm, e me comprometto a trazer a obra do Sr.
Cochin onde se lê o seguinte:
Cf O Sl·. Scarlelt referiu em uni despacho ao seu ministro,
lo ..d Clarendon que oS .. , P:lranhos lhe affi,'mám que o governo imperial tinha tomado a re~oluçãO rI.c ir extinguindo
pouco a pouco, ou gradualmente a escl':lVlllilo no Ums,l, li
,]ne S, Ex, fazia parte de uma associacão (lenominada IrFl'mnga p"otrgilla pelo Imperado .. , e forúliula em mcmona da.
illllependcnein, a '[uni em calla anniversario desta gl'andf'l
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época Iíbcrt" va escravos com grand~ dt;í~l1nidadc. dentro de!
nma igreja, na presença de Sua l\lagestade o Imperador c
de sua augusta esposa. })
O SR. PARANHos:-Peço a palavra.
O SR. BARÃO DE S. LOURSN!l0:- l\Iuilas socic!ladesfazem
isto.
O SR. F&R1lA7.:- Existe o detpncbo deste senhor; e isto,
qunndo se assevera que foi dito por um ministro, tem algum
alcance.
Eu désajo, pois, que sobro este ponto baja as inCormações
necessal'ias, pOrtlue ao monos a opini«o ficará esclarecÍrla, e
todas as esperanças que possão haver debaixo desta palavra
dcsappareceráõ.
Sr, presidente, 'Passando deste objeeto a um outro, eu niio
poderei deixar de fazer ulgumas ponderações sobre o que
disserão não só o meu bonrado amigo o Sr. barão de S. Louronco, mas ainda o meu partieular amigo e collega o Sr •
.renna, e ultimamente os oradores qu~ se inscrevêrão.
Eu não conheço a situação ....
O SR. CÂNDIDO BORGES: - Nem eu.
O SR. FERRAZ: - ... não a acho clara, e como que a
presente discussão com suas revelações a tomou ainda mais
obscura.
O SR. B.RÃO DE S. Loul\m;ço: - Apoiado.
O SR. FERRAZ; - Ninguem sabe para onde vai, nem mesmo onde está; é preciso, pois, que todas aquellas pessoas
'lua amão a presente situação,a eolloquem na sua verdadeira
tiase.
Uma situaç[O mWa éta a eonseqlleneia natural da estndo
político em que viviam os, e não sei se se pórle dir.er quem
lei que crcou a em que nos achamos. Pouco tempo. antes da
minha. partida para a Europn, otlvi da boca de alguns senhores que têm uma posiCãu proeminente no f1ilíz e que etão
ministros, a declaracão dê que não havia partidos; creio que
forão o Sr. marquei de Caxias nesta casa, o Sr. Souza Ramos aqui e na camara dos deputados, e creio mesmo que o
ouvi nessa camara da h'!Ca de um senhor que occupa hoje
um logar nesta casa, e creio que muito antes disto o honrado
senador que acaba de sentaNe (o Sr. Silveira da Motta)
disse que não havia partidos. Ora, se isto ê verdade, julgo
que uma situacão nOTa era natural e Ilecessaria; mas é preciso que o partido que nasceu desta situação se organise
bem, que haja uma bandeira onde os adeptos possão jurar
preito e homenagem.

O SR. BAnÃo DE S. LoURENC,o: ~ Apoiado; ir o que eu
quero.
O SR. FERRAZ: -Assim que, outras razões me convencem
de que não se llóde attribuir a qualquer membro desta casa
a crea~.ão de$te J:lartido. Em que estado se achava o antig'o
partido conservaílor? Abandonado pelos seus proprios ehefes
que, ou dizião que não bavia mais partidos, ou que declinavão da honra de recompô-lo e dirigi-lo. Eu não posso conceber um partido sem cheCe, sem impreusa, sem idéas lixas ou
principios, e esse partido apl'asantava o triste quadro de auseneia dessas eondlcões, (Ie modo que seus membros quando
no mmisterio profiigavão e perseguião como adversarios nas
provincias os seus proprios amigos, ás vezes para ~rvir a
outros, e tambem em certas datas ou épocas, para afagar os
amigos da vespera ...
O SI\. SILVElRA DA JUOTTA: - Isto é verdade.
O SR. FERRAZ:~ .•. as proprins idéas sustentadas em um
dia, os membros desse partido, qualldo no poder, as abandonavão, ou destl'uiao na execução as leis que as encerravITo.
O SR. VISCONDE n"!' BOA-VrSTA;-Apoiado.
O Sn. FERRAZ: - Pergunto: se era este o estado de cousas, póde·se acaso agora censurar aquelles que se reunem
\>ara fGrmar um partIdo'! Quem Coi o crendor? A auseucia
de partidos. a ausencia de idéns, a auscncia dos chefes do
antigo. partido que então domi~ava, a ausencia de plano, a
alló\eU€la de Imprensa, l). ausencm propriamente de opiniões.

. ~n '_ Ronr.lGUE5 SILVA' - Eslavarnos no dOnJlIllO t]a COl!":
clhaçao.
O SR. FEnnAZ;- A cOllclliac.l0 era uma transacção, é
não excluia as idéa~. ..
O Sr.. ROOlllGUES SILVA :-Ainda existia.
O SR. FERRAZ ;-. '. e a conciliacão, se no principio foi
praticada conforme as idéas que a "autorisárão, no fim n'lo
o foi; então, o nobre senndor sabe, pareceu que tinha mais
por fim acabar ou excluir os pro[lrios amigos: a perseguiçiio mudava de pasto, passava do lado mimigo para
pl'opno campo ...
O Sn. CANDIDO BORGES :-Nisto eu concordo.
O SR. RODRIGUES SILVA :-'Os conservadores não estavilo
no poder.
O SR. FERRAZ :- Ainda ha uma cousa a ponderar: na
época actual ninguem póde dizer quaes são os principios
que dominão em um e em outro lado ..
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO :- Apoiado.
O SR. FERRn: - Quando eu ouvi aqui ler-se o programmn
do Sr. Nabuco, em algumas partes os nobres senadores
quasi todos, dizem-Isto é nosso.
O Sn. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Eu.
O SR, FERRAZ: - Do outro lado dizem - Tambem é
nosso. EntãO' qua~ é a dívergencia? Será simplesmente
pessoal?
O Sn. PI~IENTA DUEM: -É a pratica, é a nlio execucão
do programma. (Apoiados.)
O SR. FERRAZ;
Mas se dizem que o pl'ogl'amma não
existe, que não {oi approvado, pal'a que sua analyse, como
a vimos fazer, ...
O SR. PIMENTA BUENO; - V. Ex. argumentava na hypo·
these aflil'mativa.
.

°

O SR. FERRAZ: ~Perdôe·me, elI não digo que ha ausencia
de partidos; refiro o que observo.
O Sn. PIMENTA BUENO: - Mas o programma era uma eollecçiio de pl·inCÍpios.
O SR, FERRAZ; -Agora, mesmo a respeito de principios...
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Os pontos de divergcneíl! é
que é preciso saber.
O SR. FERRAZ: - Eu continúo na minba peregrinaciiQ,
ainda não larguei o cajada de peregrino; o que tenho obÍlervario nesta discussão? Daqui se diz - A situação não é boa,
porque são nomeados para presidentes de provLcias moços,
e é melhor que nós lancemos mão das pessoas experimentadas. Ou na pbrase mais sublime-exjJerlas.
O SR, BARÃO DE S. loURENÇO: - Provectas.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO: - Experimentadas.

O Sn. FERRAZ;-Eu entendo que esta tcm sido a marcba
de todos; não se escolhem bomens velhos por serem vel nos,
porque todos sabem que ha velhos que silo meninos. e meninos que parecem velbos.: o que se deve escolher é a capacidade, é. o merito. Os velhos estão fatigados, não podem
servir para as administraçOes de provincias; não podem fazer
muito; muitas vezes se atêm á mera rotina ou ao expediente.
Eu sempre pre~erirei viv~r com os moços q~e são trabalhadores, e que aJudlio mUito em qualquer clrcumstancia aos
homens de estado, e o meu nobre collega nunca os excluiu.
Tambem não posso considerar como motivo de exclusão a.
poesi.l.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Foi uma excentridade.
O SR. PI!ú1lNTA BUENO: - Elle mesmo mostrou que gosta
de versos.
O SR. FERRAZ: - !Ias, se por um lado vejo que o nobre
senador talvez fizesse por ironia esta observacão, llão posso
deixar comtudo de considerar muito serias as que forão produzidas pelo nobre senador pelo Amazonas e outros coHegas-
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QUilOS são cllas? !la UIlUl perseguição immcnsa, !la uma p!'csidiu ;, mcu successol' demi!liu aquelles que julgou COfl\'~
inversão, tem-se demettido 200 cmpreg'ldos.
mente, ~Illúa daquellcs quo eu tmha nomeauo : eu mio podIa.
de. maneira alguma queixar-me de seu procedimento; é um
O SR. SILVSlllA DA nloTT.\. :-Duzentos?
obJecto de confiança,
O Sn. FEanAz:-Ainda hoje ouvi dizer-se aqui que só em
O que devemos indagar, é se a substituícão ê conveniente,
um logar.
porque não devemos deixai' a autoridade n'as mãos daquellas
O SR. SIL"VEInA DA ntoTTA :-Em Pernambuco.
pessoas que Jlodelll torna-la um instrumento de I'inganeas;
O Sn. FllllRAZ : E de qua qualidade ou classe? Alguns est.. é a regra. DIas, chamar-se perseguição a uemi,sào de UUI
empregados de policia, um secretario de capitania {lo \lOI'tO. ou outro empregado ...
um empregado subalterno, este ou aquclle, eis em que têm
O SR, CAtiDlDO BOnGES : - Demissão em massa,
consistido as demissões.
O SIl, FllnDAz: - , " . mesmo de multos, de omciaes de
O SR . .FERREIRA PENNA :-Eu não Callei nisso.
policia. , .. 0r:de se viu isto? Em que paiz do mundo?
Senhorcs,
amá .. aSSIm, quando dous parhdos estáo em luta,
O SR. FERn.\.z;- Não Caco mais do (Iue tomar em rescnha
e o emprego é d0 mera confiança (digo isto em respostu ao
QS diversos argumentos qué aqui têm sido Ilrorluzidos.
Sr. presidente, não pOI' defender o milllsterlo, nãc tenho nobre scnaúor pelo Amazonas); se, por cxemlJlo, eu IJel'lcnccr
compromisso nenbum com elle, e mesmo não posso dizer que ao partido conservador e meu emprllgado Cor liberal e eu não
os lIohres ministros, excepto um ou dous que tinhão ro- tiver confinaç,l noUe, não me importa, demitto-o,
lacões antigas comigo honrem-me com sua amizi1d~ ; mas
O Sn. FI::nREmA PENM :-Sendo de confinnca não lIa dl!acho ~ue devo sustentar aqui os pl'incipios. Pois algum dia vida.
•
foi ohJecto de censura a demissão de oJIiciaes do corpo de
policia? Algum dia foi motivo de cellsura a demissão de , O Sn. FERRAZ: -lUas o quc são oJIicín,es do corpo de poliempregados de polícia, delegados e suhdelegados? Eu per- ela ?
guntaria, por exemplo, ao nobre senador p'ela minha proO SIl. FEnREIRA PllNNA: - Eu não Callei em otTIdacs de
vincia." mio." ao llleu nobre coUega, que repl'csenta a pro- policia.
víncia de l\lato-Grosso: póde ser um pl'ineipio de ordem, um
O Sn. SILV~11lA 0,1. DlOTTA: - O nobre senador llóue ser
principio de fuJministração conservar os empregados que nilo consel'YUdor e ter confiança em liberaes.
são da confiança do lloder,os empregados da maior confianç.a,
O Sn. FERoAZ: - Eu não me refiro ao nobre senador velo
s~m os quaes a administraçãO não pó de jámais marchar?
Amazonas; é um argumento quo estou combatendo, arguCerto que não; e vamos a ver os precedentes, os arestos.
Quando o nobre Senador pcrtenceu á administração do mento do nobre senadol' por Dlato-GI'osso, O que é um omRio de Janeiro, outr'ora, n;10 praticou aquillo, que hoje eial tle policia? E' I!m bomem qne deve estar pal'il e.om o
censura? Nesse tempo não boul'erilo sómcllte '200 demisstles, govemo lias relações mais. ~ntimas, na dcpelldcllCta Illais estneta; é o braco da aumlllistmcão, e o braco deve SClUlll'O
houverão centenares.
acompanhar o m'ovimento da cabéca,
•
O SR. PARANlIos:-Vai a esse tempo?
Como estes se produzirão 01!Ir08 factos, (\ eu n,10 po"so de
.0 S,:. FEnnAz ::-'peruôe·me,são pl'illcillios de governo, são modo algum admiltir um lal principio, E' um pl'iueípiQ Iluo
os nobres senadores estando no poder nao- podem de certo
pl'lncJplOs de admllllstração,
sustenta-Lo_
O Sn, l'âRANlIOS. :-Está. cQlldemnando o passado? Quer
O SR. CANDIDO BORGES: - Ha vendo mudança de polilica.
situação nova t
O SR, fERRAZ' - Pois, scnhores, ainua se duvida que
O SR. FERRAZ :":"'Pelo contrario, cu até niío louvo ahsoiutamente aquel!es que renegào o seu pf,ssado. porque os ve- . houve mudança de politica?
luos, como eu, só vivem no passado, Mas, pero>unto. li prinO SR. CANDlOO BORGES: - Houve? Em que c.Jllsistc?
cipio de administraca07 Qual é o homem (Iue hoje entl"alldo Quaes suas idéas?
para a administracÍlo de uma lll'oviucia possa servir com os
O SIl. fERRAZ' - Isso se dava quando a política era a
empregados que rhe Corem infensos, ou em que não tiver
grande confianca? Qual é? Senbores, em regra geral, ua mesma e os ministros dill'erentes.
certos empregaaos que devem ser consel'l'ados,os empregados
O Sn. CANOlDO BORGES: - V. Ex, quando mÍaistl'o, fez
da instrucção publica, e OUtl'OS equivalentes,
isso?
O SR. FEllRElRA. PSNNA :-E os de Cazenda.
O SIl. FERRAZ:- Quanto aos empregados du confianca,
•
O SR. FIlRnAZ : - Os de Cazenda até certo ponto, Mas é sempre que exigia o serviço publico, eu o Cazia.
O SR. CAlmlOO llonOlls:-Tmtamos de abusos.
uma regalia, uma necessidade iudeclinavel do podeI' conservar sómente aquelles que lhe são. não digo a[elcoa!los, mas
O SR, FennAZ:-Nem isso deve ser estranho á casa. e eu
que sito inteiramente de sua opinião, de sua conftanca : aliás não posso deixar de neste momento louvar o acto (te um
nós estaheleceriamos uma regra que nem na Pl'Ussia; que cer- dos nossos collegas que, collocado em o[l~osicão, não !Juiz,
tamente, como paiz constitucional, não é um dos melbores não tem lluerido prestar-se no conselho de' estado. Assim
exemplos que podem ser trazidos; que nem na. l'russia mesmo tam~em procedi; quando quiz collocar-me em opposiç'10. pedi.
se leva a tanto.
demIssãO do logar de procurador fiscal do thesouro.
O SR. CANDIDO BORass; - Não confunda um!\. ou outra
O Sn, CANDIOO BOIlGES:-N:io acho razão nisso,
demissão com as demissões em massa,
O SR. FEllnAz:-Ora, depois destes Cactos que Corão. aproO SR. FEnn.;.z. -As demissões em maSS3 mesmo de certa sentados. não me lemhro de outros, nenhum outro Coi alleclasse de empregados, O nohre senador, por exemplo, gallo aqúi
estando na administração do municipio neutro, se tivesse
E' certo que ba inconveniencia em se acharem em a1gumas
o executivo da camara municipal a seu cargo, não rlemiltiria provincias dirigindo ao administmcão bOlnens inteiramente
os liscaes todos, que não fossem da sua confianca ?
exagerados ou cheCes dos partidos das localidades. Nilo posso
•
O SII, CAlIDIDO BORGES; - Não seí.
deixar de unir Uleu voto aos votos daquellcs que llesejão
O SR, FERRAZ: - Nilo exigiria isso? E se não lhe conce- uma modificação neste syslema. Entendo que presidente ou
vice-presídente pôde ser todo o mundo, menos o chefe de
dessem, o nobre senador não se retiraria desse logar?
partido, que tem de exercer vinganças no logar (AlIoiatlos),
O SR. CANO!DO BOIlGES : - Então está mudada a situação? Sou amigo do vice-presidente de quem se' tratou; respeito-o,
O SR. FEURAZ : - Em referencia á mim pro~rio, Sr. pre- mas não posso deixar de declarar aos nohres mini:;II'OS que·,
sidento, vou produzir alguns exemplos. PreSidi uma pro- sua nomeacão podia sei' ~ictada por todos os princillíos, mas.
vincia, durei nessa administração até o ministerio que V. Ex, que devia-se attenuer a que elle era o prillcilJaI cueCe do
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partido pa I)['ovincia UU l'iU"ilhyha. Utll chefe de parlitlo
muitas \'.l.!zeb fi levado Jlor CO'l!sideraçõc; c.onlrariaô ~s suas
i;1l1encOcs c ao seu coracào; tem cOlllproml,sos a slltfsfllzer,
tem éxigoncias di'lriamént.e, eSEOS compromissos e e~~as exi·
gencias o lorlurão de tal maneira que ás vezes {lóde (ll~er
íujustiças,tonlril sua intenção. Fallaudo cm tbes~, não pOS:50
allinl1ar que isso se tenha dado, l1em ou ri aquI allegar de
um modo convincente.
Entretanto, cu direi ao senado que em outra época ouvira
aqui grassar lima opinião no purl1úo conservador, que me
pareceu sempre eSlranha, em referencia a lima provincia do
Sul. Diúase:" E' melbor collocar·se o chefe dcste partido na presidoncia, porque oHe senúo responsavcl pl"ocederà.
em regra." E' verdade que um chefe de partido. quando tem
11 IHcsideneia à. sua disposição, sem I'espollsubilidade, pódc
faze!' m;\is, irá muito mais adiante do que 'luanilo tiver
responsabilidade; lUas em todo o caso ellc se cega ainda que
nilo queira, iIlude us instrucçôes do governo, illutle a, suas
'lÍstas e intenções. c traz desgoslos e desgoslos con,idenlVcis.
Isto, porém, era wna maxima de alguns mOIll!Jros do (mrlído
cOlIservador.
Eu ouvi, Sr. presidente. com prazer, como costumo, a
dcs~l"ÍJlçiio feita pelo llobl e senador pela província dc Mato
Grosso. Na verdade elle com mão de urlista tmcou o dcscubo muis cOlUpletg, f"z o retralo, o·mais fiel e bCf'n acabado,
da .ítnaçi\o ; mas rlepois de feito esse retraiO, eu hesitei em
r8COI,lJecer se era da situacào aClual, ou se era da siluacão
]Jass .. da, PO;'(lue afluillo f!Üe elle Mje reprovava eu repl"óvei
anteriormente nos tCUlpOS passados; e se os nobres senado·
res não 'lui~erem tomar o puõsado';c?mo. uma lição,creio que
pCl'dC1!l mUito, JlQr.(jue sem a eXpel"lenCIil nós não podemos
Ir P1U!tO alem, e e bom que nós não censuremos nos ouLros
aquiilo que temos praticado,
•1Iom se vê que, fazendo-lhe esta.s pequenas observações,
IIUO tenbo outro fim, outro desejO senão protestar contra
certos Ilrincillios que aflui são expell!Jidos, O nobre senador
sabe que mu acbo inteiramente inutilisado, que não (IUBrO
absDlutamente ser soldado "ctivo de nenhum pal-tillo; quero
unicamente eonservar a liberdade de apoiar aquellas pessoas
que me merecerem confiança. E não pense que i$to é arte,
,!ue é t1!n jlroposito: é porque selllpre me achei mal quando
dei Up010 SQ&l coudicões.
~Ii-. presidenle, cü poderia ir mais adiante, mas a hora
eSlá um IlOUCO adiantada. Direi comludo, ao terminar o meu
discurso, {Iue voto pela I'csposta á falia. do tbrono, voto llelo
sentido litteral de suas palavras. ",ao sabia que aui bavia
restl"leções Illelltaes ...

O Sn. SILVlllfiÁ DÁ MOTTA: - Niio são me\il-aes.
O Sn. FEBRU: - ... nao pensava que. o· sentido natural
de uma palavra podia encerrar um pensamento oceulto não

de hostilidade, mas de ccn6ura,
'
O Sil. IlAllÃO DE S. LOURENCO: - Ha muita velhacaria
.•
agora. (Hilaridade).
O Sn. FllRRAZ: - Não sabia; lllas como o que serve naturalmenle se lê, naturalmente se entende, voto pela resposta
mesmo sem 11 restncção do. nohre senaúor pela Bahia.
Esta rcstncçilo me Jev1l.na l.l tocur em uma grande questão
para a qual fOI. aqui citada a minha opinião; mas eu reservo-me (Jara a dlSCUSSlio de um projccto que deve, creio eu
ter I~gal' a!gulls dias depois da resposta á ~alla do tbrono:
que e o proJecto do 1I0~re senador pela pl"OvlOcía de Goyaz,
relativo ás aposentadorias dos magistmdos.
Ao termina.I·, .!ao Sr. 8i1veit'a da Motta), é ao nobre 50lla
,101' que dll'lglI"e~ algumas pe(!uenlls palavras. Eu l~e agradeço mUlto o sentimento de saudade que o nobre senador lillha
tle mlU1, quando se tratava da minba licenca. O nobre sen(tdor mo deu, não digo como autor, não sei se cUll1plice, se
~oatljuvadol" do noveUo que existe ...
O SI\. SILVEIRA. DA 1I10TTA: - Novello financciro.
Q 8n. FERRAZ :-. " que era [lreciso que eu viesse lo~o
jljudilr.a d03ell~0Ia·lo. Eu creio que as idéas financeiras q~c
Frote~l ,ão mais do lJi)brc ,cnador do tJUO minhas propriJs.
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ganado.
O Sn. SILVEil,A DA MOTTA: - Muitas sJo c lellho muita
bOllra nisso.
O SR. FBHHAZ: -Como ministro jlropu? algumas mcdidas,
essas mediuas ll.lo f 01·,10 inteil"i.menlc at~ita5 em toda a sua
extensão pela Ijob:'(1 co:milí~súu flue uutra cou~a jll'OpOZ; de~
poii> seguiu·se a di,cussHo, c cu as SUSLCllt~i, COlHO podiu,
por que allnui tt sua aceiLaÇiio : é um IHcsentc t1ue rizemü;;
ao {Jaiz, eu o fiz Jl;~ n~(! ior hea fé) a lloLre comllli~inO da. mcs~
ma norte, Se:.1 le,j é mí't: 6 meus t'ellllOres, temos a facuh!(lIle
convenienle: ou reloquemü·la, ou cum ,lua:! IJalavras faça.
mos IHtrlH' O~ ~·cus elreiLos. P<lra que} pois, tantas c ltlu
gram cs discussões a ('ste 1"I,,'llcito 'I E' má? Acabemos com
eHa. Tem ddeil~,: ?
O Sr.. SH.V;;WA lJA MorTA
Tt'm.
O Sn. FEllIIAZ : - RetO'lUChlO-la. Para que di~cr que tu
fiz o líovello ., Oilde cstil o novello? ScabOl·Cô. é l!l'cci,m
tallllJClll qu~ o scaatJo cOtisi,lcl"c que o llobl"Cl sctlildor l'li iujusto, poniue a. I~i "ao tem sido executada.
() Sn. SILYEIíLt DA MOTTA : - E' um facte, e isso é uma
lH'ova do 'lue ella é.
O SO. VISCO~DE tlE J"QCITI~llONHA:- Qual é a lei?
O SII. SILVEIIlA DA MOTTA: - A de 2'2 de ago.to.
O SII. FEIULiZ:
Não lem sido exccntadll ; depois de duo
cemeute íntcl"lJl"etada, - ól sua eXCCl;cãú ficou como a execucão
de todas as niellidas, de toJas as "lei,; que pas>:ão em llOSôO
pada:lleuto Se cllu aiuda pódn fazer mal, dClllotlstn,-sc q
mal 1 não enganet~105 o {JiUZ (apoiados) j revoguemo lu, H{icrfeiçocmo-Ia, CllHlJJtlcnlU-la, mas uão couIlemnemos as boas
intenções dos outros .
O Sn. SILl'EllI.~ DA ~loT1'A:
AS intenç.aes IiÍ!lguem co 0uenllla.
O Sn. FEllnAZ: - Eu só sinto em tudo j,to ler 1'ido I"n~,"1ll aOb lolJo. para servir de base a uma pulílica bybrida
que se clJall10U cio hom sen,o ....
Sr. presidenle, terminarei aqui o meu discur.o pcJindo ao
senado flue seja intlul;:cntc para comigo, flue apeu ... hoje c,treio e 'Iue já 1150 lenno os babitos da trihuna; dous anno.
me arrcdiu'iio lanto ria politica do [Juiz. flue me é prcci;Q ob·
servar belll as çousas até para poder alguma cousa aprender.
Pelo qne V<'ju,' tcnho iá tirado algum proveito das minha,
ob:;cl'va~õcs !lc.stn. discussão.
O Sn. ]'An.!.:iIlos: - E lambem en,;inauo.
O Sr.. FEr.IlAZ: - A.II! o nobre senador pela província de
nlatto·Grosso parece que tluo!" que cu juslifillue um aparte
flue lhe dei.
O noure senar!ur fllllil\'il, e cu não sei sobre que (é um
costume mà.o que cu aprendi, e que IJÓô, b:cbianos, temos:
gostamos muitu dos apartes, não é assim, meu caro senbor?)
-dizia o novre senador alguma cousa que parecia antiga,dei
o seguiute apm le: ([ i,lo é a8tigo )) ; o nobre scnador então
disse que ell estava habilitado para melhorar todas ns cou,ns.
.I!: u? eu? Não é possivel. O nobre senador sl\be quo é preciso
ser homem de bom selJso .... e demais sou homem inutilisado,

o ~l·. (),u,,.deo d" eJnmpu§ (pela ordem): - Sr. pre'
sidente, peflirei licell~ ao n.obre senador que acaba de sel!"
ta.r-se para fazer ULô requenmellto de ordem, ou que clle 'consinta flue se proceda como eu pcnso,e é em refercncia ti pergunta que S. Ex. fez aos Srs. ministro de estrangeiros e exmillistr~ I\i) priBcipio do seu discurso. Acbo a pergunta de
granue Im!lJrtancla, e era meu parecer flue se tratasse deUa
e que os brs. ministro de e.trangeiros e ex-ministro respon'
dessem em sessão mais particular. (Nilo apoiados.)
O Sn. PAliAMOS: - I'osso responder em .pleno dia. hoje
meslIJo se fOI" possivel.
'
O SR. rfillSWJ':lXTE : -Se o nobre senador quer a palavra
agora, cu lh'a úou.
O SR. P.tu.uwos: - E' muilo tarde.

~~~1tiÃO Ei\l i DE JUNHO OJ, 1tlM..

J

!l"

dd

fi ~lI, I'!lE>Il>!'~TI>: - A discussão fica adiada pela hora.
, O ,pedi,lu funda-se lIi1; !,llcgaçào de achal'-9í) o .nl,plicalll~
Tendo da,lo a bora, fiC011 ainJa a discussão adiada, o o physlCamcul.0 Impo~sIL!lIIl"lo ,lu conll: uar li 8):.CI'Ce.r o "eu
Sr. l'l'c~idcnte deu para a ordem do dia seguinte:
empl't'go, c como 1'1'0'1'0 do qu~ allega jllnta Im. atte:ilatlos
de mcdlcDs, a sabel·. um do ~:. Dl'. Joh'írn passadlJ' em 1':$
1· PAnTE,
d,) ""Iemi ro ,le !~i!). un!nJ!lu SI', D,', l'aúla ÜJsta. com a
3,' discuss;(o das segumtes prolJosiçôe, da camal'a dos Srs, dat" de 9 de jUI",iIO d" 1839, e o u1!ilJlO do SI'. ilmcida
dÜ'juLuÚu~ :
YaUe, dutado tiC 2H de man;o du corretite anno.
Que al'provót a pensão annual de 4.00,~ concedida a D,
:\lt'm Je~\es dOUUIIlcntu5 ha ainda 05 5egui!!Les:
~laria LUlza de Bi,!cgorry, viuva de Bernardo Urbano de ,
1.0, O tllulo enL;,"al. pe!o f,~al fOI o 5upphcnn!e_ nomeado
Bidc"UITV ;
leonciO ,lo ;cuado tu)), os Dc"Ctlllcntos qtle perccêlao os co?'hl~m, "a J:ensao annual (Ie '25~$ cOllcedid" a D, ~Jaria da 'rdU$ d~.) socretarias ~~ estda ;
.,
COIICClciio Cosia lIIartln. vluva do Dl', Jose Canu,Jo 111artm;>,
2," !ema l'iJfl.l'Ia UI) Inspef'lOI' da lllfandega da corle Br,
, '2' PAliTE,
Sallll'l,[::o de S'.lUZ3 e O!iltim, .Iatada de 10 de janeiro de
'W::D, lJome.tu'!o U :;u\lplicallte para0 logar de cOI'l'eio ua'luella
COlllinua":ilO da ~. diSCUsSãO uo pl'ojocto de resposta Íl, Cal- repal'ti~:;lo;
ia do IhrúIlO,
:),' Dou:!' attcsladus, um do illspector interino da J;llCSllla
LCVIJl!toU-.5C a. :;ü::l~t1o as :) hOI'as da tarde.
alfLHltlega, o Sr. 1ntlJllj;j Ni.colúo Toleutino, com a: unta ile
'27 !!c, m~l.~.·Ç~ ue Jal!! c Ij~tru Ju C:5~'.rivão i!!terillo 1 o Sr. ~la
Iloel liO lluClmenlu 'jiOlflJI!">, dalauo de '2.G do me_mo me1. e
a""o, de·""'mfLio amo'is que o sUPl,licanto era Uluito zolosn
.':1" sessão
110 eUlIlvrl1l10;.lO dos >cus dc\'crc~. e muito assidu.', e diliE31 7 DE JUNHO DE 1861,
geatc ;
, t. o Uma ccrtitlITo da tabolla anllcxa ao regulamento li,
PIIESIDE~CIA DO 5U, VISCONDE DE ABAETÉ,
2)~6g) l!e ã tle Illarço tio 1&ü;)j pc:a qual se mostra que O~
SU,ijI.!AfilO, - Expe,liente, Drrlem do dia, l' pllrte,-I'cn- COl'l'cius da sêcrclaría !le cstadú dos negocios do impcl'io ron~ôes, - 'l" parte -Resposta ;l Calla tio lhrollo,-Discursos
cCIl4,aelualll,enIC I'OGv;;:; ,~e ordenadr I II .iO()~ do gl'a tific.Cão,
Jos S,'S. Pal'anuos c T, OttonÍ.
e 1J'U) plJl afWO para C;tva i~mill! a c arreios, percehí.tnuo
A's '11 horas úa manhã fC1.·se a chamada, e achando-se pl'e- t1la;:; I.;) PGi' dia os que esl:lú IIU 5cniço.
seules os 61'S, visconde de Almeté, ~lafra, Teixeira e Souza,
Du livro du aS:ie:llalllCillo dos cm[ll'c"adó~ do sen,"lo consta
Ferreira Pe:tnll, nJaI'quez de Han~tlem, Pimenta lllleno, quo o SUllplicantc, Olll 22 de "hl'il de 11li6, Coi nOlll~ado para
Ar'lUjo llibeÍl'o I Souza Ramos, D, nl,tfioel. viôcon<ie de Suas- servil' iutel'inamcnte o logal' do correio do ~enadu, pOI' ter
suna, barão de S, Lourenco, Fonócca, Siqueira e Mello, lHl:i:mdu AgoslinllO Pereira da ClIllha que o oxercia a servir
vÍ:;con,le úe ltaborahy I Ahneida e Albuqueque, visconde de o de guarda da porta; que em 30 de maio do mesmo alluo
JC(juitillhouha, Jobim, rnar'luez de Caxias, Dalllas, Ferraz, Coi nOlllcilllo Cl'fI'eÍO e!fec~ivo, cspodílldo-se-lbe em q de junho
Carneiro de Campos, barão de Pira p<tma, Cunha Vasconcel- o re:i~eCliVu tilulo, no 1111<1\ ôe declara que tcrú 05 VCllc~mell
los, mal'quez de Abrantes, barão ,te lUuritiba, Pompéu. vis tos que ]JGI'CCÚÇJ)f os UJlTcios das secretarias ,le estado; que
ullllde de Si\jluea!Jy, Paran~os, bal'lto de Antonina, Paula por ueliberayií.o do seua,:" .:~ 16 de jUI1Qo dcI81i;l 'obteve
Alm~irla, e vlscollllc da lloa-Vista, o SI', presidente abriu a COulO augmellto de gratificnr.ll0 a qllalltia annua\ de 1'20ffi
pam alu"ucl do cu;a,' vi"to ná'l} (loder dar-se-lhe aloj<UlJcuto
;3C6SÜO.
Comparecêrão logo depois os 81'S, OllonÍ. Souza Franco, no l'dilicio do ~ellado; e qGC, elll Yi:,tude do rarecer da mesa
Cillllllúo .sorge•. Silveira d,,~lotta Zacharias, Rodrigues Silva, de ~ de selém!1J'o do 1Sií7, approvado 'Cnl ~e85ão de 23 de
junho de i::;:;:;, ficOU percehendo cOnla 'OI'denado a qUllntia
Dias Vieim, Nabu'Co e Dias de Carvalho,
annual de 81Hl,;3, n a de 2()O;5 como gr,\tificaç,10, adJiciollanFaltárão com eausa participada os Srs, barão de Cotcgipe, dowsu~ pül't()uto; 11Inis SUti ti dIJ 12ú";:) flU(' j;i I,crcebia; que,
barilo de ll1nroim, barão de Quaraim, Eozebio, Souza Quei- dU"llnte o uHl'cicío do IU!;lI!' tem tido por motivos justificados
roz, Paula Pessoa, Vieira da 8ilva, Sinimbú, FCl'Ilulldcs Tor- 3SG Caltas de C0111pl'ccimento, como se vê do lIl<lpP?- jUtltO
re., Souza e ~leHo, e visconde de l'rlarangulll'e ; e sem parti- no fim ;,u lHp'eccl' ,oh n, 1; e finalmente (Iue o seu procediuipacào os SI':I, Candido Bartista, Mendes do. 8anlos, mar- mento ó lt[ío :50 r0!~ülal·. como louvavel.
4lll~Z- de Olilll!a e vi~conde do Urnguay,
O oll'kial'llllliH- da .'ccl'elaria, reCcri,1I10-5G a estes assén,
tanJ~ilt,,:;, i"C,f('m~, em oillcio de 'lS de abril ullimo, que,
Foi lida e al'lJl'ovada a aeta da .lJssao antecedente,
dc,;dü que eHhill'a 110 cxcrdd~ do seu elllpl'O~,O até ll<luelle
O SiI, 'lo SECREtARIO deu conta do seguinte
Ul<!, o sUl'plicallt0 nM desmentIra as boas tramcões flue ha
EXNmlRNT€.
'Via a sou rc,'peito, "PCZUI' du estado do ~ua sallde IluO o I'rÍUm oficio de 19 de m!iÍo, do presidente da provincia di! \'~ \"(1 Ul: todu U :3ervico,
Do e~nme e ajJl'ecía~iio dos Jocumentos com ljllO o suppli"
IUo-Gl'anue do Sul, acompanhando dous exemplares impre~605 do relatorio com lJue o seu antecessor abrira no corrente cante I!;6truc a ,Ui! [!etl~alJ, e das IIlfOI'Ol<lCÕC:; que a OSclll
anno a sess[Q otuinaria da assembléa legislativa dessa pro- rec~lll, resull'l 'lU\) o supplicanttl está I'hysicarncnte imvossílJilitaJo de c()ulinuar lt (':'tercer o logur de cOlToio uo
víncia,-A arehiva!',
Oficio do Se ~enador Souza e :\lello, pal'ticíp<lIlUO não senado,
E' hoje inutil inl'estigar, se as causas que determinão esta
{loder comparecer ás se~s[jcs do senado por achar-se illlojado
pelo [alleelmelllo de um seu irm[lo,-~lalldou-se desanojar o impQs,íbilidautl, já exi:ltiiio no lj;mpo da nomeação do ~U!l
[llicilnte.
::Ir, senador,
O flue se prova, porl'm, pelo mappa jur.to sÜ'b 11, 1, é quo
O 811, 2° SECRETARIO leu () seguinte:
logo no aOllo litie se õcguiu ao da 8ua Ilomeaç[!o, o SUJlll\jPARECEU DA MESA N, '22, DE 7 JUN!lO DE 186i,
cante !c\'c I!Uatorze falta" de comparecimento, no immediat.o
Expõe a materia do requerimento feito pelo correio da se- oitada e oilo, e muitas em quasi todos os ulitrOll annos,
Elisas faltas foriaJ cOlllmcttidas, durante os mezAs da
nado, Josli Francisco BaTUQSa, lJed·ill(/o dispensa do serviço
com lodos os vencimentos, e conclue que se lhe conceda a scssilo legislativa, (Iue ti quando póde haver mgulal'idli~!e
dispensa req !wl'ida com t'res quartas partes sómeute do e fi,cubsayão na assignntura do ponto,
No intel'vallo dus SC8SÕCS não acontece o mesmo, porque
O1't!ClIa(/o que percebe de 800$ annuaes,
o 561'1'1ço diminue cO!lsidenlVclíncnto, e a sccrêtaria apilnas
Em sessão de 9 de abril do COl'f€nte anuo leu-se e foi re- se reune dUi,S ~ezes por mez,
meltilio li me.a para interjJor parecer, o re«(uerimento de JO<lé
Verificada, corno se acha, a imposiibiliàado de continuar
Francíscl) Barbosa, correio do senado, pedinuo a esta augus- a servir, convêm atten,ler á out"a parte da llctkl0, IlilÍl qu~
ta camara a ljraca de uma concIl!lsão de dispensa de servico Q su~plícante rC4uer dispen.sa li! servifé Clml. 11M3 iN 3e(,S
com lodos os seus vencimentos,
• VenC$Il\entos
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E' cerlo que as cmnam. \egilila.tivas não têm cxerel(;o 1.805:30'7&HI, e ve-~c que este algarismo Itllldc mais a
al;é agora a attl'ibuição de aposentar os seus cmprrgados ; aug-mcntal' do que a diminuir.
mas, eôta attribuiúlo llal'cce derivar logie.amente do dircito
O augmcnto no exerci cio de 1SG5-1íltlG comparado em o
que lhes compete,· de 1,'Jlneal e (línlitlir, reconbecido e re- de 1864-1865 é :
gulado pela lei de 13 de julho de 1837, c, antes tlella,
Quanto a apo.íllltarlos, 16:643;;5ii.í3.
exercido pelas mcsmas camaras.
Quanto a empregados do corpo divJomélLico em disponibiliConsultall,lo-se, porém, as aetas e annaes do Purlamenln. dade, 5:600~OOO.
.

encontrão-se diversos precedentes de ter o sellado. e pri{lcip.lmente a camara dos Srs. deputados concedido dispensa
de servigo a alguns empregados, considerando vagos os 10gares, e provendo-os em outras ~essoas.
Foi por este modo que o senado proccdru a respeito do
official da secretari.. , André Antonio de Araujo Lima, acom
mettido de molestia incuravel, como consta do parecei' da
mesa, apresentado em sessão de 27 de maio de 186 I, e <l pprovado elD ultima discussão, na de 7 de junuo seguinte.
A camara dos Srs. deputados têm, áeerca deste objecto,
approvado, além de outros, os sGl1uintes pareceres:
Em sessao de ti de agosto «6 1852 o que dispensou do
servico, conservando-lhe os seus Ql'denados, o portcil'o
c guimJa livros da secretaria José Joaquim da Silva, nomeando pura substitui lo o continuo Joilo Sulemo rescano
de Almeida.
Em sessão de 20 do mesmo mez e anno o que disVensou o
porteiro-móI', José de Almeida Saldanua, e nomeou para substitui-lo o porteiro· móI' graduado Francisco Jacillto FCl'Oalldes.
Em sessão de 28 de janeiro de IBM o que dispensou o
porteiro da secretaria, José Francisco Xavier de Castro l e
nomeou para substitui-lo o continuo José Francisco Xavier
de Castro Junior.
.
Estabelecido e firma.lo, como está, o direito dils camal'as
legislativas de concederem aos seus elllfll'egajos que se inua·
bilitão,dispensll. de servico, não hesita a mesa elll reconhecer
que o supplicante acha·se no caso de obte·la, restando unicamente saber o quanto de vencimentos com que deve ser
lhe concedida.
.
Já se disse que ao supplicante foi eX)ledirlo em oi de junho
de 1840 o titulo de nomeacão de correIO do senado com os
vencimentos ~ue percebi:io os correios das secretarias de
estado
Ora, estes vencimentos em 18Ul enio, segundo os decretos
de 4 de outubro de 1831, 22 de janeiro, 30 de maio e 30 de
novembro de 1842, e 20 de abril de 18B, de 800$ annuaes,
incluidas as despezas de cavalglldurns e fardamento.
Portanto, o supplicante não poderia em caso algum al'gI1
menla.r com o decreto n. 2,368 de 5 de marco de 1859
que augmentou os vencimentos dos correios da seêretaria de
estado dos negocios do imperio, e fundar 1Ielle o direito a
qualquer augmento dos seus, porque o titulo de nomeação
garantiu-lhe apenas os vencimentos que tinhão os con'eios
das secretarias de eslado no anno de 18iíG, o vê se que tues
vencimentos consistÍão em 8001 anlluaes de ordenarlo,
quantia aliás inferior em 2001 á que o SUpplicílote perceue
annualmente depois das gratificaciles que lhe for~o concedidas
pelas deliberacOes do senado de '16 do junho de 1853 e 23 de
Junho de 18tííÍ.
Nilo póde tambem o supplicante ter dircito ti quantia de
200.~ que percebe como gratificacão, porque o principio que
regula.as gratificaÇÕes funda-se ná elIectividade de exercício,
que cessará com a dispensa de servico.
Não se inclioa outl'osím a mesa a • que continue se a abonar ao supplicante o ordenado de 8UO;;!! pOI' inteiro, mas somente tres quartas partes, e isto mesOlO por equilJade.
Porquanto, contando-se ao supplicante sem abatimento algum todo o tempo que tem servido no senado desde a sua
primeira nomeação in terina em 22 de abril de 1846, não terá
mais do que 18 anDaS, um mez e quinze dias de servico, e
este tempo ficará reduzido a pouco mais de 17 annos, sêr1orveotura.se abaterem os dias em que deixou de comparecer
ao servlco.
Outra 'consideração inllue para islo no espirito da commissão, e vem a ser a necessidade urgente de dífficul tal', em
vez de acoroçoar, ~s.aposentaçÕes e dIspensas do serviço.
O mappa que vai ]uuto em n. 2, relativo á despela arcada
para os exercicios de 1864-1865 e de 1865-1866, 'com
empregados inactivo6 e p(lI)sionistas, eleva-se já ó. somma de

Quanto a reformados pelo mínisterio da guerra 13: 159$138.
]l;ito será conveniente, pat'a n[o dizer inllispcnsavel, estUllar com empenho e~ta e outras questõos semelhautes no
sentido de diminuir os algarismos da de"pe~a em beneficio do
thesouro, e sobretudo dos contribuintes?
A resposta n[o pólic deixai' de ser amrmativa.
Como resumo, econclu,.rro do relatorio que prccmle,a mesa:
Considerando !fue correio (lo senado José Fl'111ici8cO Barbosa está physiculllente impossibilitado de conliuuar a exerCI\!'
o emprego;
Considerando que o supplicante tem sel'viclo tão satisfacto·
riam ente como permill.e o eSlado da sua sauele desde ~~ de
abril de 1841j até agora, e nos ultimos üuno:! da sua existeneia não deve ficar llrivado de meios de subs;Etencia ;
Considerando que os precedentes têm esl.abeleeido e firmado o direito das camaras legislativas de conceder aos seus
elllpregado3 que se illhabilitão dispenE<l do serviço com ti
totalidade, ou parte sómente do, vencimentos;
Considerando que, segundo o direito e os estylos em casos
analogos, o tempo de desoito anuos de servico, que li o maiô
que pôde levar-,e em conta ao snpplicante, 'n;;o é suflkielltc
para dar-lbe direito ao ordenado por inteiro, mas unicamente II uma porte delle;
OJIel'ece para discutir-se o seguinte
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PARECER.

« Que

se conceda dlsp ns~ rio servico ao corr~io do senado.

José n'ancisco I1arbooa com tl'e~ quartlls IJiu·tes do ordenado
que percebe rio llOO$,pl'ovenuo-se o logar em pessoa idonea.»
Paço do senado, em 7 de junho de 1156í .- Visconi!e de
AIJaett!. presidcnto.- José da Silt'u M{J./'ra, 10 . secrotal'Ío
Manoel Teixeira do Souza, 3' secrctuc·io.-P.,.ederíco (Ie Al·
meida Albuquerque, to sccretario.
.
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-RcservaJo para entrar na ordem dos trabalhos.
ORDE"l DO DIA -Ja PARTE,
PEN~ÕES,

I·

rI

Entrál'à.o em 3- discussão as seguintes proposicões da ca·
mara dos Srs. deputados :
•
".>\pp'rovundo .a pensão ,:Illlual de 4,00:;/) , concedida a n,
MarIa Lima de Bldegorry, VlUva de Rernardo Urbano de m·
degol'ry :
" Irlem, a pensão ul1!')ual de 2;;2,3 concedida a D. lIIaria lIa
Conceição Costa Martins, viuva do DI'. José Candido Mar·
tl~S,." - forão sem debate approvados para subirem á sancçao ImpenaL
2,' PARTE DA ORDEM DO DIA.
allSPoSTA .l' FALLA DO TnlloNO.

Pl'oseguiu a 2- discussão do projecto de resposta á falia
do tbrono.
11) SI'. Par anhos ,-O senado me relevará que eu hoje
lhe tome ainda algum tempo neste debate; sou de novo trazido li tribuna pelo nobre senado!' (lue falIou bonlam ~m ultII110 lagar.

nohre senado\' tlil'igíu a S. Ex. o Sr. ministro dos negccio" estrangeiros uma i~tcl'J)ellação, que trazia principalmente sobrescnpto para mIm .. Devo, portanlo, uma rCFposta
ao nobre senador pela provmcl': tia Bahia, 6, já que tenho n
p,da ITIl. o ~cnnrlo me permIttml que cu me não limite a este
InCIdente, que insi,,!a na dc/cza de algumas proposicões (lue
enunciei quando fallei pela pl'Í~eira vez 501)1'.3 o' TotO de
graças, que 5u~(cntc, emfim, prtncIIHos que me parecem salutnre~, maniiesta'Hlo ainrla Ullla vez, c porventul'a mais explicitameníe, o meu jni.o êobre a nossa actualidade polítIca.
O nobre senador pela (ll'ovincia da Bahia refel'Íu na casa
o que Ee lê em uma communicação do S\'. l'eleI' Campbell
ficarle!L ex-enviarlo extraordinario e ministro plenipotencia.
rio de ::lua Ma;;cstarle Bl'itannica nesta cÓrte, relativamente
a uma conversação quc tivemos, eu e esse agente diplomatico, na qual se tratou da escmvidilo no Brasil. O nobre senadeI' viu nessa comrnunicar.ão do ministro britannico um
compromisso do govcmo imperial..,.
O SR. F.aRA? :-E' o que se allirma ali.
O So. PARANDOS : - .... deu-lhe grande importuneia, fi
procurou sabe I' do nobre ministro dos negocios estrangeiros
se com eJfeito existe tal compl'Omisso; aproveitando·se dcsta
circmnstancia pora cllllmar a nttcnção do senado, do governo
e do paiz sobre a materia a que allude a mesma communi·
cacão do ministro britannico.
!'Uo pude consultar hontam, n[o tinba á minlJa disposição
o Livro Azul concernente á corrcspondencia sobre o trafico,
O SR, FERRAZ :-E' de 181:)7.
O SR. PARA~i!OS :-Portanto, não po,so responder ao nobre
senador, tenJo em vista o texto do despacho do SI'. Scarlett;
mas recorri á fonte onde cu já tinha lido essa communicação,
e a que se rpferiu o nobre scn .dor pela provincia da Rahia;
recol'l'i á obra do SI'. Augustin Cocnin, na qual, a paginas
213 do :1.0 volume, se lê a substancia do oIDcio do Sr.Scarlett.
Depois de fallar 110 estado da escravid,lo no Brasil, diz o
Sr. Cocbin: (/eHdo)
({ Felizmente, um movimento generoso nas)déas, um movimento PI'Mico nos factos, permiltem concebe: melhor aspo·
ranca, Granrles tentativas de colonisacão européa, depois de
algillls revezes, têm sido plenamente coroadas; a colonia de
S, Leopoldo no Uio-vrande do Sul, creada pelo go ,erno em
1825, tem bojc mais de 1'2.()0(} babitante•. Dcsde 18i5, o
Imperador fundou, a algumas Jeguas do Rio, a cidade de Petrol'olis, que já conta mais de 6,OO(} habitantes. Os particulures têm estabelecido centros, onde os coionos vivem satisfeitos e na abllndancia, como trabalbadores parcioneiros ou
proprietarios a credito, Emfim, a lei de 18 de setembro de
1850, que crea um verdatleiro cadastro, discrimina o dominio
publico do dominio particular, e autorisou O' governo para
Instituir uma direccão geral das terras publicas, abre á colo·
nisação, removendô-Ihc do caminho todos os embaraços de
direito provenien!es das antigas concessões ou sesmarias, um
futuro immenso,
« Por ontro lado, uma sociedade, como já vimos, se
formou em 18;;3 com o duplo fim da colonisacuo e da extioccão
do trafico de escravos. Em 1856 (aqui estão ás palavras alÍriDuidas ao Sr. Scarlett), o embaixador inglez, o Sr. Scarlett,
escreveu a Lord Clarendoa que o ministro do Brasil, o Sr.
Paranbos, lhe dissera que era resolucà.o tomada pelo governo
abolir gradualmente a escravidão no· Brasil, e que eIle proprio fazia parte de uma assoCÍacilo denominada Ypiranga,
protegida pelo imperador, instituida para commemorar a indepeodencia do Brasil, a qual, em cada anniversario, liberta
solemncmentc alguns escravos, em plena igreja, em presenca
do Impel'utlor e da Imperatriz, })
.
Alóm do Sr. eocbin, a correspondencia do Londres escripla
para o Jornal do CommerciQ tinha tambem dado noticia desta
communicacão do Sr. Scadel!. Não lbe dei importancia al!Suma; não me
obrigado a rectilica la, porque se
t!'atava d~ um
do Sr. Scarlett para o seu governo,
no qual ~ste referia o que julgou ter ouvi!lo em uma con'Tersa1)ilo de caracter particular, e nenhum compl'omisstl
dahi podia resultar (lara o governo do Bmsil.

SE::lSÃO EM .,

rm

Exporei i!o€ôra ao eenarlú o que se passou nessa minha
entrevista CUll1 o Br. Scal'lctL
Tratava-i8 da questão relativa nos africallos livres, O mi!lislro de Sua Magestadc Britannica in.islia pela r~damaç50,
de que o senado teOl conhj.\cünento, para a emancipação immediata de todos tiS africanos livres, não só dos (lue se acha0
ao ser 'co de particu ares mas tamhem dos existentes mn
varios estabelecimentos publico;;; c cu sustentava a doutrina
do decreto iTnperial de 28 de dezembro de 1S53.
Em nossa dis~ussão omeial, eu nada digse SenãO o que o
governo imperial sustentou em suas not,,5 e dcspachos; depois, a nossa confereoi:ia tomou o caracter de orna tOl)versacão particular, O Sr. Scarlett atlribuia a demasiado alIerro
nossa parte. ao Sistema da. escl'avidão a reluctancia <lo
governo imlJ~rial contra 05 80licita~ões que Ibe el'DO feitas
para emancipar desde logo os africanos liYl'es que exi,tiflo
em varios estabeléciIrieilios Im bli C!lS , Invocando as razões de
ordem publica qÚ6 têm impedido a medida ger~1 reclam~da
pela legàcão britllnniea em nonie dns eslipulaeões Yigcntes
.entre o rmperio e a Grã~Bretanba, eu disse-lllê. que, lon~c
de haver o alferro que elle nos altribuífl. as tenrlencias do
espírito publico no BI'asil etão em sentido inteiramente di,"er50, tant~ que davão já qúe iiensar n~s n,?ssos esta:listas.
Então referl, como exempl6. 11 orgamsacno da socle,laúe
Ypirimgà, que nnnuàlmente, em acto publicô e solemne, lioertava alguns escravoS; aécrescentei .que nno hovia mllitos
dias que eu assistira 11 uma dessas festas da sociedaIlc YJlitanga. . • . •

ae

O Sn. FEJlRAZ :-A primeira.

. O SR. IlAOANTIOS :_ .. achando-se presentes Suas nlagestados Imp.eriaes e alguns de seus ministros,
Por ·consequência, o Sr. &arleU ou não me entendeu bem,
ou não S6 recordou exactamente do que se passou DO final
de nOssa entrevist,!, o qne é muito factivel.
Que Ímporta, póren:i, a dcchrracão do SI', Scarletl no ponto
de vista de pOSSllS relacões coM 11 GI'ã-Bretanna? Tem algum alcance Y O objecto; sobre que versa a dcclaracno uo
Sr. Scarlett, é porventura assumpto em que possa im,êrir-se
o governo iJtitannieo? Não se trata de a<sumrto que é de
nossa exclusiva coropetencia? Logo, aiuda quando, ou como
opinião individual. ou comO' deliberacão dO' ~overnO' do Ilrií.
sil, eu tivesse com effeito dito no' Sr. Scarl0tt O' que alie
escreveu nt> seu despachO' dit'igido 11 Lord ClarelHlon, dnlli
não resultava O menO'r compromettimento, a mais leve obrigação para O' imperio; selÍa uma opiniãO individual do rriinistro de negocíO's estrangeiros, que ntio obrigava (I seu governo_ "

O SR. FERl\J.i: -" Feita li declaração em nome do govemO'?
O SI\. PARANBOS :-". porque não era feita em nome
deste."
O SR. FWRAZ :_ As palavras de um ministro?

JUNliO Im ía(jL

deixaria pos~uir dos rc/:~ios que as;;altAI'Eo o sru Cspíl'ltn,
Não bouve), nem podia haver compromisso a es"e I'r~pcilu:
Isto é munl.eslo da propna comll1umc~cão do Sr. Sc.al'lrtt,
que refere como noticia o quP, jul;;ou tei' ouviuo ao millistl'~
dos negocios eôtl'angeiros do Brasil em 18,)7.
Não vcru figO!,;\. a projlosito dizer flue cu aio/la I!~O me inscrevi entre os abolicionistas, se os ba,d .. escmvid:lo no I>rasil. Recollbe~o, como torJos, o mal que dabi nos re8ul:a:
['enso, tanto quanto é dado h minba inteliigencia e pl'cviu:;o:
nas medlllas que, ~m futuro maIS ou mellos p,'oximo, osto Illateria pÓfle 8xigir rios poderes do e,tarlo ; IOll~·e, poré,m rb
mim a illtençiio rle ,julgar possível dc,de já 0- ill'Opo~it'l que
em 1&57 me attríbuiu ou Dltríbuiu ao governo ili1;J!:ri,11 o
mini.tro rle Sua Dhlg-cslarle lhítallllicil, Q Sr,S .. arletL
Não é csta H primeira inexactídilo de que o Um'o Azul n'l,
oITerece exemplo i no, seus despacbos os cOllsules e lllinist"o"
bl'itHIll1icos cOlllll1unicão informações e notiCias que não COl:.lão de documentos escri!,tos, ás vezes colhirlas, como esta.
em uma eOHVel'5açaO ou courel'cneia ,"er1lal, e nem sPlllpre
clles são rchzes na sua expfmção; o que não lhes púde ser
estranbado. A respeito do BrasiL já outl'as communicaeões
se fizerão para Londres que côntinhão inexactidões; e o 'que
se tem dado eomllosco ,6 prova,'el tambem fJue .e lell!la dnrlo
em relação a outros palzes, Desde, Ilorêm, que es~as info,'mações ~ITo trazem compromisso, não t",nem dificuldades
mternaClooaes, correm ]lor conta de quem as fez, não na
n~c"Sôirlade de que "amos entrar em discussões com 0$ a"ellies britannicos.,
.
"
O nobre senador pela provincia da Bahia, deroi; deste
incidente que serYiu de preamhulo ao seu discul'sQ, digno\1'e de tom ai' em considerac<1o àlgumns !las proposicões 'me l '
~u tive a honra. de enuncíaJ' no .!leba.le do Y.ot~ !lo" gr;I~e:,.
fl'atando da destltUicão de fUllccJOnanos dem,ssIvei8 ar! nntum do governo, sem contestar o direito rle taes destiluicõc"
todavia notei que eHas se têm feito ctn larga escala, q\t~
parece ser principio hoje domillante que, dada Ullla mUdaBl'fl
política, qunsi todos ou a maior parte dos funccionarios dr:. m:ssiveis ad nu/um di> governo devem fel' sub,tituidos, !í.
este facto, a esta tendencilt, ao abuso do direito, é quo ru
clwmci rcacçuo. O nobre senador procurou demunstrar o 'lua
não se põe em duvida, o direito de decretar as alludid:,s
dcstiluicões; mas não se limitou o nobre senüdm' a eSlIl
ponto, "perguntou-nos mais: -Quanrlo taes RctOS merecêrft()'
repnro ou fll'ft.o qualificados de l'eacerro?
Senhores, cu estou intimamente convencidO' de que as mu
dane;;, pO'liticas, nos paizes bem govcrnados, ~il1da quando 05
partidos n:io se achem nus circumstanciaô dos "o;;sos n
sejãO' discriminarlos 1101' linhas muitO' sOIl:,iveis, 11"" !lxigtlll
tantas e tnes llludanças no I,essoal da administrarllo publica.
E' um pretextO' o p'rincipio de confiança (llle sempi'c se invoca
para lIClJbertnl' tMS aetos,
\.,lU'lCS 8.1" OS elemcíltos da confiança do governo '! Temos
a confiança simp 1esmente-dik1, e a confiança política. Bugu·
ramente que para tO'dos os empregarlos, cm geral, cle livre
escolba do gov€.rno, a cOllfianea é necessaria ; e quacs s;;.O'
os elementos desta confianca? E' a al'tirlilo profi5siollal, a
p!,obidad.e, o z.eJo, a l~aldaae e a discir!lina. A conliançapoIitwa eXige aHlda ma,s do funcclOn:l!'lo; eXIge que elle,
além rlaquolles requisitos, commullgue uus idéas politicas ...
O SR. FERRAZ :-Adbesão.

e

O SR. PARA1'i!lOS :-... ou era orna dcliberaçflo do governo imperial sobre assumpto ne sua exclusiva competoncia,
/'l respeito do qual olle continuava a ler plena liberdade.
Já vê, pois, o senado que o nobre senador pela província
da Bahia não teve muita razão quando se mostrou tão rcceioso do alcance que podia ter li declaraçãO do ministro britan!lico feita em despacho, talvez reservado, ao seu governo,
O SR. PARA"llos:-."do ~OVerRO', ou seja seu alliado. Ora,
despacho (ft!e, como todos os outros concernentes ao trafico, quaes s;'io cntre nós os empregos a que se liCita. essencialo se~ado sabe, sãcr publieados pelO' governo inglez.
mente inhel'ente a confiança politica? Eu creio que o nobre
. O SR. FERRAZ :_ Nào são reservados,
senador pela provincia da Bauia, se quizor classificar e preciSaI' estas claEses de empregados, não nos apresentará uma
O SR . P.. RkNDOS :-Alguns reservados ou confidenciaes têm lista muito extensa.
appare.cido no Livro Azul. O nobre ministro dos negocios esTem-~e- dito e repetido um milbân de nzes, uns quo entre
trangEmos não poderá senão confirmar que não ba compro- nós nITo ba partidos: outros que os partidos apenas se differenmisso algum da parte do governo a respeito desta materia, cãO, que antagon!smo pohtíco díllicilmentc põde ser delinique é de nossa competencia excluslva.
ao, Ora, em taes cll'cumstancias, como invocar-se o principio
O Sr.. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS: _ Apoíad..
de confiança pohtlCa para destruir a estabilidade que é índigO Su. PARArmos :-0 nobr(! senador 'pela pr-o'Vinci,\ da lla- pensaval à administração do paiz?
O Sn. PIMENTA BUENO :-~Iuito bem.
bia que interpellou a S. Ex. o SI', mimstr.o dos negocios estrangeiros, e indil'ectnmenle a mim, .e I'eflectisse um pouoo
O Sn. PAnA~llOs :-0 nobre senador pela provinda da Bamais sobre a materia da declal'a~ão do Sr. Soarlet!', nãO se· bia, a (lucm respondo, quando presidiu tfio dignamente a
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c.:ra, rle re.tn. dada e2ta 11lI~s;jo extra-lO"<11 <1r.~
quando V. Ex. entrou pnl'a t) milllSr.cl'Ío.
'.:hcfc!J ror. polida. tlt.'I'Ji!illlos C ~,tlh!l{'it:gildn:.o\. il tOtlQ esse
() SI1. r'\nAxHfls: - A qi:C vem c~tc racto'?
exel'cito de auLol'il!ad('.:, puhlica..;, ó fUl'tl 1ft) duvi/ia que clln~
() Sn, :ilWI; \:'-:: - Eu l'la dcleg;~do di\ gU\T~',t'II.::: ailtcl'io~'; devem ser c~',conwlm; f'Jt:t'C os ma is ardentes de cada :.iO Si;.

nOiili:fit:ES

Su, ',',\ '

lei política,

Até !le illspCóctol'C's (le

t[iHH'-

tl1ac;lo,
tllc (,O:~~~H'::~ em mim.
'
(j 1l0hl'e.,0Indol' pl'la l:ahia Hw Jlermitlil';\ QU0. cu IlJe
o ~';'r., P\l\.\\í10~: - Por"t"'ntlll"a r, noÍlrti ~('nr\!lci' r.l'd~1I :;ua
f,:'~l'anh~ lltlH:!açfít) Wn mn 1i!;1. ao prlllr..i(lin de COlln~lilça jiod:'mi~~~f:[), pnnplü B,IO !~~;.'n.:-.';La '~on[i~~tv:~ riHF~!ea. ao millbtedllca.
bl 5!lpp'lnh:l Illle o Ilohrc scnador l'cgllia oull'il !'~col,1,
!'lU I~e:,~~a quadril ~
" '
que o nobre scnarJnl' reconhecia, COíllO olltrns a utorídlllles
d~gnas de con~pctir com S. E:i:., n nc::cssidadc di) d:l!' mil:::
n ~;j;_" P',l1. \:;n:-;::
i'o,· at;.H111l tcmpo nú,"': csiiY0mfi::: P(,I"- í11~umn .g~r . lntia Ú CiH:l'cil'<l íuhlliní:::tl'ativa. ,:
:u;ulido:"\ de
{) fiohl'c ~Cllalinr n~Ut';~níhl-';:'c fia proríncÍil til'
Sr.. F"!lr..u:-IASO à por lima lei."
s. P\~d['n ':"l
~!!'aBtle til; ~,utt lHio no, I't'Cu;;.H'il o seu

o

(~"(\rlo

que nem por um momento

lW1m! ~rnai~nl' para pCrIlH\OeCCI' Ú

(la'iUcHa pro<;;nrin.
n Si',. F!~n!L\z: -

. O SIL

F\[l.·,~~Ú):',: -

(,lí;l. C d(~~ ~:Ja

)1:15 oa nctl:J prOY;1'!':lio o

contrado.

f~cto, POÍ~l que o nolH'C SetHHiol'
pxonel'ilCil0. c os da êxoncrnr,iio flue outros

O

O Sn, P\,,\~uo:': - , " mas v('ja que o 1l01)1'0 ~Cllr"ior.
iovocando o principia de cOBfiançn Il ,inado tanta Inlit,,:lr, li':
,IIrcllo rio I~Ollll'lIr (\ ,lcll1i1tíl' to,I"" 0:\ clllprc!!'a,ids amo·.'ívc i ",
O;tO re~pei{a a~ cO!l{licllC::; I'$'!endacs i'L carreira admini:::t\';l~
li Vil em nm. paiz hem õl'g;lni~ado .
lHll5 a., ld~as do I1nhrc sCll:ldc\' ncnt 'Sem.pre fut',io c~,t:1S
c:5ltulandc estas matl'ria:; nos seu;.; traLwihoe c de outras a\i~
t?t'illadc~ W:c me podifil1 iHustl'ar a cs~c iCJllCito, convenCI n~c d~ .q'ie o !,lo"l,l,l'~ ~Cníl.tfol· mio era. dos que ~cbuÍil0 tao

pul}Ecos tein riedillo em circum~lancia!, Í!lcnti~
ou anidegas, 'fio inf,nn;10 ai) con:::crflícncia:, que ell:n.nfío
nrcC's:"ill'lall:l1lllc (~a5 Oh~cl'vaçr;c:! que tcni:o fci[o.
brgaHlcn~e fi {l1'!!1CIIJlO de êonflallc:l.
n~ ,~hr[e,; dll polida, \leia Iln~sa legi;;lllci'O, o IJlIC :üo?
O Sit, ll,;nllu :-.\ 1'~:lll'it(l do; ,lelégadm; e :-ubdclegado,"
[,iag-istl'aíln~: (' os magistrado:3. por ví:1. dê rCt!I'a) tOllns
O SR, P,H.\~IIO'; :-l;allo em geral.
eOIH;onlão, n:\O ,levem <OI' h/llnl'n, Vo!ilieos. Entretanto li
O SI1. 1'1;(\1<17. : - 1IIa5 cu rallei uos officiacs de {Io\icia
corrente, (fUalHlo ~e fllIel'em justíflcar rracçfl(~S como a nclnal)
'
,{ue .os oh_ores de policill não. [lod~!lt ,Iei"ar de ~ol' creatul:,IG delegados c subdclcglll!OS,
da sltunçao domlnanto, Qual e n. missão do chete de poilcla,
O Sr., p'IlA.~tfOS :-0 IwÍlre ~el1adOI' [aliou dQ principio do
Ilos seus delegados c sull,leieRados, scmio velar pela ordem
lHlhlica c pela segUl'anca indivitlual? Para o rlcscll1l'enho dc;;tr. confiança) du !!ltcr~:~~ú ~rl'ill c dl:;se q'Íe. sp.lldo t!ircilo de
missão o 'luC importão" as idéas politicas dessas fllltorirbulC5, govcn~c nomear c ilcmíti,tl' n\'t'emel)to~ n;io 5C lhe púdc (OInnl*
uma vez ({ue ellas sej,io Ienes no cuntjll'Ímento de seus ,[e- CCnl.l1S pela.s mHnl'lH'!~:3 c tlcmbgucs duo faz !lO cxcr~i('.!o
desse direito,'
•
V'3H!S?
Eu considerei a questão em círcull1s!<lllcias nOI'lr.aes ; com·
C Sri. F'gnfi.\Z :-~Cz:'.S:l ciü:,~('.
\ll'chendo (jl:O, qnando os partidos o,Wo excitades, r[u<1ndo n.
Ü S~_ r.U:'\\HO:·l :-~la~ tc~rl'n o nO:'l,' .' 1\"1
ain(h
op{lOsiçilo não rC:l!i\ <1nto Il:cio algum p~I'a rlerroéar os seu~
' 'llle >C
'JlnH's."H'ios, o ~CVC~'110 eintt ;t necessi,lil-úe do coHocar em que eu s~ja ~llo;:icu, :i:c rú'~,ordc 11m ,Ie ",,'O,
todos esscs enipregO~ I:OIl,efl$ que E:o sepio muito rlcdícallos, prenuem a qUC:'I.ilo ,dn pnneqllo 11(; Clinnauça. () nnlJl'C i-iCn,l··
somente os scctal'ioo 110 seu credo poli~ico, M alijados rln ~:í;1. dor, nos seus fr~u\nmelllo~ admilli~trativos~ n;ai:) do (lHO
parcialidade, Mas a é[loéa actl:,;; se (101m em laes ~oIHli quol!l.ucr dc srl'S alllc';I'~",lI'0';, llpplicOll o l~rincillio ,I"g CQIlC
eU1"::Sos e dos aeer:-::~r:~ gr;\\;::;tf1,:>'; (101' oxemp~o) o::; lo~3.!·(,s de
çÜ'Js ?
;~nnr~rent~s Td(l~ a!f,and'.'g'd. 1:;II:a 03 qU:HB SÚ ilere ptill('ipai
O Sn. Ff:r.n.\7. :-E' mnis dimcil ainda, porq:.:c ,j n:;::e'::,', 1~,ell'1) e~HgII' pnh<,llldc, o IW:E'C ~,I:ilarlOl' tO!'IIIHI'OS dcpcn~;i1ú ncclls~ariíl.$ as adbcsíirs,
dellt·::; 1b f:CI~::Ul't;Ú e (Gi!nH'~O ,lime!!.
O Sr.. I'AnA~uüs :-Lo(!o tomarei em cOll,itlcrafil0. como
O Sll, lij·:nn,n:
Para O:i cO!lfcrc:\lü:1 não ~Cl'el~1 ignc·,
[le~o, este ajlarte rio nobl~c sCn1l,!ol', quando Ira lar "IJe~s() tl'a- nllte~.
balbo de elnboracão.
O ::in, PlnA,1l0,; : - TOI'iIOIl o SCIl proviníénlo lIép~ndcntc
Nenhulll tle nossos parti,los, Sr prcôidcntc, é hastante numeroso C rico de capacidadcG em carla dislriclo, para (lua de COfiem'50 pai'a a primeir,! cntrallcia c rIo acccs~o para ;\
Sl>;.'l unl motivo imr.erios!) da:. cirr.u:nstal:~jíi~ proscreva ,te sc~unda,
úllH'{',iollilI'ÍO:i

:'a~

T

:,"
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SESSÃO EM i Uh JUN[W /li{ !864
O, SR. liERIl.U :-Dfp0is da cxlicrícncia ver-se,bia se erão conceito. E' vordade ql:e l!arlt os,:!, uü,;[Íluiçôl's. (JUé ilírn!;t
;,robos ou ntlo.
não acbál'ão recurso, SCl'\'1U de base um lllfJuel'lto, mas 1I0S
I
sabemos quo nessas mudancas de Ilolílíca o" ill'1UCl'Ítos sã'J
O Sn. l'nESIIlENTE :-Attenç30,
tambem um meio de que se 'servem os vencedores para uoe
D Sn. PAnANll0S ;- Eis-aqui como o nobre sC1l11i1ill' 1 nc,;sa ,acreditar os vencidos o tOlllitr conh de seus dcsl'0jm;,
'sua orgallisa~úo das alfundegas, altcndcu ao 1l1'l llCI lllO de
O Sr.. FEnnAz : _ E a demissão do Sr. Tavares Bastos ?'
T,onfiança....
"
"
fi •
",
O Sn. PAn,\;mos:- Se V. Ex. guarJar m,1I5 orilem lIO;;
O S1\. ,,~
EI;liSAZ: - 1.'IS llolncaçilos a IlI' "e el'l -ar (l pa- seus allarles I'romollo rosponder a cada um ddles.
lrOllulo.
'
O Silo FEllnA'Z :-Os al)artcs não Ilodem ter ordem.
O Su. 'PflESlDEI\TE : Altcnçã(},
O Sn,idéuó.
P'AIlAMIOS:'-O que receio ti que me cortem fio de
O S1I, I'.• nANHOs: - A julgar-se pelo urarte do 1101,ro se- minbas
lí<ldor, 10da Ilomca~ão quo não é feita mediante cUllcursu ê
liI·iJa do 1m~1'OIlatlJ.
O Sn. FERllAZ:- Y. Ex. é impcrturbdl'eJ.
-O SU. :FBiUlAZ; - Não li logreo.
O Suo P.IIAl\lIos:-Aindu lL,,;;illl lll()' cOllsídero mll tudo illO SR, l'ARAl'>liOS: -!-- 1'1'0110siçã<:t absoluta de V. Ex. lIA feritlr a V. Ex.
'lugar U esla CUllsellu'CllClU.
O Sn. FE"nAZ: - Nfio rompamos sedas, catla um de nM
conhece no outro,
O SR. 'FllI\RAZ: ~ lbviiio conferentes que só sabiâo fel'
"C C:lcre\'er.
O Sn. PARANllOS :-U,lU"C um inqucrito, mas porvenlura
csse inqucrito foi fcit(} como costumfio ser os tllqueritos na
O Sn, r8ESlDEJ';TIl: - Peço attençao aos llobl'CS scnadoros. lnglatel'ra? Nós sabemos que alt as pessoas que [lro"oção os
'O Sn, PAllANROS:
O nobre senado!' admirou-se de que: nqueritos podem ser ouvíd~s,. pouem ser iuforman,tc3, n~a&
'cn notasse al! d-emillsõ'eS de offieiaes de I}()Jjcia; S. Ex. per- não são encarregadas de ulrlgl-los e proee;sa-Ios. N~ jlrovlllgUlllou quall'de ImlS netos merceêl'ão censuí'as ou fonl0 ostra- cía do Rio de Janeiro os inquiridm'cs for,ll1cm sua nmiorra os
ubados no IlO'VC1'I10? Ea IIOderiaJ'OI' !Uinha veX lJ'e'rguntar ao mesmos I)Ue tinhão pruvorudo o illíjuerito e feita accusações
nobre sell&uor pela Bahia, qLlan o, ainda llTeSII10 !las lÍlJocas ás rOllurtiÇÕes Imulicas íllspeccionllr!'l';. Os dClUitt~dos têm
de nossas lutas políticas mais ardcIItes. ~c entendeu que os dado no loubhco expheacões. (lor onde 50 \'C que os ]UlZCS do
ofUciacs de policia devião 'Ser de&titui.!os, sempre flue twu- inlJucrjto so deb:iml0 l!!urlrr, ~zerà~ imeuta~õcs injustas,
""esse mudanca de política? Na provincia do Ilio tle Jmleil'o, IUllcúnio iÍ contil desses fUllcclOllanos ClrCulllstanclUS quc
a'que o nobre scrmdor se r'lferiu, em aUils épota; bem (ll';ió inUeltCnuentes de 5Ui> vO'Il.\aJc; e i,kst'urte etnlll'cgado&
IIlltayeis, em 18i'2 Il 18H.. os omciaes de LIOli6a nãll comi distinctos, comoos scnOOrctl-....
'r:lo a sorte das eventualidades políticas.
O SI.. T. OrTO~1 :-1':' bom articular os factos.
O 811: FmIr.AZ; -E os subdcle!.:ado:l e delegados?
O Su. 1),\lb\~uOS ;_." Brito, Heitor e Sauto farão demitO Sn, PAII!l>UOS' - Se o nebre scnadtlr ~uizer tomar tido,; )1010 Cli.-III·l;:;ídcnte d'a I'rDvillcía do Hio de Janp,iro.
1;O1ll0 buse os f<lclos desoo tempo, nUo sei como tCI',1 direílo
Couheco parliculanl1cnlc 09 dou,; primeiros, os Sr,;. !leitor
para dar-nos os con:;;llhos que b-onlem nos ,leu, e eollocur-se e Urito, (Jc.de que licrvi naquclla IH'oviuch como 8ecreturío,
lla posícào dngula, em que ';0 collocuu, Nesses iCUlllUS ue depois .;omu víCc'JlrC5idcIllC e ultimamente como pre:;i,hllltc;
l'e((cc,lo' os corpos de polícia cscallál'ào. Segundo os l'''gllla· s;,to dous cmpreglldos que,goz.il'ãO semlJl'c ua.mais i1l!bada
nfcnlos orgallico,; delisll'i; corpos em muitas [ll'uvilldas, os rcpufaciíO. Um dclles, o SI'. llCltor, ate so{fl'la gracejos de
officillC8 t(>m direito a acce5so, e até a uma reforma; como seus CÓmllanl!(\íl'OS pelo l'igor de sua pontualidade, pelo seu
\l, [IOiS,-P05Sí\'lli admittil' quc,llluda.da llJ,oJiticada aüminis- afêrro ao lt'ubaliJo. Toda.via esse, fun:ciollul'Íos, depois de
racão suptelllma do estado, 05 offiemos o IJUltma !Ievào ser muitos annos de serviço, forão privados dos seus emprcgos,
tlOSllCdidos c suustituiàos por outrns pCll~oas !1!'etollccl'Ites ao que cOllstituião o seu meio de vid,t!
'Ilartido doiniuuIÍle1 Foi a lilUdlln~ll de política 0llerada Il~l adlIiiuislrut:ão sUlihima do estado, que motivou as uestitmeócs
O Sn, l'EIIRAZ :-Em que tempo foi isso?
dos 'funcêiollarios desta c1a.SSllllll ptovincia de SOl'gipe '? O Sn. l'llllEliTA lIUEMI :-E' já da situaçiio.
O SII. FERRAZ :-l'iilo é tio Sr. Lopes de Leno?
O Sn, Ff:nnu: - Quacs?
U;u SIt. SJ::"'.WOII :
E',
O SII, l'AMl<1l05:- De officiaes de poliria. IIcflri-mc (~m ..
bom ao !laranhão, I,clo que tellbo )iuo lias CUITO'I'Ollllcllcias
O Sn, !'.!.ltAl'mos :-0 nobre senador cít(\u-nos 10a pouco ()
cSl;rilílas daquclJa )lTo\'iucia; hontcm elll particular tive facto tia ucmissàv do Sr. DI'. Tuval'es llastos, Este facto já
ullla denegacão do facto, mas nilo lenho por ora outra prova foi explicado, em 1862, oa camara dos Sl's. deputados ...
cm contrariõ. Rosta saber qual das informaÇÕes é cxacta, se
O Su, FERII!Z :-Pelo 11I'illcílJio do coufian<)a.
a do 'correspondento de uma das folhas diarias desta capital,
~c a que derão li IJessoa resJlllitavel a quem ha [lOUCO ulO Su. PAIIAMOS.- ., de modo que o proprio Sr. Dr. Taludi.
vares Baslos se deu por satisfeito.
O Su. FllRnAZ :- E' cOnfOrnl<l o valor que merec' r.
O SR. FERRAZ: - Foi explicado pelo princípio de cooO Sn. PARAI\HOS : - Não se trata sómeute de delegados e fian~a.
de subdelegados. Creio que o gabinete de 15 de janeiro esta
O Sn. PAIlANIlOS ;-Attendellllo-sc ao logar que eUe oceupade muito Lua fé ue.te nel\oéio; creio quc o nobre presldcnte va na secretal'ia da marinha, li posíCão que linha tomado na
do conselho não llucrcrá seguir em toda a sua latitude o camara dos deputados para com o minístro daquella rcpar'Conselho que lhe dá o nobre senador Ilela Bahia na applica- ticão, aos conOíctos em que se achou com csse ministro
cão.do prmcípio de éonfianca; lUHS o que li facto li que as nãquclla camara, à tempem de que e\lo se sel'viu em sua
ilestituieões não têm sido Cil'éulllSCríptns â essa classe, a dos opposicão, ninguem pódtl estranhar que o ministro da mariuclcgadõs, subdelegados e seus SUPIJlentes, c a olliciaes de nba désse tempo julg-asse iucompativcl a sua presença com a
liolicia: muitos empregados de fazenda das províncias estão desse fUllceiouario na mesma repartição.
destituidos por effeito da situacil~ nascente. Em Sergipe
O SIi, FliIlRAZ;- Não eooLosto; V. El>:. está neste ponto
l}['ofessorcs IJUulicos têm sido l'CIÍlovirlos, usando, li verdade,
comigo.
U flresiilimtll de uma infeliz autol'isacão que tom em lei.
Na 1lI'ovinciil do Rio de Janeíro fÔl'ilo domlltidos, logo que
O SR. PAnANUOS :-lllas a par desse facto, que lamentámos,
apparccêrão os primeiros sym!,tomas de uma llmdanca radicaI na alfa administração do ]Iait, eIllIJrílg-..tdos de 'fazenda unico que o nobre senador citou ...
dignos ~el'\'idorcs do estado, que gOZÍll'ilo sempre do melltol'
O SR. FEIlRAZ :-Não posso agora citar outros.

°

::;EtiSÀO Ei\l DE 7 JlJl'\UO DE 18Gi
'1) S~, hn'"lhls:- " ..
é~oca em sentiúú contl'al'io,

pos:w cH,\!' llluitos outros dessa os segundos, pOl'quo sua profissão é um dever llo citlad,io ,0,

sua escolha nem sempre é livre,
« Amovjvei~ ou n,10, os fnnccionari0s ~o~iio ell't Franca do,
O Sn, Fllnr.Az dá um aparte,
uma grande seguranca r-essoal. A paltg certas medidíis de
O Sn, r,n,umos :-A este ap«rte V. E", pernütla que eu violep.cia Ij!le ca,la,revDlu~ãe traz c0l115igo, c 'lue são arranfalte á minha promessa, que não 1I1c responda,
cadas ao p')(ler tl'lumphante por a'plcllcs quo, com vistas ..
O Su, FlmUAg :-E' irrespondivcl.
de amhiç"'), Ih" pl'<lHiÍr,lo auxilio, as posse,; 5:io respeitadas,
() S~, 1'"n:\"'110S :-Pódj) ser qltc haia política tle aeintlls, talv~" del'fl'l;i,lll;ullcnte,

« N,lo ,,,,mos de parecer (lUO se estenda o privilegio da inmas cu não, Illmea professei os rrincipios de scmfllhant.c politica, Pelo q@ me toca, não Da relllédio senão dizel' alguma amovibili,latle. Nflo comparlimos as opiniões de al[:uns e~[Ii
cnusa ao nobre senador, tal é o respeito que Iuo tributo: ritos muito pfooccupados da 5011.e treS fUllccionarlOs e que
sempre "tratei. quer em minhas pnlavras, quer em meus es- l'eclamão o que se clmmou carta administrativa. A liberdlldo
criptos officiil<Js, ao nobro senatlvr, que tinha sido meu ante,. lleccs"aria ao govel'1lQ Ó ineonciliavel com um regimen qll~
não désso autoddrule exton:;a soMe os instrumentos {IUO
cessor no miobterio da fazenda, com a consirlcmçiiG qllc lhe lhe
Ol'fI devida; npcnas mantlvo a liberdade tl!le o CUnJpl'jmento o auxilião,
e< Todavia. não ó preciso consagmr o reinatlo tio capricbo;.
{lo meu dever exigia, e rle quo a nobre senador pelá sua
ml0 ti preciso t[ue um ministro possa, como na Ing[aternl.,
parte tinha tomhem usado 'Inl'garncntc,
íu~tificar ur~la d~sLitlliç,10 por esta unica raul0 r[uo « a figa·
Para rematal' este debate, hccrcil do principio rle confianca, 'eu peco licanca ao senado e ao nobre senador pela l'a Jo [unccwnano lhe desagra(hlv<I »; <lsta dura exprcss,lo"
Ballia llafa 1\11' os pensamenlos dil dnas autol'idades, Em pri- n,10 tem curso em franca; 11I'ecancôc:l devem ser toma,la~
meiro logm' citarei a autoridade que já invílquei no meu pri- pal'a evi~Hr unta imprIldente pl'ecjp;taç,1~ lr.lI uma violcncia
devem tie!'
meiro discurso com relacão ao (I co se passa na AllcnHlnha, ImmerccHI<t, As queixas que 1lI0ttvão a deslttuH:ào
•
O nobre senador disse luis que o excUlllln ml0 em bern t1'a- tlefinidils e vcrificadil$, "
zitlo, porque ali não ha govemo que se assemelho ao llO~SO,
O SR, l?GftRU: - Eu seguirei l\ Inglaterra,
ou não ha I(o"l:orno tilo livre como o do Brasil; mas o nobre
O Sft, l'"nANllos: - Na In"latcrn! mesmo o nobre senndol'
senador, refiectindo,vel';\ que o exem.plo prova muito a fa- n;lo poderá n:wstrar a extellsiio' qlte qlier dar ao principio do·
vor da minha tbese; que ali mesmo, onde o polier {} mais cou' anç,\,
avaro (lo seu. arhitrio, não se tem julgarlo nccessario tonuu'
O Sr.. FEr.nu di um aparte,
a sorte de todos os funcciollarios amoviveis dependentes uni·
<::amoote das cÍreulllstallcias dl) momento, do alvedrio ou inO Sn, PAr.'\N!lO~:
O nobre senar!or pela provincin ,In.·
teresse politico rios ministros,
Bahia, «("-lO hoje 11<10 é empregado illllovivcl, pareco rir so COIll.
D~z iUaurice Block, depois de ponderar a convenicncia de alguma con~paixllo llara todos a(lUellcs 'lue exercem um cargo,
~xames ou concursos Ilara certos cargos adrnini,;!rativos :
amovivel; mas apesar da sobraucel'ia com que o nODl'e see< Poder se-hia sustentar flue o poder illimitado dos millis- nador pela ]ll'o'lim:ü\ da Dahia falia dos pohros emprega/los
h'os para com os [llnccionarios que lhes são suJJordinado~ é ilmovivcis, eu COI\ÜnÚIl a crer (Iue ltaentl'eelles mllitos diÓ"n05
sem utilidade pal'a o servico ~ quo até plÍde ser prejndicial. da ,:ollfi;uwll do governo, Ijlle oabelH. conciliar a Slt>l djg\li~:ltlc
Ha paizes, pelo menos lilo liem admii1iotrados como a França, e a sua illilcpclIllencia com os tlevercs do S!l14 caq,o,. ,
ondo os funccio.na1'ios silo inamoviveis, e Oll/ros orHle qua"l
O Sr.. F&nn'l: - Quem lhe contestou isso t
o são. Estas disposicões existiiíO em muito.s estallos allenl,los
OS ... 1',\n.\Nllos: - , , "que não são calJazes de sacrino'
antes dQ r~gilllen constitwci.onal, e as camaras mio tem julgado
necessario sllpprimi-Ias. Apezar dos ataques, mais ou menos cur á cOlIsel'vacilo do logar, Jlormais lIecessario que lhes possa·.
ser,
esses sagi';],loB sentimentos de todo o homem ue 1101)11\.
fundados; de que a Bureaucratie tem ,ido objecto, na AlleO Su, FllltBA.:t. - Ninguem lhe co,ltestoll isso,
manua acha-s6 em ml.litas constituicões e.ta disposicão
expressa, que o governo não poderá recúsar aos [ullcciollal;os
O SR, P'aANlIOS; - Digo isto sórn"nte om respost'l <].I),
licenca para tomarem assento na camal'a, e isto (é a regra riso s;trdonico 110 nohrc selHluor pela província da Babia,
Reral) sem rednccão em seus vencimentos, Víu-~e até na
O SR, FERRAZ: - :'l,1l1 'rucira {azel' popuhu'idade á minha
Prussia, em 1863, '0 facto, talvez unico nos annao, \J1Irlamentares, de que o ministerio ]luzesse obstaculus ti c eiçiio dos custa,
funCclonarios e a opposicão fizesse grandes esfol'çOS em seu
O Sn, PAnA~nos: - Embol'êl conLinuc (). nob.e senador,
{avor, E' que os empregados publicos prussianos gozãO de que n,10 ti hOJe empregado amovivel..,
ulUa iudependencia relativa, e sabem usar della de uma maO SR, F,mnn, - Não ~ou clllpl'egll.do,
neira honrosa, "
O SR. PARANnos : - '., a sustentar em loda a 0\1<1 lati·
São de Vivien as seguintes proposições
« Se dá-se o nome de direitos a ilrc1'ogdlivas que podefirro tude o pt'Ílleipio de conlinucil, ha de IJCl'mittil' que eu, sen~
ser eurcidas li custa do interesse publico, os funccionarios temer os l'igores do nobre ·senador I'C allrovineia da Bania,
não os têm; mas, se dermos esse nome ús vant.agens desti- quantlo esteja no caso de exercer o· seu !H'iucillio de COllnadas a aproveitar directa ou indireclilmente ao estado, ao fiança ...
mesmo tempo que ilquelles que o sel'vem, pode-se com eíIcito
O· Sn, FlmnAz : -Nunca fui rigoroso, V, El:, sabe-:
dizer que os Cuncciouarios tem direitos,
O,SR,
1'ÀnA~nos : ._, ,,' continue tambem a sustentar as
{( Estes direitos referem-se a tres oltjectos pl'incipaes: estabilidade do emprego, a protecção dall~lelle que o exerce idéas que me parecem exactas, Nem taOlbem o nobre senador
tem
razilo
IHlfil queixar-se de l'igor tlue conlt'a elle fosse em·
relativamente aos actos. de sua competenclil, c, emfim, o sa·
pregado.
la1'io,
O Sn. FERRAZ: _. - Sou o primeiro a tlcixar o Ioga",
" A ~osse de um empre"'o.é um, titulo, sem que isto importe dizer que o empregado não pôde perder o seu emprego V, Ex, sabe,
em caso al,gum li possa delle dispÔ!', mas sim que não pôde
O Sn, PRllSlOENTE : - AUcnçào.
ser destituldo sem motivos, que niio pôde ser entregue a um
arbitrari.o absoluto, E' uma vantagem inberente ás funcções
O Su, PARA~aos : - Prosigo, Sr, presidente', em minhas
publicas, e que Ibes augmenta o valor,
observações sobre a nossa actualidade política, Quando no
e< Os direitos t:03 funccionat'ios á conservacão de seus emcomeço da (lrimeira sessão deste unno t!'atei lleste assumpt9,
pregos são de diversa natureza, :.uuitas eatDegoriils gozão procurei apreciai' as tendencias ria nom situa cão e os·eleda mamovibilidllde. Duas sômente têm esse privilegio em vir- mentos que li constitui ,10 , achei-me, SI', presidente, em
tude de lei,-05 membros dos tribunaes judicial'ia,; e os offi- graves difficuldades. Estas difficu!darles de então pam cá têm
cia~s militares: os primeiros obtivel',10 esta garantia eXCC[I- crescido e tOlllárilo maior corpo depois do discurso tltie honcioual, para que se mIo su"peitc da indepeo'.lenda d,! justiçe!: tem ouvimos ao nobre senatlor pela provincia da Duhia, a,
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ti,lo a hOdl'il tle referi! ·1ll0 mais de um,! mortos (creio que é do nolll'e sUll<ulor esla prollo~l~;\0l ; llht.
nJo se pútlo ol'(;allisal' um novo parlitlo, Ilii.o pódc o novo p'U··
tido constituir-se e prc,tM s()ryi~os relcl'.UJtcs '10 Ilaiz, seUl
o SII. l'EIWAZ: Pensei quc já linhn ücaiJauu.
que tenha. idéas fixas, um pro;;l'illllmil de allt~m[o aôsclIlado.
O Suo l' AHA~IIUS: - O IlOlJl'C SCllilllol' "dil provincia da que seja o dogllla tle :;Ui! COJI:lllUIlMo, quo ::ieja a bandeira de
ilahia, que lJontclll fallou em ultimo logar, uis6c-nos - 0" seus comba lSII Le~.
l'ill'L1tloS CoUto mortos ...
O nobre senador fei adianle e disse-noi. :
ou me I'I'OpUZ,
O Sn. F,:i:IIAZ: - Eu? Eu di.su que o S;·. Ca~ias c o íle COIl1n1um acconlc com alg-l!ns aUltgos esLa tarefa; rormu8r.. Souza Ralllm; Liuufto dilo a'lui j"w c Y. E:;. na camanl lei um pl'03rall~ma ; -- ou eile e ~eu:; amigos fOI'U1ulúrao um
dO$ deputados.
prog',·.,mma. O nobre senfldor deu-nos cOllbccilllellto (Ia. maior
llcclil1co Illí"bil proposie,io: o llebre parte dcôse progmlllma, c honlen: OUVill:(I,; a leitura pcr exO SI!. l)Al!A~llOS:
scnudor julgava ler-lIos ouvido di~cl' 'tue o, l'url!d05 csl.i1vão tenso d.este uocumenlo ao nuhl'c ~I.mat.!ol' pt:!!il provinciu tk
Goyaz,
Illorlos,
O «(ue resulta: POjS1 senhores, dOE.sas rO't'(;laeGe:i, uGs::,a~
O Sn. Ff:UlIAZ: - Qee não havia tJui'ti~o~,
opiniúes diversas e l<io t1isconiullles '! E' que' nô:! lemos
O 8n. P,,\ILq~'!J05;
~:(lo é exado que nÓ3 ils5cgurc.ssemos actunlmellte, como já tive a llollm de pOllrlel'H1' em uma das
sessões anteriores, um plJclIomello sem igual no:; pai~cs reque 0$ partidos e:!lal'üo morto",
gidos pela nossa rorma de governo: triumpbou uma conliSII, l;F;ullAZ: 1'\0 senado o SI', Souza l:,IIllOS o disse.
ção, consliluiu-sc no podeI', e, tod:nia, o IJ<lrtidu dominante
O 1511, 1',\uMiUOS :~Pclo Illenos cu I'lullca o ,lisse.
não está organisarlo. aão tem um progrlllllllUl [lülitic<J. O 'Iue
se vê nos paize:; re~i!los pela nos~ü forma de ~~o\'cl'no) o (pIe
o SI\, SILVEm,!. DA ~iOTT4 .-E' queStão de Altlwe:;,
temos sempre :!ustelltarlo 110 llrn:!il. é 'Iue os partido•• Ievem
O 51\, PAllA~"OS :-Mas I'GlllJanw; de IJ:Jrtc esta que;;tào subir ao poder e pCl'l.lltlnCCCl' lIeUe. t;~al!liu :'uas i,lüas tcnhilO
-qUdU U1S::iU ou não tJue u" 11i.lrtHlos (I.$la\'fw IlHA'los-. o cabdo no c»pir,to jlu):;lico, .'lll<llldo seus principios lCIlI!;io
faclo li que o nolIre ,cllado!' pc il lH'C\'inGÍa d" l:ahia tambem ganhe a ma.icria du nag;lo; mu~ ll'jumphur sem que os prinIIfto os deu como Yivos.
•
cipios fossem cOnUCJillOS e nem ao menos estivessem nss~n~
O Sn, PE!lIIH :-Eu não lhe de,)' 0;50 direito: ao 'illtel'nis lados, ;:ovel'llar o pui:: um partitlu que ainda u<lo e:ilá ort;a80lus Deus.
niso.do, tJue lem de organisal' 50 1)0 [Jouer, () com detrimento
do porle!', ti faclo iotei!'allleute novo.
O Sn. l'AIl.nUO.3 :-Estou <:prcciilllllo o discul'.'U do nobre
:;.fllliL'!OI', creio que isto me G permiltidD, O nobre senado!',
O SR. SILVEIR,\. DA MOTTA:-Aintla lUeSillO 110 IJoder n;[c
rcfcnlldo·se ao tlUO ôuptJuuha ter ou rido, disse-lIos que os tem podido ol'gallióar-se.
pill'lttlOS eslanto morto:;; n,ai o lIolJl'c sCllado!' não nos di,;se
O SR. P.HIA:\1l0s:-lla sem duvidtl alguma em nossas oirse lia suu oJlillião estão vivos ou morlos,
cum,tilllCinG política,; a;n.lcria muito digilil da cOH.;idcrJt:;to do
O 1511, FEH!:'>'Z :-Eu di;se que ~:[;ora t,;lou observalldo, sGnado e de todo o IllÜZ,
O SII. PAIIA~UOS: - A tluvi.tla cm e::piríto l<lo IJelletrallte
O lIobl'e seltallo: pela ]ll'OI'incia lia !lahia. membro tia coa:(; esclarecido au::;menla li:! thlliculda,ll\ô em IJI!C ha pouco eu missão do resposta ú falta do llll'oao, para justiticar esta su"dj:;se lJuo me ücltal·a.
proposição-a n(ecsshl~tle de clcal-sc r,m nuvo paltitlo,O SR. FEIlR.n: _ Só "01' isso eu dil'íH 'luO clt ..., asta-o dU1"Síl nos que a eoIlCtlW,~fto ml'<ll eon"Oc'lucllhCi<l U:l l~ortc OI!
morto:!.
r
v.
csol'galllsacão dos antigos partit os.
ne l'e sc),auCr permitia qnc eu OOHle,;te a ideü que Glb !Jos deu tlr. clHurwda
O SIl, PII~SWll"'TE;
l'e~o allollçffo.
política. de concilia~ão. Tambem rt:i Ulll dos :nsll'wncillo$
O Sn. l'.iRA!\UOS (ao Sr. p1'esid0Ilte): _ V. Ex, côtc'a dessa jJOlitica, hem que ín,lrumcnlo "ecuI1l1al'io, bem
tl'anquillo, IJol'que não aceitarei di;cu:,süo lluO uüo seja V
que 80 ilado do nobre scnador pela provincia da lJ,thia ;
]lrla desla casa.
1mt, nuuca entendi que a cOllciliaçt1o qui~es:ie db.er a
extinccilo dos partidos; pelo contrario S3mprtl cnlelllli, e
O 81\. FElllIAZ:
Creio que Ilii.~ se refere n lllim.
muis
umll vez manifestei, que a conc:liae50 urro era mais
O Su. l'"nAl\llos:-llu pOI'(;untei, 4cando disculimos o voto do que a e~tincção dos antigos adio:!, a c,l!mll da.s paixüeô
tlr ATacas úesle «UIIO :-0 que lemos I, frente doo destinos do políticas, a moderacão na:! iMas, a prudoncia IlOS meios, a
p~iz'! Dous partidos, [ol'lualltlo ullla coaliç,lo Ilolitica, ou um tolcrancitl enlre os "ilOlllCIlS politicos do mosmo parlido, ()
50 pal'lldo homogenco e compaclo'? !tcs JOlllteu-sc'-me :-Já principalmente catre os d~ um pUt'lido para com os 00 ouLrO.
nào cxj~te coa~i~l.lu, ~ l~lajllrja da Camal';l tcmpol'i.ll'ia oa i.UlO S~~, N.UH.iCO: Então ellbi~diruC:; a muita gCI\lc,
t~s a sua quaôl unallllnldade represenla um SÓ par:iclu políO Si:, P.\R'.:\UU5: - A itléa de )JI'osclitismo, dé nova S
tico .. Enlão Ilorguntei:-E' o a.ntigo partido liberal ,om as
1ll0d!nca~Ges tlue o tempo naturalmente devia proúuúr? E' o adhc;ôc.i, a 'jU;; [lareco alludil' o nobre scnador, Ilfio é illpartl~o cOllscrYtulor I'epresentado por muitaõ illustrações Cf\1.e COllllJativel ';Ull1 esta definição que deu da palavra- concifigura0 a frenle uÜ.i:!a actl:alldade lmllllea '?-As respostas liaçiio. Se os partidos cstavao illteínuucnte modi{kados em
nUIl~u ro.rã~ expli,~ita,; U ',este respeito,
su,:$ Id~a~ c selltm;elllt'~, c:'a lIl\tural (Juc. o pe>~~al d~> lhl.rllU..ns dl1.laO :-1':
antigo partido hhernl. modificado pela do •.~,ml~elll ~e )llolhficab'~.' '0 ebLa.:llmOo e~, cdcum,lal~cl~"
aegao natural do tem' o; ouli'o$ não arlmilti:lo este iuizo (;. 1,I,lCld'b, ,I ôOUlbl,l de Uh.a jJOlItlc;llllodemda, 01,1 1),l,UI,tI
t1izÍiio-=ê um partido IIO~O formado dél e1~lllelllos dós allti- í que lllUltas vezes os advcr.al'lús pohtlcos ,e t1e~sGIll as mãos,
go:; parti,!os-!iberal e c~Il.:;ervador .. EIlWo ohôervei que, (~ue. ôe ~;l~~lltra:;senl no .llltlSUlÚ l~n'e!l~,. que ;~ooper:(&~clH
como partido novo, a actuablade devlJ. ter!llll progrulllma, ~~Il!unct.,.UlCIl,l~.• pala o ~elll, (lo y~IZ. ,~"t~ .un~~o. ~~t~..cOl!'
deVia ar~orar sua nova. haudell'a; nuo ]Jodia invocar sómente C~i:,O ela po,snel.~l1l mutt~o ?a~~o: e. _em!,l e oCill ,,,cllfiCl.O
os preceu0utc:J, as iradlccões. E5t convlle não foi satisfeito da d1gl1ldat!e pols,od, do, PlIlICl[HO» que cada um plO[~'
~". ponlue os Ilohre~ minfstl'os, o; cbefe,; da ,wllla!idade JlO~ su:!se.
]:;I',a nilo PUdCl'ào !a~el-o, ou IJorque nüo julgúnlo necc5Sario
Se recorrcrmos ao (liSCIII',O ôo cilere <lo gabillotú de G de
esclarecer-nos sobre esle ponte.
setembro, dCSSil gabinele em que o nobre senador pela 1'1'0!Ia,; ve,m '! uohre DCllado!' pela prol'Íncia tia [;:lhia, membro vincia da Bailia oceuJlou logar tão eUl'lteute, veremos ,\ue
da C~JmnH>suo tle r~'posta. ú filHa do lhrcmo, e, e"rurcalldo-se eS:!8 illusll'8 B;ladisla, ue tão saudosa lllcmulÍa, uunca cntou·
por llluDllllar a 0PllliiIO Jlt!blica <l respeito desta actúalitlade, úeu a cilllci!iação como oat,·o dia a. dtlfiaiu o nobre senador
cl'e?u.n0~as dmda:! em meu 0pirito, tOrllOU il 'Iucstào aiHtl... pela proviucia da Bahia; ';0 uão me engano, olle considerou
mal" Ultnncada, (}Jlrobl~maailllla mai"ditlicil em bua;;olll~ão, sempre a cOlld!iaç<lo como b." pouco a defiui, como a definiu
O Ilobre >clIador !lOS dIsse: - cu jüli:ava 1l~l;e'''tIl'io 'luO se o !lohrc viscollue de AJmcté, prc;;itlentc ,Ic;ta cas~, em UIll.l
o,';;am;;u;;i0 um !lOVO pürtlJo ; u; 'l.Jti;.:u.; l", .. lidó, 1l:;[il.Vtl0 se"iío de 1i:i5\l. Eu creio que a cxplic:l~iio, que o i!lu;lr~rln
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d;cfc tiu ",unuéle de 1:2 tio ,1Bzcllibro ,INI a roslleito tia poli- tia iH1Ulillistrat;ão publica: se um,t co.diCito, se um part.do
lica de CU~lcíli1\~'ãO, ó incollte"ulveL ó ti lluica cGnforme aos homogcneo o compltoto; ,0 é Ulll (l,lt'lil!O e não é partIdo
willclpiüs c <i verda,le dos factos. PO'i0 licen~" ao senado c I!OVO, qual tlos dous cle'nentos c o Ilreponucrante. se o eleitO scu illllst"ado prúsit.lélllc lmra ler ossas bellas pdavras de ment'l conservauol' que entrou \la coalicdo, se o elemento
::;. Ex.: (lendo),
liberal.
" Sellhore~, a conêiliacão é um facto que naturalmente se
Se, com e[cito o partido cOllservauOI', !~preselltado pOl'
uU cl'UU, é um facto que 'toJos devemos applaudir; mas de 1 mUttos membros do gabllleLe. ou por quaSI todos é O precêrto a cOllciliacilo n(lu 6 um sj;;tema de gcvcl'Ilo. Eu CIl- ' ponderallte, porqlle não o dizeis'? E clltão porque' collocar O
tendo tlUO a ,:ollcili,,~lO ;i o pa;isauo oscoimado dos er~'os c gabinete totlos os ropl'c501llulltes d05se elemento, que se
~':cessus 'luO se commeltênlo; e o presente Cllll/UO a5 Ideas jltlga preponuewllte, na posiÇãO de descontentes? Porque
'o ,tiõcutem, se cOlIlvuril.o c procurão triulllph;tl' pelos meios enhl0 proscrever, em nome da sltuacão actual. em nome do
!ogicOti e cOlIstituciouaes; 6 o futul'o de;;tc puiz, camoo é gabinete de 15 de janeiro, todos os "t!ue perténcião ao lildo
d3 to,los 08 palZC8 que S0 regem pelo 'J',tellla representatIvo, conservador?
" Kc~tcs paizes os principias c..:istelll sempre ell\ luta, milS
Nós vemos que as idêas aceitas osteuslvamente e formuem uma luta hCl,cllc~, ll1!cifica, tia qual pl'o'êlU sempre ladas em progralllllla são as itléas das u!timas atlministrai;l'Ulllles v<lutagen> para a socieuade, Nuo sendo, pois, a C:lIl- ÇÔGS, qu,!'si ,sem exccpção algum:!; llIas ellll'etanto esse pascíliaçào um sj'ôicma de politica, eu cntendo que o gabinete satlo soure mcrepaç :05 as mais dolorosas para todos afluelnào deveria considera.-In como t<.tl, e é por este motivo que les que nelle tomúl'ão parte, entretanto os conservadol'es em
o disct:l'~o da corO,\ não ompregou esta palavra, e a sub5ti- geral, todos aquelles que aJloiár,io 115 ultimas administrações
tui!! per estas - justica e moueramlo. Não se lrata da ius- e uão se alistárão sob a bandeira da coalíção. são por toda
liç,l _'lPJ1!icada pelos tr~bun(tes, traia-se da justiça ~pplicacla p<trte proscnptos !
a llo1;llCil; lmtu-se da JllstJca que lll'otege tolies 03 lIl.ere5ses
Se o ebnento prepolldeI'1\nle da actualidade é o elemento
legitimos, que defende touos os dlreito~; Ü:1 justiça 'lue víg-ia Iiceml, dedare-se isso ao paiz, cumpre flue esto elemeuto
incessantemento 50bre a fi,1 execueiío da constituieão e das e:,erça I!ao só de direito, milS tambem de fucto, a inauollcia
lois
- .
principal (Iue iue compete hoje nos destinos do paiz,
" A pilhlvra-lllodemção-indica ,[ue o govemo pr€otetlue
O Sn, CA,~DlDO BORGES: - eeja representado pelo minisvelar sobro todos este:; objeütos; velar pCI' meio de um e;;- terio,
tudo rdleclido, velar fUildtldo na ex peI'Ícllcia dos negodos e
no ~onhecílllellto das IHlcessiJades publicas, appiicanuo os
O SR, Nuuço :-Time Da.nao:; et I!ona (erentes,
remedios [UO forem mais cOllvenientes. "
O SR. P_UH.NH.O~ :-Se em vez de um partido bomogeneo
O SIl. N.\DVCO: - S. Ex. uão quer ler o discurso em res· o cou'pacto, est~l no poder um Ill\rtído que ainda não se acha
posta a esse'?
deJlllltlValUentc ol'galllsado, que Illlllla não completou a SUlt
O Su, I'AUA~IlOS : - De quem?
ela!Jomçuo, um partido cuja organisaç,lo encontm di!ficulO Su. N.,'DUCO:
Meu, como memhro do gabinete.
d"de3 Ilas reacções naturae. dos elementos (11lC elltrárão em
sua composição, rcacções que ainda nCio esta vão vllllcüJas
O Su, PAl\A~1l0S:
Eu creio que o nobre senador ostá llelo tempo; então as circuIHstancias do ~aiz süo muito graenganado; este discurso foi proferiuo lia sessão de 25 de ves, [Iorque, desde llue o gabinete nem pôde ,cr francamente
maio do 1859.
conservador, nem pode ser fmncltme!lte liberal.. , ..
C Si\. N.l.BUCO :
lIa um discurso meu em rosposta a
O SR, PU!EliTA BUENO :-Está inactivo,
C~:3e.
O SR. llARANHos :
..... Q governo não póue o{fet'8Cel' a
O SI:, I'ARAi\"I!OS:
Creio que então o nobre senador já todos a garantia 'lue dellc se deve esperar; o gabinete nuo
be tiuL>a se~arado do gabinete d0 12 de dezembro. Como qner pôde encontrar o apoio de ,pc elle carece para servir uo paiz
que seja, e,s <l ([efinicão (Jue o illustmdo Sr. presirleut.e desta em uma situação tão grave. As circulllstancias do paIZ são
"Lia 'luullde chefe úo gabinete úe 1~ de dezemIJro ,lo '18:'>8, graves, os problemas a resolveI' muito dilliceis; não basta,
,leu UR politica ou systenm de conciliaçrto; nào cOllsidel'Ou 11 para f[Ue possamos satisfazer a estas necessidades publicas,
concilia~50 como tcndo por fim a extincção do.; partidos, ou emÍlora se reconbe~a que em toLlo caso nuo podem ser todas
mesmo como conse4uenGÍa dessa extinc"Uo ; considerou os 5<tti.feitas ao mesmo tempo, não basta ao gabillet~ a coopepllrtidos CUIll vida, fullava da luta dos princípios, da sua dis- ru,!ão de seus alliados politicos; é vreciso que elle lambel)1
cussào com prudcIlcia e cahlla,
en~olltre da llufLe ue seU5 advcl'sarios hcncvolencia, e o COIlO Su. KI.BUCO :-lsto foi a morte da cOllcilíaçào.
curso propl'Ío de todos aqucHos líuO sahem antepor ~ seus re"
sentimentos os grandes interesses da patl'ia,
O SlI. l'AUJl\U05 :-lUas, senhores, quem terá razãQ'? l,.orAs úuvidas em 'lUa se, deve acuar o senado, em que se
remo ou não mOITêrão os antigos partido,; '1
deve lLCllar todo o paiz, du vi das tlue resultão dos discursos
O Su. ROOR!~OllS SILn:- Se morressem, não se podiãO uos que procurão sustentar gabinete, que resulmo dos discJnciliar.
curtios que na Call1ltI'a dos Sl's. deputado:> têm pl'Oferillo vodiscordmlte,; da maioi'ia, Illas que paI tem du proj!ría
o SR. PAILlNUOS o-Ora, qt:allllo dirijo csla ]largun;;t ao~ ZéS
e:;~a:5 duvilhl$ s50 mUlto importantes,
ohservadores mais attentos da casa, 'Iunudo olho em tomo maioriü.
feito ba essa luta intestina entre os dous elementos
do nós c observo os factos que todos os dias se dITo em nO:lSO que~e~edeligúrão
em ';362 e '18(;1::, o G'ol'erno ml0 póúe preea(Jaiz, sou induzido a crer que os nohres senadores 'lue tlã.o tber a ~,ua alta lflis~;iio; €i SÚ es::;;\ luta não existe, ent;10 o
por mortos os antigos partidos, comlllettem um VenltlllCiro goverJIO ueYG 601' fnlilCü, UC;:'C declat'iU'-SC vu conservauor, emaltelltado, invelltão um crime novo, de que ll[O [aliava o iwra com o llu~lif.cativo !le mOlh!raJG. ou liberal genuino,
direito criminal, que é este bomiádio de entidades momos, já que 3U tem aJmittiJo a distincc<1o de model'ados e exalt(ue todos vem representadas por Cl'eatuntS Vtgl.1l'OSaS, '1ue tados com relacão ao partido con,llrvador, sem se fazer
!allão pOl' si mesmas, que andão por seu. proprios pés.
igual dístincção 'pelo que toca ao lado liberal.
O SR, NAllUCO ,-Nüo ha id~ntidllde de pessoas, nem tlc
OS::. llODl\"lUE3 SILVA: - Apoiado; todos os liLeraes são
idé<ls.
lllüuol'll,loL .. eis a razão,
() SII, P.\RANt:OS :-Seu!lol'es, é este um pOlItO que deve
ser Lenl Ventilado, Não tenuo em l1to crear a UlelJOr dilliclllO Sil. PA"A~lIO,: -O nobre .cllador, a l(nem me tenho red'I.IJe á situacào autuai, não IJretendo lev<lutar o lncnür obsta- fel ido ulllmamente, 110 seu dl,curoo Ill'IJfcriúo ha dias, Jez
culo ao gabiilete que se apreseut<I. como revreôentant0 !losta uma Cé,l;;urn grave ao g"Liuele de 2 de IlHU'CO t1e 1861. O
SltullçãO: m,l'; lUe parece tlue nos illter~s:;e:; du paiz. para IIobre semldol' díôSC-IlOS :
O g,ülíllilte de '2 de março, rei! defesa dos vúrdadeiros {1l'1I1Cipios <.lo nO:;S:l fôrma de go
tirandu-se em presunça tlé Ullla votaç:io casual, somente porYCl'IIO, ConVelll flue se diga francam~llte o 'llW lemo;; á te.'til (Iue itr;dut:lIt"llllellte f~í .vencido em Ulllil dis~u"!5ãu 'jue uão
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imJlortuv.. para cl1e uma queotóio de ganinete, ou que, ainda
importando que,tão rle gabinete ....
O Sn. N.~nuco:
Nólo me referi á qualiúade da quostão.
O Sn, PAr.A:\1I0S:
.... nito era mais do ~ue um facto
. ei\~u(l.l, (lOf.óIUC o ga4inete tinha maioria, emDOr'l maioria
p.ão consideraval. COtllmetteu um grande erro; e não sei se
llCCI'escentou- f~z um gl'and-e mal ao flaiz. O nobre senador quiz derivar as dilliculd1l.dcs que elle enxerga n1l51a situacão política do passo dado por aquelle gabinete.
E'u não de!3ejo declinar do gabin1lt~ 00 '2 de março para o
de 24 de maIO a cen>:ura que o nobre senador nos fez, res(londo sómente pelo que nos toca; mas, se esta sua obscl'vaç,10 fosse fundnda, ell~ ~eria tambem applicavel ao gabinete
tjue seguiu-$e ao gabinete de 2i de maio.
Já expliciunos as causas que levárão o gabinete de '2 de
março a dai' aqueIle rasso; não roi a votacão a (lue se rere.riu o nobre senadol', não foi porque o gabinete ficasse em
minoria nessa votacão ; sabiamos bem que este facto C1'a
accirlelltaL que o "g~bincte tinha realmente maioria, l1>_a[\
m<tiol'Íu relatl Vil rle poucos votos,
Por essa occasião, porem, reOectimos ainrla uma vez. e
convencemO-IIOS de que não podíamos prestar serviço real ao
paiz lIaquellas connições, com a maioria insignificante que
tinha o gabinete lia camara temporaria e com as dillicuhlades
que nos creava a opposíeão. Ent.10 era empcnho da 0llposiçfiO
~o gahinete de í! de março, n:Io só im pedir o mal, mas até
imlledil' que se fizesse o nem; entendi,l-se que o gabinete
era nocivo aos interesses do paíz e que a sua queda era necessaria; todos os meios se empregavão para este fim.
Quando a o(ljltlSiCll0. empregava este temneramento contm o
gabinete que coniava com. uma maioria insignificante, exposta. a frequentes sorprezas, não era pGssivel que o gabinete
continuasse sem quebra da [orça moral do governo, sem
cXflór-se a uma luta incessante que prejudica' a aos in:eresses
reaes do paiz,
Esse facto não é novo, já tive occaslão de recordar aos
nobres senadores que factos analo~os liverão logar em Franca.
Em 1838 o gabinete do conde fiJolé tinha maIOria, mas. -rie
pequeno numero de votos e tinha contra si uma coalícán :
entendeu que devia retirar-se e retirou-se. Foi chamaílo o
general Soult, que não conseguiu organisar mini3terío. voltou o mesmo conde Molé, orgallísoll novo ministerio e dissol·
veu a camara, eleita no anno anteriür. Porque procederia
assim? Havia questão de gnbinete sobre que então fossem
consultados os eleitores francezes? Não.
O noure senador pela Bahia, que dIrigiu-nos esta censura,
porventnra levou a mal a dissolução de 12 de maio do anno
passado? Que questãO de gabinete precedeu a esta dissoluç.10 ? Sobre que então .foi consultado o paiz? Se o nobre senador entende que a dlssolucão da camara dos deputados em
maio de 1863 foi regular, •que o paíz ~abia sobre que em
consultado nessa época, pOl'que não admitta que a díssolucllo
em maio de 1862 tivesse a mesma significacão, fosse tão 'reguIar, Ilelo menos, como a de 1863 '?
•
O SR. N!llUCO: -O nobre senador não me comprehendeu,
Não censurei o ministerio por ter-se retirado; censUI'ei por
não ter feito uma questão de confiança, antes de retirar- se,
O SR. PAnAl\'lIos:- Mas já recordei a V. Ex. que em
Franca o ministerio Molé retu'ou-se sem que houvesse que s~
1.10 de gabinete em que fosse vencido, retirou-se porque tin~a uma opposiÇãO ardente e muito forte pelo seu numero
e Illustl'ação",
O Sn. N.\lJUco: -lIIaioria,
O SR, PARANIIOS : - •• ,porque a sua maioria, embora igual

menteillustrada,era insignificante.E qner ver o nobre senador
o que então acontecau? Vou lêr ao senade o que a este respeito diz o Sr. Liadiilres em seu resumo historico; (lendo):
" Não nos explicaremos aqui sobre este grande acto ua
dissolu~ão de uma camara que acabava de nascer, e sobre a
idéa de pedir-se á intelligencia do (lail a decisão, em ultima
instancia. de uma questãO em que tinhàó !lcsvail'lldo as mais
altas inlelligencias IHlrlanlental'es.
« ViU-S9, durante as eleiçóos de 1839, os li;;ilimistus cs-

tenderem a mão li commissão municipal de 1830, e a cxtrcma eSflucrda sorrir com ternura para os tlissídenl.cs do centro, O paiz legal podeu a cabeca no meio desta fraternillade
da estandartes de todas as eóras: 'j
Lia.dieres tambem cen511ra~a, como o nohre ;;enatlor, que
a dissolucãG não fosse precedida de uma qucstói.o de g<tbíncto:
mas o ,::a'binete francez dessa cpoca viu -se como o de 2 do
marcG de 1861 no BrasiL rorcado a abandonar o po~to, senão
(ossê cOllsulta.do o paiz. Havía ou não uma polilím proclamada em maio de 186.2? Nós rinhamos conscicllcia rle quo
essa política era aceita pela maioria do paiz, tinhamos con3ciencia de nossas intençiles; cstówa louge de nós o pensamenLo de exclusivismo, '1\\e no, era a ttribnido i as irléas que
a époea reclamava, que o teilll'O tillha amarlurecirlo. as idéas
eiU tlue conservado.res e libera0. estavão já conformes, eriio
as que o governo ti~ha ~r?meltirlo c havia fOfluu.!ado mn 5eu
programma: todaVia dlzla-se-nos - serão mUlto boas <1S
írléns, mas queremos que outros as executem 1- (ilpniaftoR).
Nestas circurnstallcias entendemos flue a eontilluac;10 desRo
gabinete, sem 11 !lle~id.a tlue 50licitámos da sabedoria rlll c0rôa, era um sacnllclO mlllll.
O Sn. VISC(}~DE DE [UDORAI,Y : - Apoiado.
O SR, P!RANllOS: Em França triumpbou nas elei~t)~5 a
coalicfio de 1833, de que crão principaes chefes Tluers e
Guizôt; pôde ser que a coalicão de 186\\ no Brasil tdUnlIJhasse lambem, mas nós úesej;LvamOs. a venlado do sy,tema
representantivo, que a vontade nacional iosse ouvida el1l tal
conjunctura. A coalicilo trinmphou em França, eomo poderia tdumphal' no BraSil mas cu peco 'aO nobl'e senador quo
attenda a que, se eS.ia coalicilo notavel trium~bou peJo
concurso de elementos antagonistas, por essa união de tauos
os estandartes tle que 1I0S falia Liauleras, o resultado final
[(li que os dou; prineipaes cbcfes, Thiers e Guizot, separarão-se depois pura. nunca mais se unirem. (Apoiar/os).
E' a historin das eortlições flue d~spel'ta e auwnsa todas
as fluvidas que apresentamos a rCSIJeito da nossa actualidade pulítica; ti <I histori" de todo;; os tempos e de todos
os p~i1.es que I)!·ovoca. as explicaçÕes que pedimos aos nobres ministros, <lO nobre senaúor pela Bahia, a todos aquelle.
que entendem fJue esta actualíuade é um. facto normal e
que, nas condlCíie:i em que se acha constltUluo o gablllet.e
paracolll a maioria da Cllmar'a tempG!'ar'ia, o gahinete poM
rcalisal' o,; grandes serviços flue o paiz espera dos seu s gQvernantes,
Esclarecer o senado, esclarecer a nação sobre este ponto,
é uma necessidade, Ó um dever a que os nobres ministro.•
não podem recusal',sa (apJiailos); as lIltel'pellações que neste
sentido lhe são !hrigiflas não as devem tomar como tendp
por fim unicamellte consum!ro te!np3 prec.ioso do sCl~ado, Olt
crear dilliculdades 1\0 mInlsLel'lo, (ApOiados, mutlo bem,
mltito bem.)

O Sn. lIlINISTRO DOS Es:rnA~6EtnoS : - Peço a palavl'll.
O §r. T. Ottoni, - Sr. presidente, nem sempre o corpo.
pôde seguir os dictames do espirito; nem sempre querer e
poder; as forcas phisícas nem semvre corres(londem á melhor vontade. }<;' por cste Ulotivo, Sr. presidente, que eu não
tenho tómado parte nos debates do senado j minha saude nã?
o tem pel'mittido. Ainda o voto de gracas em. resposta a
filll'l do turono lla55aria sem a menor observa~o minha,
para obedecer ás proscripçõcs úa medicina, se ae,aso um de.,'er
lIuperioso me não chamasse á trIbuna, emvlsta especlalquasi nominal que me dirigiu O n'lbre
S
' m que novo nesta casa, eu compartilho
com os meus nobres eollegas o desejo de ver o senado colloeado na altura em que a constituição o collocou, gozando
daquella illtluenc.ia e prepollrlerancia que a lei fundamental
lhe concedeu . .lUas, Sr. presidente, para qúe 'possamos tçr
direito de exigir dos mais o que nos pertence, e preciso prImeiramente tlue aos outros restituamos o que lhe houverlllos
tomallo.
~
Sr. presiflcnte, o nolu'e senad~r por Goyaz allegou nesta
c.)mo em outras discussões o JlrlvtleglO que tCltl o senadO:
tanto como li outra camara, e IIlternr na jlohtlca do palz ,
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lil~S é préd,~ lJue selamos franco;. COIlW Ô .cnatlo Intervem IlJUe ti senado jlCrUe assim de :ma prcllondc!'allcí:l.. )1e.tdlJ
aéluahuellte n;t_~olltlta do II:llz '? (} uubl'e "cnadol', c a maIO- jH)!'IJue recusa ao outro !'Uma do poder legislalívo direllos
ria úa COlllllllSSlltl do voto (e gnl9as, cVlIlcnlemente l'epl'C- que 0St50 cOllsagl'utlos na cOllsÜluiei!o ;;c"ulHlo millh<l
scu(l'O uma OjlillÜlo POdcl'osa, IjUe largos anuos tem domi- bumilde opinião.
- ,
b
m:lllo o paiz ",(Juc, cutnltülltO, recusa o s~u apoio ao. aclual
O Su, SILVEIRA nA Mon.! : -- Quem asse~uroú ai} nobr;)
"abmete, e Ge,wJa:'ta ll1'l!nrcsta~entú ve-Io su.bStltUlllo; scnador que não teriamos fu~lio ?
"
entretanto, <.t l1litHJ!'!a da eOlmnl~sao de resposta a falia do
tilrollo apl'l'scntu-nos uma propusta em IJlIC, como disse UIll
O Sn. T. OTTONI: - Pediriamosa fusão, mas a otllra eanobre si)n~ilior pela BallÍa, só lllediallte reservas melllacs , se' mara, I'elo principio que esta estabeleceu, estaria lIO dereito
pôde nu Irihun,: Ijualiuear co~no uma rO~Jl081a de opposi9àO, de l·ccu.ar; c. cu não queda que a camara do~ dcputa!l:os tiPQI"luC 11;'0 !'ena lllalS exphl'ltll. a C<)llllll!Ssão de resposta á vesse o dlrclLo de rccusar ao senado a fusao em mil easo>
falia 110 llll'lIl,O ., 1'01'<luO n<io faHal'Ía ao turono com aquella destes.
franquoza c le:ddade quc 11 tão nobres cara.cteres convem?
SI', presidente, o que se dã a. respeito deste caso se dá li
O SI'. presidellte, a CCllllllissão não o fez, pOl'que as ccn- respeito de muitos outros. Os nobres senadores pertencem a
surus maIs claras, mais manifestas, que em outro documento uma velha escola parlamentar, que negava pão e agua á:õ
analugo app"ret'êriio nu ultima scssão, nào tivcrão a menor udministrações que não merecíiIo seu apoio.
ínllucncia suhre a vi,ja ministerial. A cOlllmissão,i,á sab~a
O SR. SILVEm" DA MOTT.!. :_ Oua! é el1a?
(IUO, apezar de que o sonado pode e deve fazer Ilohtlca, nao
,_,
,
télll forca pa:-a derribar o '>abincte,
O Su, T. OTT?NI:-E a velbnessola IJarlamcntarde 1836;
, , " b
segundo as tradlcões dessa escola os nob('Cs senadore:! deveo SIl, SILYEIUA DA Motn: Nem 'lucremos isso.
I'Íào nas qucstOes annuas manifestar francamallte suas opíO SII. T. Ono1\l: - Nem queremos, diz o nobre senador; niõcs, Eu não creio que o senado, por um deveI' moral,
mas li uma aSlliracUo que tl'l1ll8[liradas suas opiniões; é uma filho de sua posi~ãO e dos altos interesses que estão confiados
aspiração que o liobre senadol' devia tel', e que transpira de ã sua gu~rda, pudesse em caso algum recusar seu vota ás
tudo ljuallto dizem muitos nubres scnadores,
leis afillUas do imposto c da Corca : mas Iloderia estabelecer
Entretanto, Sr. presidente, emquanto 05 nobres senadorcs emendas em que seu antagonisíno com o gabinete c'stivesse
inculcão ter nest .. casa uma maioria, que aliás ainda não se bem pronunciado, e, mediante a fusãO, intervir, como digo,
rcvelou, nilu pooem descunhecer que !t gubinete tem tido na para a queda: do gabinete, porque bem se vê que em muitos
ollll:a cusa do pariamento uma maioria que o sustenta, que o casos, uma maioria consideravel do senado com uma minoria
apom vlvamclllc.
mais forte da camara dos deputado:!, poderia fazer proUm [lOUCO desfalcada_
pender a lI1'1iuria da assembléa geral em farol' do senado.
O Sn, SILYEm,\. DA DlOTTA:
PortallLo, SI'. presidente, eu insisto nas primeiras palavrus
O SIl. T. Onol\!: - E, portanto, dada a llypotbese dc com <luC comecei o meu discUl'SO : é preciso que cedamos aoque os nobres senadores rcpl'csenteUl a maioria do senado, outro ramo tio poder legislativo as suas prcrogativas rclatio que como já disse não, está verificado. dar·sc-ilía um con- vamente á fusão, para que,usando nós do mcsmo direito, qu~
llieto entrC as duas camar:.,;, e e"te con/licto eu creio que tem esse outro mUlO. possamos fazer com que o senado insómentc se poderia rcgularmente resolTer mediante a fu,;Uo tervcuba, COllII, pôde devidamente intervir, na politlca do
das camóraB realisada por motivo de qualquer projccto sobre paiz,
llue bouvesse di:;cordallcia, E' desta maneira, SI', presidente
Dia:;, Sr. presidente, não foi propriamente para discutir o
(IUO o senado podia regul,lrmente iotcrvÍl' com a forca de voto de graças, e esta questão, que fui trazido á tribuna; {!li
:;U1l6 luzes supprilldo ao numero para modificar a politic"a e o chamado especialmente por occasiào de alludir-se a um progovcrno do l'alz; mas, cOllfi~cado como íoi o direito de fusão, jecto de progmmma do partido progressista de que deu noestalido olle dependcntc, pela iutelligellcia que se tem dado, ticia. ante-bontem o seu honrado autor, o nobre senado I' pela
da ~olltade da camllJ'a a q nem ella é requel'ida, o con11icto Bahia, e que hontem leu integralmeutc o nobre senador (lor
subsl:;te, e o resultado é Ulllll. das camaras ficar sem alIueHa Goyaz_
interCerencia que a constitui~ão quer que tenha nos negocios
Evidentemente ha a rcspeito das asseverações que na casa
do pau.
se trocárão sobre este objecto algum eq uivoco.
ue
ApplíquetnClS o '1 acabo de dizer á questãO que mais ou
O SR, SILVEIRA DA JIlOTU: _ Muito bem.
monos censuras tem provtJcado de alguns nobres senadores
fallo dos decretos de 30 de dezembl'o de 1863,
O SR. T. OnoNI :
Eu estava e estou ainda hoje na perA camara quatl'lcnnal já se manucstou a respeito dcstes suaMo em que manifestou acbal'-se o nobl'e autor daquclle
decretos; pelo molOS dcclarou que não accu,mria os millÍs- projecto; entendi que elle não tinha sido .. ,
O SR, ::lILVEtnA DA lItOTTA:
Aceito.
tros;ptiressll motivu e,dclloisdo ministerio actual ter feito seus
(nesteponto con.cordo co~ o nobre senadol' por Gopz e outI'"s
queasslfi se tem enunCiado) csses decrctos. a camal'a dos
O SR. T. OTTO:;1 : - ... definitivamente aceito. Não ti
dC,IJutal!o:! continuou a dar-Ihc seu alloio; portanto, a questão possivel, está claro, que eu recuse a informacão do nobre
ah está resolvida. Não o está, porém, nesta casa, porque os senador pelo Rio-Grande do Norte, quando diz' que aque1l6
nobres senadores que iniciárão medidas a este respeito re- pro!:l'Ullllllll fôra approvado em sua casa; mas, como bem diz
.:uúrào, fizerào retiral' da dbcussão as propostas que havião o nobre senador pela Babia, 1Il10 tendo o programma tido
fmto.
publicidade, nào tendo ~ido levado a imprensa, e tcndo siúo
Se acaso a proposta do nobre senador, reprovando os de- publicado,; outros programmas de diversas fracções do pareretos de 30 de dezembro tivesse o apoio. de.ta casa, e, se tido sem referencia a este programma geral, o certo ó que
rcmettilla ú cnmara dos deputados fosse ali emendada em o prognlmma., uào digo que não tivesse Sido a[lJlrovado, mas
;cntido inteiramente ojlPosto ás opiniões dos noures senado- que Mo tinha sido devidamente IH·olllulgado ...
res, e, se o senado tivesse o direito de reclamar a fusllo
O SR. VISCONDE DE JEQUlTll>llONIlA : - E sanccionado.
para () caso de nào ""provar a cmenda da outra camal'a, abi
O Sn. T. OnONI: .. ' e (lor conseguinte não era lei úo
tllluamos !lC:;sa fusão o meio regular para solvem:os a. pal'tido progressista.
'Juestàu.
O SR. VISCOl\DE OE JEQUITIMIO:xn'\':-Falta-Ibe a sanccão.
O Sn. SILVEIRA DA M01'TA:-V, Ex. não saLia dessa i'euO Sn. SILVEIRA DA .MOTTA:- Sim, senhor,
O SR. T. OTTO"'I:-J.\Ias não temos esse meio re"ular, e nião?
porque? Porque se tem estabeleciúo que o direito
fusão
O SR. T. Ono,":
O nobre senador pergunta so eu
nào li obrigutorio ptlra a camara ilt quem é requi:;itada.
não sabia dessa reunião; eu mc explicarei na continuação
do Illeu discurso, jU5tificundo as ohjcccães que tive a honra
O S1I. SU.\'ElnA DÁ ftiOTTA:-Não se segue que seja I'CCU- de fazer em urna da~ reuniões, ,I que assisti, e em que o
""da,
projecto se discutiu; objeccOc:; por virtude das quacs mo
O SI<. T. OTTO,);I:
Por isso, Sl'. presidente, dizia eu julguei üibibido de llOder daI: lIlinha aceitação ao projecto.
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idas, !lIlles ,IB e;llral ilc,lta (luc;tão, Y. Ex. mn permittn
que eu exphquc minha po,iÇfiO na legislatura transilcta r.omo
deputado á assemblén bera!.
Depois de larg'os annos de auscnei .. , senão inteiramente
da politica, ao menos do pal'1amcnto, cu tive de solicitar um
mandato dos eleitores do 2° distl'iclo da minba provincia ; e,
apezar de que me explicasse perante meus honrados comprovineianos de uma maneira um tanlo extensa, todavia fo\,mulei em epilogo minhas aspirações em termos mnitn resumidos. Imitei ou pratiquei o mesmo que depois vi praticado
pelo nobre presidente do conselho do gabinete de '2 de março
de 1861 que, llppat'cccndo perante as ca01u\'1\s, ofleroeeu
como programma do sua a-dmínistmcão os seus antece·
dentes: o que fez o nobre senador foi õ «ue eu fiz; fe-Io
perante ns carnal'as, fi-lo perante os eleitores de minha
provincia ; olfcrecí o meu passado como jlrogl'arnma da
minha vida futura no parlamrnto,
O SR, SU,VEUlA OA lHoTTA : - O Sr. Nahuco não quer
elementos historicos,
O SR, T. OTTOIiI :-JlIas. Sr. pr~sitlente. eu reconheci nessa
manifestação que fiz ,105 dignos eleiêores do '2" dh;tricto da
provincia de àlinas Gel'aes, que as nSIJ;raçÕcr, do partillo liberai, que é sempre um e o mesmo, devião na aClualidade
limilar-se restrictamente aos ponlos mais importantes, o,
mesmos que como [nes considerou o nobre senador pela província da Babin, uutor do projeeto cio p70gr<l'1'!ma do partido
progressista. Eu compl'ometti-me a cml)l'~gar meus perl'-'enos
esforços para que as gurantias índividuaes do cit/adiio se
tornassem uma verdade, para (!UO rer.onquistasscmos a liberdade pr:,lira de que n03 tinha privado a lé'i {Ie ;} de (lezclllhl'o de 18"'1 e suas auxiliares. Assim minba posicão em a
nova legislatura riHl obrigava primeil'o que tudo a-OCCllpnrme desses grandes interesses, a lhes dar preferencia a tudo
rruanto se pudesse qualificar como aspiracões vagas e índefinidas de ldéase liberdades politícas,qU$ afiás sel'ião o resultado das liberdades indiviulIaes, que eu entendia que deviamos procurnr reconquistar.
Chegado ri trihuna, SI', pl'esidente, é sabido que me achei
apenas com 23 ou 2i coneligionario$ das mesmas ülóas de
outl"OI'a. Eramos '24 ou :W deputados que, segundo a ~hrase
commemorada pelo nobre senador pela provincin de GOraz,
poderião ser appellidados histol'icos,
•
O SR. SILVEIRA
bistorico.

DA

lIIOTTA :

Representantes do elemcnto

M.u lhes um Ilotayel descn6~no. l)c;!oca:lU:i ;1,[,; :ti t,,.; (JO '1'
eões, a leI de 3 dc de7.~ll1hro c as suas auxiliare;; rlcixiu'Ju
róra do parlamento todos esscs g-randcs yuHos quc aillua não
esta vão acastcllados no ;;(JIlado.
ti: lUcstrú rito as occuiJ'encíus (lue se seguirão a {) ~ de fC\TC
reil'Q de 18B (!ue a lei g~l'illlf.ia a omnipnl.cncia 110 mini<tcrin.
qnaesctucl' que fossem os Illinislros, C que. por ronsc,;'Jillle:
deslocado um 011111.101'10, Ulll outro. não HlIporta os 1l0111~S
de seus membros, ahi ,'inha omnipotente.
« O primeiro es~adi,'l.a [Jue isto rDconbecCIl foi o faller:i,io
Sr. llernardo Pereu'a de '\' ascnncc];ü~, 'ln~ proPQz a I'm'o"ação da lei cle 3 ele dezembro lObO em 18!i;.
'
« Depois da tcntnl.i"a rio Sr. \asccnccllos vei'l a do "".
Galv~o, e immodiatamcll[e a do Sr. Lír::jJl: d~ Ahi'fll, todo.s
infl'uctiferas.
"DepoiB do Sr.Límpo de Ahreu ,-oil! o Sr. Ft'<'nRnd"i\ To\'l'o"
depois o SI'. Pimenta Bueno e o 81'. Nilbuco; l'Il1C!'1l Ullm "CI'íc
de ministros declarando todos que a lei de 3 de Ilezembro c.."
uma lei de guerra c de occasi,10, e propOlldn a "na reforlllil;
mn~

ha não sei que

embtl'a~'o my~l.el'jo5o

que. não c01lsente

em till reforma,
" Eu lenho e);piicailú o,[,1s ilimculdnrles pelo faclo ,lê. tlllO a
lei do 3 de de;;embro dá onlllipo[encia ao millistrritl, annul·
[ande o SIstema rcp;'esenlatívo, e por i:'50 entelldi ,cml'rc que
ellll não 50ria reformada, c I(UO mio haveria mínislerio [!UC
pudesse reforma·la,
" Irlas,podcrcmos nós continuar n viver com o nome de Ila~;t)
livre, inculcando que temos sys~ema reprcscnl.ativo, predo
minando, entretanto, fi lei de 3 de dezembro? l\fto o posso
comprehcndcl'."
Já se vê, pois, Sr. pl'csidml!c, quc na tribuna me moslrr;
fiel ao programma com (Iue me h:\Via apr8"cn[allo ao,:; eleilo·
res do '20 !llstricto da míuha pl'ovincia. Eu.iá disse, c ne51c
meu discurso se declara. que en e meus amigo, político,;
offeredamos todo o nos~o apoio a qualquor mínisterio qlle
pretendesse rastHuil' as g[ll'antias inlliyidnaes dns cidadão:'
confiscadas por c"sa e nutras leis O~ occ11s1,10 que [01'110 de·
cretadaz.

O nobre senador pel.; ]Jrovincia de íllalo-G('05S0 no~ dis9C
qne isso era Ullla necessidarle beralrr.ente reconhecida, 'I tiO
todos estavão di,po,toz li onlrar !lO ::aminho ,Iessns reform"".
1I1as, SI', presidenle, o pari.irlo Conservador na outra canmra
se dividiu logo em prin::ipio dn passa(b legí,,!alul'l1, V, Ex,
sab~ que o Sl'. conselbeiro José Anionio Saraiva e o Sr. COi!·
se:heÍi'o Antonio Coelho de Sá e Alhu'Iuerque rctirúr~o-sc do
Ilabinete de '2 de nHlI'ço de 1861, autorisantlo {leio ní~nos a,
iilacões que tinimos illlll1ediatamcnte ú sua r(,'im,la, c é quo
o fãziliO porque o minístel'io se havia deixado {Iomínar por
um exclusivismo que jú era f61'<I de sazão e que, segunilo 1\
phrase da ~poca. linha levnntado a bandeira vermelha. E'
corto, SI' presidente, pa!'a ser justo devo repeti-lo, {(lIO em
substituícao ao SI', conselheiro Saraiva vi enlrtlr ilara o gabi·
nete um ilistinclo cídadüo que ha ntuitos 1IIH10S e ailldn lwje,
pelo que tem declarado nesta tdbuna, jlul'e~e e.st\:}' ,cpmo eu
profundamente couvenCiflo de (lue as gUl'anh<:s IlllHVHlliac§ do
cidadão estão confiscadas; que é preciso fazermos com que
o systema representativo seja uma verdado; contl'ihuindo pal'iL
eleicões verdadeiras, ê para que cesse o abuso da prisãO
arbítraria, e os outros filhos dessas leis excepCionaes,
1\11\5 a c.;tcnobre collega disse ell, na occasi,10. que 0110 generosamente se sacrificava, entrando para um ministerio 'Iue
não estava nas suas idéas ; e, se acaso confl'onlanllos as
opiniões que tem professarlo im tantos anno~ c3te digno senador com as que linha manife~tado na tribuna o lllinistl'o
que se h.a;,ia constituído a almn. da po1ilica do gabinete, o
nobre mllllstro da Justiça (l<lque!lc gabmete, reconhecer-se·
ba que antagonismo profundo hayia enire o nobre ex-ministro 110 impedo, Sllccessor do Sr. Saraiva, e o seu coUeg<l
ministro da justica,
~emai.s, SI', prêsÍllcnte, havia uma cil'cul1lslnneia (Iue não
podm deixar de mnrcar ti !JIjl(hlecçJo dosltberac5, na escol~a
do grupo a qlle se deveria de proferencla aSB()Cwr. ,\. venlicação de poderes, Sr .. 'preSidente, . foi o pharoI qu~ no~
orientou, quanto ao espll'lto de .lusttç~ que !hslmgUla 0'

O Sn, T, OTTON1:- Emmos na camara os repl'ezentantes do elemento historíco do pllrtido Iibct'al.
Ora esse numero, SI'. presidente, indicava su!Ecientemente que por nós não poderiamos realiz,n' nossas! déas; e
cntiio ahi esúl0 os Anllaes para que boje se tem tanto appellado, abi estão os An'llaes; elles que digITo quaes forão as
nossas aspirações, Não tivemos ambi~ilo de poder, não procuramos ohter o governo que não IlOS po[lia competit', estando
assim em minoria; ma5 dissemos que qualquer das fracr.ões
da camara, que se achasse com for~as para dotar o r.aíz
com as reformas em que todos ostavaUlOS de accordo, como
muito hem disse o íiobl'~ senador pela provincia de ~lato
Grosso que hoje [allou, podia contar comnosco, porque es·
tariamos promptos a. dar npoio a qualquer mímsterio que
quizesse realizar essas idóas. As minhas palavras na sessão
de 16 de agosto de 1861, V, Ex, permitta que eu as reproduza no senado: (lendo)
" O SR, T. OTTONI :-Sr. presidente, desde os primeiros dins
desta sessão que cu manifestei solelllllemente a intencão em
que estava, como ainda estou, de dar apolO a esle ou li: qual.
quer outro gabinete que queira e possa reformar a lei de ;)
de dezembro de 1841, na parte em que alia confiscou os direitos e as liberdades do cidadão brasileiro.
" Apenas puhli~ada a Icl de 3 de dezembro, nlguns de
seus autores mais proemmenteô reconhecêrão (lue tinbão
errado o alvo, Chefes do partido parlamentar, que em 1887
como tal havia subido aO poder, acreditArão qne, fabricando
uma machina que gnranlisse a omnipotencia do ministerio,
sel'iilo chgfcs perpctuos deste paiz. O 'i! de fevereiro rle t8H dous grupos conscrvadorc'-i , em

q~e

a camara so havm

!'~-
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respeito dn,_ reforma,; llara garantia tia I:lJcrtlatlc pn~tica cril
gerill: :nta~ p,lra iltle se fez CHa liga 'I Para satlsfa7.Cl' a
uma aSlmaçao que era geral, tanto da parte fios liberae,',
como dos conservadores. Tllo sincera em esta minha unici1.
fispiracão que o nobre presidente do conselllo então muito
digno deputado pela provinda do Pa!'anü, come~ando a fazer
opposição ao emperrmnelllo [lolitico do minb1erio de '!l de
março de 18G I, e mostrando escrupulos, que eu lou\'ei e
louvo ainda em vista das pre'icncues que existirro a rc~peito
do indivilhio que ora f"lIa, disse .na. tribuna, para se rcs1juar·
dar das setas que do lado do mmlstel'lO o estavão assaltan,lo :
" Eu nüo 'jlla:'O dizer que hei dc ir onde está o Sr,Ottoní ... ,,~
eu repliquei, como se pó:lc ver dos Alllli!eS: ,,~h\s cu irei
para. onde está V. Ex, »; e honro-me muito de ter llara I,i
fui, e os1meus amigos, pedir ao nobl'e presitlento
o Sil. PARANllOS o-V. Ex:, faz a mesma distillcção quanto camínhado;
do conselho, pedir aos seus collegas moderados (Iue dispu·
aos que vottlr~\l contra as eleições {la Parahyba'1
Zllssem (lo apoio dos Iiberaes, uma vez que fizessem pa,:;.r
O Sn. T, Ono;'i' ,-O nobl'e senador iuten'ompe o fio do as refol'maedas leis cx.cepcionacs que ba tanto tempo opprimeu discurso, e eu lhc agm(leço at\i certo ponto, As ,eleições mem o BraSIl.
fia Parabj'ba? O nobre senador porventura examlllou os
Sr, pre~idente, segundo a composi~ão da camara., desta,Iocumentos relativos às eleicões da Parabyba?
cado da maiona conserva,lora, que apoiava o gabinete, uni
Sr. pre~idente, estou pro·fulHJamente convencido de que grupo ~o int~lligentc e valioso pelos seus talentos, aptithlo e
são
ultimas eleiGões da provincia da l'arabyba, hem com<l honestIdade, Ja se vê que a força que fieaya ao quo então se
,lS eleicões ullim~s do Ceará, que especialmente demonstrão chamou a balldeira 'lJerlltelha, n<1o podia contiuuar a governar
quallto· terreno tinha ganho o partido liheral em todo o o paiz; ti o de que ficárão cOIl\'enchlos pllrfcitamente os noi .nperio. As eleicões da l'arahvba, SI'. pl'esíuente, (e ísto bre~ .ex-ministros e seus correligíonarios e advcl'sarios, Assim,
serve para respondel' às accu5ações de reacção que tão leglltma~ente nllpellârão para a. corôa jledindQ a. dissoluc<1o,
repetidas têm sião nesta casa) as eleições da Parahyba são mas a dlssolllciIo não era logico qU.:l a tivessem os nobres· ex·
o producto dos esforços do partido liberal entregue aos seus ministl:os; nãõ .podiã~ ser IIHparciaes espectauIH'cs, como
!ll/icos I'ec~rsos contra a presôão oOleial; as eleições da cumpnll., do pleito eleitoral que 'provocavdo. Por conscquenPamhyba, como as elei<;üe5 do Ceará, [orllo feitas em oppo- ci~ . succedeu o que naturalmente devia suceedcr; os nohrcs
sicflo aos dnlegados do governo, que empl'cgánlo todos os mUllstros não puderã? olJler a dissolueão da ctlmara do<;
esforços para que os adeptos da politica decallirla em '24 de Srs. deputados.
•
maio de 1862 trollxessctn duplicatas, que exprimissem antes
!\las, o nobre senador (lor Goyaz cli3se-nos que o nobre
a vontade dos presidentes e da polida, 10 que a vontade s,:oador pela pr~vincía dt't llahi·a, hoje presidente do ~onselho
daquellas duas [ll"Oviooias.
nua deVia acmtar a missão de formar um novo gahineto
Na pl'Ovincia da Parahyba lia um facto, sobretudo, que quando nem tinha maioria, nem a ccrte;:a de Jloder obter ,t
revela a.tê que ponto erão e são legitimas aS eleições, que dissolução da camara; e que de facto não tinha maioria,
como taes forão decretadas e reconhecidas pela camara dos porque uma votaçào tres dias depois aS5illl o revelou,
51'S, deputados, Entre os documentos justiflcativos que {or,10
O SR. SILVEIRA D_' MOTTA: - E jâ devia saber antes,
presentes ti C<lmara vem um relatorio do ex-presidente em que
O Su, T. OTTON!:
Eu creio que dovia saber antes ()
com o maior desembaraco S. Ex. confessa que propu1.em conceder as partido liberal" o '20 dlstricto, e pOl' amor da paz contrarIO, Entre o grupo, que havia ficado fiel ao minist~rio
dar-lhe mais um 'logar no 1° districto, e quo. os Iiberaes bom se sabe que havia grande numel'o de empregados de
recllsáriío a transaccão proposta, Ora, SI', preSidente, para confiança, um grande numero de deputados que IUUitO hones~o um partido proscrípto a
anuos, como era o pal,tido tamente nutrem a convh:ção eonstMtc de qllc o govei'lJ(l
liberaI da Pamhyba, pudesse recusar aJ IIl'csidonte da pro- marclla sen:pre ben\ c que por isso lhe dão o seu avoio; por
vincia uma transaccão que faria eleger mansa e suavement0 consequencla, mUlto loglcamente eorc!uio o nobre pl'esirlente
a maioria da deputaêão,íicando sómcute dous logares allsseus do conselho, que dever,hl ter, além do grupo qüe bavIa derroantagonistas, era pl'eêiso que muita [orca tivesse esse partido, cado o gablllete anterIOr, essa p:.rte lluctuHnte de todas as
e 6 o que se úeu, Em todo o caso eu posso asseverar ao meu camara5, que talvez injustamente se denomina 1)811/,'8 em
1I0hl'e collega que, se acaso examinasse, como eu examinei, algumas, e que acompanba todos os governos,
A razão ]lor que esta presllm~ç,10 do uohre presidente dI)
tendo ainda a honra de sental'-me nas cadeiras da camara
!los 51'S, deputados, os documentos que justificál'ão ~,quella conseluo nae se venficou, esta na consciellcia de todos'
~abe-se,
~r, p~eside!1te, que houve ~m contrato escripto cu.i'~
eleicão, estou certissimo que havia de votar pelo Il<\l'ecer
elab·omclo pelo nobre ministro do imperio, concluindo pela Integra nao rOI publicada e que sena mUito conveniente que
legalidade dos diplomas llpprovailos, que Ic~ae5 são e legaes o nobre senaúor pela província de Goya;: que aqui nos trouxe
o (lrojccto de pl'0.l~Tanlllli\ do partido progres~!sta excaV<lsse
!ol',10 declarados púla camara dos SI'S, deputados.
lamuem e prodUZisse no parlament~.
Sr.. PARAõnos :-DIas neste caso estou de aeconlo com
O Sn, S!LVElR,\. DA MOTTA - Qual é!
t) Sr. conselheiro Saraiva.
O Su, 'f, Ono;,(:
Um contrato. Oll COIllO melhor se
SR, T, OnoNl :-Não examinou.
parte dormitou deva ~~l direito cbamar, celebrado, não sei pcrant~ IluO
O Sn. SILVElilA D.' ftloTTA:- Então Ilesta
tabelllao, mas ~ue o fOI nas aguas furtadas di' C,1mara rios
Homero •. "
deputad~s, no dm em que fez-se a questITo de gabinete o pelo
í qual obngou-se pela slla asslgnntul'a a 'i0t~r contra o mini,O SlI, D. !\lA~OEL :-Discrepou,
na questão de gabinete um gr~nde numero de rlcllUo SR, T, OnoNI : - Voltando, porém, ao fio do meu dis- tel'Ío
tados..
.
curso, reconhecidas as boas intencoe" dos conservadores moO SR, StI.VElnA DA A!OTTA : Eu nlio sabi:l.
derados em relação aos liberaes,· a liga estava feita, como
estr.ria feita ~o~ a fracção que já tinha o poder, se ella ~e
O SR, D, l\lA",oEL: -Eu tambem não sabia,
mostrassc maiS Justa na venficaçiio dos poderes e menos
O Silo SILVEm.\. DA. DIOTTA , - NC!:I o Sr. D, Manuel saIJin.
el(clusivista, Estava feita, pois, a liga e as condicões da nova
O SR, T, Onol'il:-Pois o nobl'e seoaJor pl'oc::re informal'·
organisaçiio, as condições da situação que decorria naturalse que fará uu~a excavação preciosa,
mente deste facto estavão formuladas,
.
Por coosegulllte, a não ser \) contrato celebrado Das ú!!lla&
O nobro senador pela provincia de Mato ·Grosso (não me
cansarei em repeti-lo) acaba de nos dizer que a aspiraç:l0 a furtadas'rla camara do~ deputados, Q lllini6terio lel"Ía mai~l';a,

prlido. Cünsullcm ·se lambem O.~ Alll:aas e v~r Sé-lia qtlO,
iu,liea aos pt'osrriptos fizeriín-na, com SllCnfiCIO da oellevolencilt do glluin"(e e dos seus amigos, os que desde então
ficÜl'iío conbccidos como os - conservadores moderados,
Cl Si:. PAU"NIIOS : - Mas o que ó verdade é que o gabinete se obsteve completamente das discussões,
Su. T, Ouo~I,-Não sei alé que ponto cu irilt, iria
muito longe, se tmtasse de averiguar isso, mas lactos .não
mc faltarião p~m contestar a proposiçãO do nobre senador.
O certo é Cíue 'alguns dos que viugárão mediante os esforços
do partido liberal e dos conservadores moderad?S, representados na camara, tambem tiverão o beneplaclto do governo, Até ahi admitto,
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mas não ttJ'ie e múito logicamente l'eLi'ou-se do poder. \ as intenções que lhe empresliirão os Bolu'os ~et,a.ilores e a 8üà
Ncro so Mlguiu como tambcni parecia logico o d,issoluç:1o da imprensa, ~ que talvez s? alinal tivessem algum pequ.en~ fUIlt.1mara....
!lamento . .Eu posso rclenr-me: por exemplo, ás provmcIas de
'I
E t'
é
5110
Minas e RIO de lalleiro. DepOIS de encerradas as camaras, a
'O SR. SlLVEIRl DA II o'rTA. - '~a e que fi que •.
província dó Rio de Janeiro lir.ou ainda muito~ meias entre.
O Sn. T, OTTO;;J:- .... mas que ella mais tarde ou mais !tue ao domínio conservador puritmlO do Sr. Bello, e foísócedo teria lagar estava demonstrado pelos antecerlentes.
mente em 1868 {(ue o mlllisterio, depois das repetirias aggresDas duas grandes fracçôes que l!aYJa na camal'a e q.ue sõcs dos cOfri,ligíonaríos do SI'. Bello, depois de acintes dó
lIuasi se equilíbrav,io, nenhuma podIa sustentar-se; no ln- prollrío Sr. Rello, o demitLíu.
iervalJo de 4 dias ambas õc acharIT!l em maIOria e em nJl
Na província (10 ~lill~S, é certo que foi demíttido o' SI'.
Iloria; -tomo com fjualquer deUas se havia <leens.aiar uma. outra conselheiro José Bento da Cunha Figueiredo, porém não Só
combinaMo? Porventura na fraccão (jue apOiava o ffir01ste- durante os traJmlhos das camaras mas ainda de'pois de ericcl;rio de '2 ·de marco de 1SG I haveria cavalheiros m~is dig-nos rndas a provincia esteve exclusivamente entregue ao partido
do que aquelles· que estavito á frente do governo '? Estou dominante do ministerio deí! março de 1861.Queixas as mai:;;
cerlo que não. e o mesmo ,ligo n respeito do ministerio de amargas havirto cOlIll'a o Sr. J. C. T. da Motta, cidudiio aliás
2{ de ~laio. Se os cavalheir'os que procuravão governar o muito feslJeilavel, nmito digno, mas aITcrrado por extremo ás
raiz durante 4. dias não erão aptos, nenhum dos outros como' suas opiniões e que queria por todos os modos dar ganllo
laos se cOllsiderarião,
de causa a seus alliados polilicos. A exageração da
O SR. SILVlllR.l. DA MOTH: - Não é esta a 'Iuestão.
vice-preóitlencia do Sr. T. da Motta foi a lal ponto qce
reintegrou IlS llu!oridades polidaes da villa de ItajuIJá,
O So. T. OnoNI: - Pe.la parte dos liberaes, não tendo demiLtidas pelo Sr, Pires da Motta dons anoos antes por
elles desde o principio senã'o a minoria de 25 VO~08, declará- terem sido convencidas de haverem individualmente tomado
ri10 ao nobre presidente do conscl!lo, qua~do fOl chamado a parte no eS(Jancamento da mesa eleitul'al da freguezia em
organísar esse gabinet~, que fOI _orga!ll~arl~ parlnmentar- 18(j.(, e cuja reilltegracilo deu logal' a uma inqualificavcl
mente, declarárão, dIgO, que nao dei'eJay"o tOIl~~r parte scena de escan~alo. Fôi diante desse desacato que o mi.
al"uma nessa orf>anísacil.o, mas que lbes otfercCl<lO o seu nisttll'Ío accordou, reconbecenno que aquelles a que elle
<lp"oio, e .iulf(amos "mesmô que, de preferencia, devia ~OlllpO~- queria I,rote[:er na provincia de Minus não a-ceitavlló
se o gabinete com os conservadores ~oderadoi'. 1'01 depOIS condicões, e ousavão dirigir-se nno pel.!s ínstrucções úo
da insistcncia d,l parte do núbre,'P!e5lde~te no conselbo q~~ goverílO, mas pelo seu livre arbítrio e eonforme os caprichos
cllliio todos se puteril.o á dlsnOSlçao de S .. Ex. Portanto, Ja do seu parlido.
~e vê que nem um nem outro grupo podia formar um gaSI', presiúente, as intenções do nobre marquez de OIinda
bíneto que estivesse em ~lclhores con~hções (lara governar. podcrii1o nessa quadra excitar queixas bem fundadas antes do
O que se seguiu? ParecIa r1o~er s.egurl" se que com 1ll1Uella partido liLeral do que do partido conservador. Depois do en.
ca.mara ~ra impossivel .um Illl!lIS~erlO regular. lias surgIU o cerramento das camams de 18G2, sem que eu tivesse a conIlulIIsterw de 30 de maIo de 1862....
fidencia do Sr. marquet de Olinda, sem que a livesse lido
O SR. Sn;vr-IRA !lA JlIOTTA : -- Que tevo maioria. Seria isto do 1l0Si;Q nobre collega, 30 secretario lo SI', senador Manoel
aOl Lem arreito dns aguas furtadas?
Teixeira) , posso asseverar It casa Bem receio de ser contestado, (Iue o homem da especial conliança do nobre
O Sft. T. OnoNl:
Se então foi alguem :15 aguas fur- 'mar~uez de Olinda para adminislrar a província de Minas
tatlas, ignoro i O! liheraes nfio. Qualquer, porélll, que fo~se como víc.e-Ilre.idenle era esse nobre collega. Ora, apetar
o vicio de origem que. se .notou no IllImstel'lo de 30 de maIO, de que sou o pl'Ímeiro a reconbecer, e o nobre senador
'nO momento elc seu prllneu'o appareClnlonto. n~s camara., e ~abe (Iue o digo com sinteridadc, sua moderaçiio, sua
(lue se notou unicamente por parte de um ~rstlllcto meln~ro dignidade e sentimentos de houra de {(ue é dolado, no
i o partido liberal, o cert~ é que IIS malllfe>taçõe~ (!o. S!. entanto o nobre senador será o primeiro lambem a concordai'
rnarquez de Olinda, pl'csldente do c~ns\llho, tran'(ullhsarao comigo em que o nohre marquez de Olinda, desejando quo
toda a Cllmal'a, e por consenso unamme clle e todos os seus fosse elle o seu delegaúo de confiança na provincia de Minas,
'Collegas forão aceitos.
pelo menos não queria fazer lá reaccão em favor do partido
Estava.~anaua qualquer nullidade rle origem. O liberal.
•
Sr. marquei de rninda não, se tinha enganado quando. se julPor este facto, pela conservacão da presidencia do Sr.
gou com forças para orgamsar um
nete que obllvesse.o BeIJo, pela conservacào das presídencias do Ceará, Parahyha
"
dadQ., ,e então ml- tl de tantas outras, • está manifesto que o Sr. marquez de
oio das cam.
lllstOriO evident~mente conqUIstou foros de 1lI11llsteflo parla- Olinda tiuha rnteucão de, 110 caso de ser necessaria a dissomentar.
.
•.
luclio, presidir a eleicão com lIuimo inteiramente imparcial,
Se dis~e que o Sr. marquez de Ohnda mIO ·fOl hastante. ox- prócurando apenas moderar o ardol' das autoridades conser!llicilo nas suas declarações perante parlampnto, e queixas varloras que domiuav,10 todo o paiz.
amargas do latlo dos conservadores exaltados ou purrtanos,
E' por isso que eu digo que não comprebendérl'io. A esou C()!IlO m.elbor se (leva cbamar, qu.elxas, dlg,91 da parte sas intencões de longanimidade os conservadores cOI'respondesles senhores têm apparec)(t~ na tl'lbl!na e na rmprensa; olêrão mar, aggredindo violentamente o ministerio, e até cli·
mas, SI', presidente, houve manifesto eqUIvoco, n1l0 compre- zendo que forão por elle enganados.
hendôrào....
Cefl'avão fileiras contra quem lhe estendia generosamente a
O Sn. Sll,'I'ElRA DÁ MOTa: - Falta de intellígencia.
mito, e tendo-se manifestado da maneira que todos conhecemos,
eomo podi11o estranhar que a dissolUÇão fosse a conO Sn. T. Ono,,!: - Perdão; em 10 logar, o Sr. marquet sequencia inevitavel desta nova ordem de cousas? Porrende Olillda foi muito explicito oJTereeendo tambem ps seus tura pode ser negada a opposição violenta, descomunal, que
preccllentes.,..
em to.da parte do imperio a imprensa conservadora, a~oiada
O SR. SILVEIRA D.I. !\IOTTÁ: Ah 1
pelos maIs distinctos arautos desse partido fazia ao mimsterio
de 30 d~ mnio ? Ninguem negará. Nem o nobre senador pela
O SR, T. 01TO~I: - ~Ias eu já disse nesta casa que o pre· provincia de Goyaz, se acaso eu produzisse alguns documentos
'Cedente mais recente, o precedente da vespera, que nevi.a estar a este respeito, poderia denomina-los frioleira, como denomimais diante dos olbos ue toda li eamara, estava no (hseurso nau, escap-ando-lhe esta expressão talvez pelo eJTeito do cando Sr. lllarquez de Olimla tres dias ~ntcs ne,ta tr'ibuna, ded
'á'
. I
darando que o senado devia apoiar no ministerio rle '2'{ d~ saço e q~e ;stava J pOS~U1do, uma carta Cll'~U ar em {(ue ~
maio, e dando-lhe seu apoi Osem reSlrIi:ção, e declarando mes. nosso c?ll g, a,uscn.te? SI. E. d~ .Q. C. 111. da Camara reClllll
mo como uma das razões qne achava.. cOInenicnte apoiar-s~ mondava a seus amIgo., qne cellasscm fileIras.
o !(abincte vara cvitiIJ os males rI.e uma rli~~(!luÇiiO.
O SR. SILVEIRA DÁ MORTA :-Fflole~ra nao é 11 c!,rta,_IÍ aMeMas o nllui,tel'Ío lIe 30 do mnlO naú 5ublll ao pOde~7 g ar-se (lue a carta fOl cau.a d~ ter explrndo a cone.!luçao,
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t) SR. '1'. Dltolll : - Mil. essa cilrl.a 0110 foí a unica ; o note lll'ésidcnte do cOllselllG do mlnistCl'io de 2 tle março c
outroli muitos distinctos corrcligionarios ;lo nobre sonador, e
quem sabe 58 l) mesmo nolne senador...
o. SR. SiLVElBÂ DÃ DloTTA; - Eu?
O SR. T .OIl'TONI:- Não me recordo; mas, muitos outros,
dll~de a aleieM de 1860, como por ex.~mplo, o nobre senador
pela Bahia. "que foi lMmbro do millisteriQ de 1'2 de dezembro de 1859, escrevêl'ão no mesmo sentitlo, mandando cerrar
fileiras. E na occ;lsião enio sabidas as ordens do directorio
QU COllsi8to1'io, ou como melllol' queirITO chamar, do partido
conservador.

tacs eil'cnmstancilts, apozar de ilcanlJar-me em objectar '!'
um tl'ilb'll~f) upre"cntado pOI' tão iliglinctus pessoas, dedure...
que nua podül aceita-lo.
A primeira objccçã9 que tive foi quanto ao prcambuloc
Diz li prcambulo, {Iue foiIido, não se l'\lsponsa-bilisar o IJarti.do
progressista pelas creaças dos ex.tiuctos partídos.
Aceitar este preambulo era eonf~ssar que, os partidos
que eu entenúo qu.e sempre devem eXistIr 110 governo repre,
;,cntatívo, que o partido da ordem c o da liberdade que no,
meu entender nunca deixárào, nem hão deixar de eXi!Lit··
eotre nós estavão extinclos. Ora eu nào podia confessar um
facto que' nào estava nas minhaS convi~cõcs. Para mim (li
partídos existião; 11mB sobre as nec!l~sIJ~tles do momento
o accordo era geral. Alembro do partido lIberai, cu pensav<L
O SR. SILVEIRA DA DIonA :-Isso é da meia noito.
O SR. T. OTTONI;- Não sei se os llobres senadores se uniformemente com l'Tande ~ mUlto consldemvel numero dt)'
reunírà.Q á meia noite. Depois de se terem os nobres sena- conservadores a respeito d~s diversas soluções praticas que
dores manifestado assim, estavão as posições definidas .. 6ra erão reclamadas na occaslão. Na camaru dos deputado.i (}
impossível o ministllrio continuar, e por isso não podia dClxar Sr. conselbe!ro Saraiva, explicando eloquentementc o que
era liga, disse que era o accol'do de indivlduos que, repre.
de jlropol' á corOa. a dissolucão da oamal'a.
Nessa occasião foi (lue procurárão os conservadores mo- sentando di versas parcialidades, SEI combina vão para resoI
de um modo dado uma situacilo ; que, uma vez reah:
derados e os liberae. combinar-se, sobl'c os meios de fazer 'verem
vir ao parlamento o mltiOI' numero de indi viduos que espo- zado o accordo, estava feita a liga: A liga para mim ou, o
sassem suas idéas, e eis abi o motivo das reuniões politicas partido progre.sista estava assim defimdo nessas poucas p,aque se derão; e, peço perdão ao nobre senador pela provin- lavms cheias de bom senso, COUtO é tudo que salle dos labiaS.
cia da Babia, pilfll rectlficar uma sua expresslto, ponderan- do Sr. conselheiro S~lraiva.
O SR. SILVEIRA 1>A ~IOTT.l: - POl·tanto V. Ex. ni'io devi ...
do·lhe que, em vez de um directorio, nomeou-se simJlle~
mente uma commissão eleitoral, não para ~irigÍl' as el.e!- aceitar o programma.
r.ões em todo o imperio, mas sómellLe para Vlr em auxIlIO
O Sn. T. OTTON1: - Acabo de Q confessar o vou mais
daquelles nossos correligionarios, que o solicitassen} de quü!- longe nas minbas explicacões.
quer llrovincia; e, a commissão central que funcclOnou UlllDesce que havia accorilo por exemplo sobre a reforma. da
camente para este fim, aústricta ao mandato que tinha re· "'uarda nacional do recrU!;lfoento e da lei de 3 de dezembl ti
cebido, não inter eiu lIem de longe. nem com uma carta de ~hi Qstava. a nOl:mR e a lei para um novo partido ministel'Í"L
rtcommendac<l.o, nas e1eicoc. de muitas das principaes aue apoiasse um novo gabinete encarregado de realizar essas
provincias dó impel'io, conio Bahia, l'ernambuco e ou!ms. reformas. Parece-me que o partido n}in~st.e!'Íal que IljJoia
Porfanto, não viuba a proposUo a. observação. do n01'<ll l l'almerston e Russell não se compõe de mdmduos que Uluforrespeitavel colle;ra sellndol' pela Bahia quando disse que o memente pensem sobro todas as diversas!] uesttles qu~ se
directorio de um partido deve selO o millisterio. Em primeu'o aaitão na societlade inglez.a ; cuido mesmo que sobre mUItas
logar, o miuisterio que existia tinha declarado alto e bom q~estões da maior importancia ba completo auta!l0lll~mo entre
som tIue não era miniôterio do IJartidos; 10<>0 não podia scr o~ membros da maioria que sustenta o ministel'lo Palmerstono dírectorio do partido; de mais, não houve ilirectol'io, houve Russell, e mesmo entre os ministros; não obstante, como. nu.(\.
apenas uma commissão eleitoral para que o nobre senador se trata de resolver actuahnentc as questões em que !:ta dlSSlfoi escolhido, mas·a (IUC, pelos moti,os qUI) cxpoz, deu nos o dencia muito re<'ularmente ll'abalhão lodos em commum para
grande j;.~ar de uão se associar.
. .
a solução de qu~stões sobre as quaes ~slão uni[onnelllen~o fl0
Foi por es;:. occa.ião, Sr. presidente, (e aqm S!go as accordo. Na primeiraJJbase da sua ex!stencia,<tquc!le Ullll!S.ox.plicações que mais espeCÍlllmcule me trouxel'ão a tnDuna) te rio foi, como o seUl o se recorúa, vIvamente apollldo !JCltl
Cai por essa occasião qua se tratou tie [ortnl!lar um yl'ogram- fl'aceão radical brillluntemellle representada no parlamento
ma para o partido col1igado; uma comlUlssJo f'lI encarre- íu"'lêz. Parece-me que hoje essa fracçilo se separou, mas o
gada !le redigir as bases desse programma ; o nobl'e senador ll1~lÍsterio foi apoiado por ella. Tenbo, pois, razão para dIzer
pela pro'/incia de Goyaz leu bonlam á casa o helio tratado que não é lll·cci.o (jUO estejamos tio accordo sobre todos os
de direito publico constitucloual ou {leIo menos as ba.>es de llontos da politica para podermos tel' parte no governo.
um bello tratado do direito publico constituciollal que I!OS
O SR. SILV~lRA D.' MOTTA:- Tem sido importante esta
forão a{trcscntadas como programma. D.esde a ]ll'llllClnl
sessão, porém, que eu pela mlll!:ta parte tive de fazer, com discussão.
O 8u. T. OT1'ONl : - E' por lealdade que faço estas .
o m,aiol' ~cu~hamento, ponderações acerca doôse IIrogl·umma.
Em pnmelro logar, me perecia que pelo mandato que lm- claraç~es, não é pelo dc:;ejo de conquis·tar applausos do novíamos recebido na legislatura antece,lcntc, e pelas. mam- bre senador ...
ÍCótacões que haviamos Ceito nas camams estava decldulo o
O Sn. SILvEm~ n.l ~loTTA :- Estou fallalldo para o paiz,
que tinhamos de fazer na futura legislatura. Não havia mys- não é para V. Ex.
.__ , ,_.~_ _ _ _.
,_._
terios, não havia resarras, tudo tlllba sido dito .na tribuna.
O SR. T. Ouo/u ;-,.. que receio que não sej~o tão Sln,
OI! conservadores moderado~ e os hberaes ha vlão tllmado
a situacão aos conservadores pUI'itanos; os conservadores ceros como iJ, boa vontade que S. Ex. tem por Hltm deverIa
moderados e os liberaes vinhão roolizar aqueUas reformas fazer-me acreditar.
que aquelles não tiuhão sabido realizar, e llue sabido estava
O Sn. f), lIlANOEL : - EHc colhe estas (\cdn.rações em fa-.
quaes erilo.
.
.
vor do seu par lido e contra nós.
Sr. presidente, este motivo era quanto a num sumcl.ent~
O S1\. T. OTTONI; - Diz (IUO [alia pum o paíz aO qual
para não querer entrar em novas combtnasóes. D~m'lIs, a
leitura das primeiras linhas do progrumma, possUI-me de tambem me dirijo.
O SR. SII.VEIRÁ DA DIOTTA: - Estou gostando das declaserias escrupulos d~ conseiencia, parece~do-me que não. dQvia subscrever artIgos perpetuos que tnfeuuassem ml~ha racões do Sr. Ottoni.
opinião em diversos pontos, uus que não estarão convelllen(, Sn. D. MANOEL; - Eu lambem gosto da franqueza e
temente estudados por mim ....
lealdade com elle as faz.
O Sn. SIL rElRA DA MOTTA: - Foi muito prudente.
O SR. T. OnoNl: - Sr. presidente, os meus escmpulo&
O Sn. T. OrTO/H: - .... outros inteiramente contrarios revela.dos nas objecções 9ue fiz ao preamhulo do progralluna
ao ql!e ell. penso., outros quo não tinbao aClllalidade, Em estão de alguma manelfa confirmados por U!)l aparte ~UJ

SESSÃO Im 7 DE JIJ1'íHO

hont<m!. foi dali!) no nobrc senador pela provincia de Goyaz
l,cln nobre ,ollado!' pela provjncia de Pernambuco, que aliás
IJEtou bem certo que 11,10 !jllha a menor intenção de offender
llm individuQ que, ouso dizer, merece a. boas graças e talvez
II amizade do nobre HlIlador desde os tampos da mais <letiva
luta politjca, quando oramos coJlegas em 1838 na camar<l
110f; de~utados.
.
O SG. "ISCO~DE DA BOA-YISTA: - Apoiado.
O Su. T. OTTO!'I; - .Mas o nobre senador, som intenciio de
nll'ellder-me, dis&e, ao onvir a leitura de um dos items dO pro:.;ramma: • Como em 18t!.·» Pareceu-me ver nesta plll'ase a
cOlldemnação do ~2 em rela ção ao partido liberal. Sr. preôidente, mio desejo discutir o 4.2 Ilem o t9, que tumbcm foi
tl'a~ido li C<Wlara i mas, se acaso fossem discutidos o i2
e 04.9 ....
O SR. &L"lllRA DA MonA: - 48.
O SR. T. OTTO:-;!: 4.9 é máis fI" sante. Se fossem discutilios, talvez se reconhecesse ainda uma vez que os mais criminosos não for1l0 ai) ueHes I/ue forão arrojados ao deploravel
ex.tremo de pegar em armas, mas antes aquelles que levárão
duas províncias importantes a esse !leto de desespero.
O Sn. FllRI\EIflA PE:-;lU: - Pela parte que me toca, desejo
entrar em explicações.
O Sn. T. OUO!'I : - Não desejo discutir o passado: a histOl'Ía abi está e nos julgará.
O Su. FllnnElnA PEl'Ilu:-Estarei sempre prompto a entrar
em novas explicações a este respeito.
O .s~. PlIESlOll!'TE : - Attelleiio. O rwbre senador uão se
referiu a ninguem.
O SI\ .. T. OTTO!'I:-Encolltro nestes apartes a confirmação
dos receIOS elU que se funuárão os meus escrupulos quanto ao
preambulo do programma. Não relluncio ao meu p'assado e
'lucro ficai' com a responsabilidade do partido lIberal em
todas as épocas. l\!as, vamos adiante com as minhas explícncÕ~&.
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seita estreilHmcnte ligada á letra tle um symbolo. E' um,
j~rejll universal onóe Im lugar para todos tjue acreúitâo n~
líberdade e querem gozar dolla. )}
Portanto jil se vê que o partido liberal de (/ucfalla Lílboulaye,
c-itndo pelo nobre senador; não ê aconsc hado por aquellc
escriptor a que formule tilU s}mbolo que regule a sua fé em
todos 05 pontos; ao contrario, elle quer yue cildll liberal fique ;iyre em suus opiniões, que nesse partido haja Iogar para
todos, quantos ncredit<lo na. liberdade e que querem gozar
deUa,
E' neste espit'ito que cu fiz objecção, porcxcmplo. a respeito da desCClliralisaçlio PQ!tlica condemnada no § 2° ou 3'·
do progJ·a.mma. Tenho sobl'c o assumpto antecedentes muito
conhecidos; desde 1831 [oi em nome da desccntralisação polilica que cu appellei \Jara os liberaes motlerados que estav[a
no poder, jJcdilldo-lbe~ lJue clesselll ás proviJjciuo mais garantia) cerceando urna parte das IlUmerosas atlribuicões do
governo central para dotat· com ellas as localidades, Este
meu ilesideratum tendo sido plenamente s;;tisleito pela prollllllgaeão do acto atldicional, V. lIx., SI'. presidente, pôde
daI' testemunho de li ue, temlo ell 11 bonra de sentar-me com
V. Ex. na camara dos deputados de 1838 a 1Ml, advoguei
constantemente a "el'dade do aeto addicional, combatendo
como pennillil'1io minl1as forças a intel1Jl'eta!;ão que lhe foi
dada, Ilomeumododepellsar, pouco regularmente, c que cerceava as attribuicões das provincias. Tem sido constantemente
unta das minhas ãspirações fazer clínJinal' dessa inLerpl'etaefto
ao menos algumas daquellas úisposicões que mais direêtamente pl'ejudrcárilo a accão dos govcrilOs provinciaes. Ainda
agora, SI'. presidente, ainda mesmo este anuo, dirigindo-me
aos meus nobres com(Jl'ovinciullos em documentos (lue correm
impressos. eu assi~nalei, como uma tcndencia para melhoramento neste selllluo, um projecto que veiu da camara dos
deputa(los (l que infelizmente jaz lias pastas da commiss:1o ...
O SII. 8ILVEII\.1. D.l. MOTTA: - Não ha muito tempo.
O Sn. T. O'l'TOJ\I: ... <llltorisalldo os presidentes de provincia [Iara nomearem um gl'andc numero de empregados puhUcos, cuja nomeaclio pertence actualmellLe ao /Soverno geral.
Nuo é, SI'. presideilte, que eu entenda que pela maneira reguladu no projecto a descentralisação pohtic« õeja auxiliada;
ao contrario, creio mesmo (Iue, descarnadas, como estão, naquelle Ilrojecto as disposições J'elativas á transfereneia de
attribulrões do governo gera! para o~ pre_sid~ntes de pr~v~n
cia, a liberdade e as garantIas do Cldudao);l boa admlll~s
tração da justi9a perdem talvez anles do ~luC ganllão.
O Sn. SILVEIRA_DA MOTTA: Creio, estou cOllcordo com
V. Ex.
'0 Sll. T. Ol~ONl: -Estimo muito. O empregado tem sem
duvilla mais garantia senúo sua lIomeação e demissão dependente do governo geral, do que ~OS presidcu.tes d~ l!rovin~i~,
sobretudo qu<\ndo estes se collocao, como mUI.tos, a ihsposlçao
das influencia~ ~s ; mas ISto quer dIzer SImplesmente que
eu desejo o projecto melhorado ...
O Sn. SILVEIRA DA Dlo,u: - Sem duvida o ha de ser.
O Su. OTTO~I: - ... ~ue eu desejo que ell~ se convCI:la
em vcrdadeixa descentl'uhsaçRo pohtlca, garalltllulo o UH'CltO
e a inciativa das localilladcs.
.
,
E anieciparci desde já uma das ntedidas que me Ilarece
conveniente adoptar neste scnlldo, c vem a ser - a resu!'rei cão dos conselhos dos governos das provlllclaS. - que tao
bons fructos derão nos primeiros nunos de nossa emaneipl.lCtio política; os conselhos dos governos, que conservão ,:S
tru-dicoes da autoridade, c que llomeados pelos corpos elmtoracs, srro um auxilillf poderoso para os presidentes.

lJm dos arti(:os do programma, contra o qual me abalancei
rcclamar, fOI aquelIe que dcchtra incompatível com o partido pr0l>l'essista a del.;elltralísação política, que o programma cOUSIIlcrou corno 11 'lia grande calamidade. Eu me admirei,
SI'. presidente, que, lendo esta fJarle do programma, ollobJe
senador pela pl'O~íllcia (Ie Goyaz', (lue tem sido um dos prínçi paes pro)Jllguadores das iuéus liberaes na presente sessão ...
O SR. SI,LVEIRA DA MOTTA: - E em. outras.
O Sn. T. O.TTO!<I:
... passasse adiante, sem intcrroruper os continuad!)s applausos que deu. ao progl'amlua, porque
me plu:eco que algumas observações lJ,ue o nobre sellador
tem feito em oull'llS dlsçussõçs cont~al'liío os. applausos que
dera a es\a parte do program~a.
O Sn. D. J\hNOllL:
Nilo h.a maior ontbusiasta (IQ pl'Ogramma.
O SR. 1:. Ono!>l.: - Sr. presidente, eu, a respeito ria d\!Sc6utralisacão política, peco licenca para dizer algumas palavras., Jil dl&se que no 1I1.eu entender um. grupo q\\alquer para
formar ou apoiar um ministerio não tinha necessidade de
f~zel' uma ·liga pCl'Ilelua de principios sollre pontos que nilo
listão controwrtidos na occasião.
.
O Sn. SIL VEllIA Il.\ 5l01"U: - Nisso oda l\ gente acredita.
OS!:. T. OTTO.~1 ;-Eu entrava. e entro na liga e no partido progressista, filas COlll.O liberal de todos os teUlVoS,
como liberal dos tempos antigos, ou do elemento Ilbtol'lco,
como (Iui~cr \) Ilobm senador ílor GoJ'az: Assím procedendo,
elgo os prudentes .conselhos do. Sr .. ]"aboulaye, que ~ nobre
O SR. SILVEm", DA MOTTA: - Já indiquei esta idéa ao meu.
,cllador IlCla prOV\llCIa da Bahm CitoU. Logo lias prImeiras collega da comlllissiio.
palavras . ~e LitlJoula) e, no lJl'olctio de seu livro, óe ulgum
O Sn. T. Orrolll: - Folgo muito de mevcl' n~hta idéa de
modo rCJClta este es~ríl;wr U~ prog-nill,mns tle01.ilSiadalllcntc
accordo com o nobre senador. Entendo, verbr flTa:ia , que é
compl,exos. São as suas prillleiras palavras: (lendo)
« Escrevendo as PAlglnils scgullltes, eu não tive a preten- mais eurial, dada a vaga ou a fallu do jlre,idcnte, deixar a
rHO t!e olrel'e,cer ao lJUbltco UUl jJl'tlgl'amma olficial do par- Jrovincia eutrcgue ÍI adJllinistn1~ão' ou dos mí'Jllhros do consC"
ido iJocl'al. liste parlldo lJue l'e vai formamlo pouco e j00 do bovem~ pela Ol'lleOl (Ia sua \ Ü'laç'lO , ou de uma
~O~,'(\) Ul,I:< 'Iue cugro;;:a !O(ll'~ o~di,nl') lJilO é UUla pequena ~érie de vice-l'rel'id~lllc, nomeado:, Pi.'!;.:' i\s,~lubIQas provIBli
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riam" c0U!0 erano principio; parece-me I!ueum vice-presidente aSSIm fCIto por votação de seus concIdadãos ou Jlor
eleição das asscmlJléas l'rovinciaes, Jlresta muito mais garantias do que um juiz municilJaI de provincia estranha que
vai como chefe de policia c que de repente é revestido da
autoridade if v;cc-;Jrc:iden!e de proviucia, só porque é melhor
instrumento eleItoral.
Om, Sr. preiEirlente, estas minbas ideus (lHe vejo com o
maior prazel' aceitas em parte polo nobre smJrlor pela plOvinda de Goyaz, acbão-se justifiuad,ls por Lahoulave. Ahi
t"IUOS o que diz a respeito da descclltralisação politlca eEte
ew'ptor: (lendo)
" Os excessos da cenlrulísação tem sido levados ([to longe
flUo se teve de reconheceI" a neccssiua·;e de lhes dar renlcllio.
Íj';ülou-se então de úescentl'n!h;ar:<1O, l1W$ a adOlilli:Hradio
ebtá de tal modo enfatu<1da da su;r propria sabedoria, e iao
!lltÍmamente convcncida da incapacidade nata dos fl"ancczes,
qUtl nao .?tJmpl"ehendc psta Ilalavra desccntralisaçl1o, ou para
IlJelhol' r.lZ~I' quer conecdcl' a palavra, mas não a COU2a.
Descen h'uli,ar, Si) tomarmos este termo no seu sentido natural, é retirar ao pod~l' central certas attribuiCõeô, e reslitui-Ias ao individuo, ir commun<l, ao todo dós cidadi1üs.
Descentralisar é no sentido administrativo roduúr o lIumcro
das formalidades, e das papelad<ts e dar ao prefeito um [luder
mais forte e Illais pl'OlllptO. Com esta reforma a$ ln<:lidadcs
ganhitráõ tempo, mas porventura serão mais livres. Para
dizer a verdade com esta mudança h~verá perda de garantias;
subordinado ás infiueneias locaes, o prefeito é menos bem
informado c menos independente do que qual'luer f;befe de
secção de uma secretaria ero Paris. Augmclltilr li autoridade
do prefeito nãO é, que eu saiba, emallcilJar as localidades nem
dislJer!ar nos h~bitalltes es;;c nobre sentimcnto de indel'cndeneia que faz os cidltlãos; ao contrario é uggravar o rcgimen que não vê llos'frallcezes sen~lo UIIl I"cbanllo sem alma
sempre guiado por pastores inCIlIli.cis."
Ja vê, pois,V. Ex. que, tendo eu esta opilliáO a respeito (1,1
descolltralisaçãO politica, nuo po<lia aceitaI' Ulll pmgrallHua
em que eHa era tuo formalmente condemnadu. Muitos outros
topicos estão nrsté C:lSO, por exemplu, mesmo o topieo llue
condemna a eleição dirocta: eu Dão deseja!"ia subscrever pal'a
sempre a coudemna~ào deste re('.urso, que tautos homens i1lustravos e liberaes proclamilo cu mo vantajoso. Tenhu manifestado mais de uma vez a COlll"elliencia de. "em sahi!" da
constitui~ão, appro:dmar-nus da eleiçãO dir'ecta, levando
tambem li elei~ão parochíal a divisão uos di:;trictos, isto é,
fazendo, pOI' asainl dize!", os eleitores por quarteirões.
Nilo explicarei o systema, porque nem isto está em disI'ussilO, nem talvez valesse a pena; mas mauisfesto a aspiraC'ilo que cu tiuha tido de l'ogllJarisal' e melhnral" a eleitao
ílldire~ta, ticando dentro da cóustituicào Sl,m condemnar -em
absoluto a eleicão dirccta, c por isso -scm estudos nmi:; 111'0
hnrtos não podia dar meu voto ao prOf;rallllna nesle ponto.
O Sn. SILVEIfiA DA nlU1"T,' :
Isto. cstá jU:5tilicando o. que
diô:;e hontem.
O Sn: T. OTTONI : - SI'. presidente, hlt um topico <Iue QU
aeelluna com a melhor vontade, porque t~m sido tam lem o
jl!"GgroIllma de toda minha vida, e li o programma do actual
ministerio, que tenho apoiado conscienciosamente, e que
muito desejo e espero continuar a apoiar. DéVO. porém, 0011less,l(' que estou recclOso de que OS&!) progralDl\ln venba a
n113 ser obscrv,ldu com aquelle. fervor «llO eu devia eSlleJ\1r e
ainda espero dos nobres ministros: f[lHo 110 flue diz respeito
á verdado tio ol'camólllo. (Apoiarios.)
Em 1861, Sr'- presidente, foi uma das minhas constantes
as!mações n" ~ribu.na a yeroa!le do or~amcnto, e fluando
(}ilVI. (jU~l na tl"lllUna do senado um nObl"' senador pelo flio
de JaneIro, apezar de estucm os seus amigos no millistel'io,
levantou sua voz autorisa<la para rcclama a vcrdade do orçamento, para IJedil' Ilue a dcspcza fosse pelo m{'nos niveladn
com a receita, ca ua COlmara dos deput,;dos, fazendo OIJposiç;.10, l1pplaulli as palavras do nobre senador pelo Rio ue JaneIrO, e ll"je qU() os llapcis cst,tO trocados, eu miuisterial e
o nobre. sôundor na 01'pmiição, uei lie conservar a mesma
f,ol!Qrencw ~'.te o n~IJre ,emHl<!r então conservou, ()"fito vem)
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hei de acompanha-lo nos esro"\"çoo, que prometleu nosta casa'
fazer rum rlue o ?rçament? f0530 uma ,·erdade. Se acaso por
lIlfcl!cl~ado do JJalZ e InfellcIdadc minha, [lorque meu ardente desejO e apoJal" o gabuwle actual, o gabinete não se compenetrar dcsta verdade, não poderei continuar-lho o meu
fraco apoio. O que eu di,se em rclacão ao nobre senador
!Jolo Rio de Janeiro, é o seguiutc que leío nos Annaes da ca~
mara dus deputados, na sessãO de 9 de setembro de 1861l< O Sn. T. OnoNI :-Sr. presidente, a oppoSiCãO que se levantou lIO scmulu e qne já nesta casa havia tido tal ou qual
inieiatí"a, eq;ucn tambem a bandeira das economias. Eu li
com o maior pr~zer () discurso, que no ~enad~ proferiu um
destes ulllmos dms um dos nobres e mais dIstmctos cuefes
do grupo dellominado-olygarchia--o mustre Sr. visconde de

Itahm",tuy.
« No Ilue diz respeito ao orcamento, S. Ex. concorda virgula por virgula com tudo quánto disse nesta casa não só
a ?iJposiç1io natural, como tambem a opposiçãO que- os nobres
mIlu:;tros têm denominado artificial; de todos os lados
se tem levantado vozrs para advertir aos nobres mini>tros
da cUiToira errada por que vão. de toda a parte se lhes brada
que n:l0 podem marcLwr assim, que nflo IJodem decretar um
ol'cumento com um defieit de 10, 1'2, ou ~iÍ,OOO:OOO~, 5em
sabm'cm donde Lla de vir a receita.
{( Todos temos dito que o povo não póde com mais impostos;
lJu~ novos imlJostos Mo actualmentc impossiveis; que o unico teI'I'cno razou,-el [101' on le se pÓlIo marcbar é o cerceamento das dcs)Jczus. Este bl'ado, que a opposicão de todas
as nUilllças f~z oUI'ir nesta casa, repercutiu uo sênado, e delle õc fez éco o nubre Sr. visconde de Itllborally.
«A posiÇão em que collocou-se o nobre visconde subindo á
tribuna, delJois l!e tanto tempo de silencio, indica bem claro filie S. Ex. vai u:lsumir ostensivamente o governo do paiz,
c que já não admitto no ministerio nem mcsmo os scus amigo:>, llue coslmnão govcmar pelo:! conselhos de S. Ex., rc,ervando paro si a responsabilidade do pouer.
H LOIIYO muito a detel"luinac;10 do nobre visconde.
" Quanrlo orgauisou-sc o actual gabiuete, disse-se, é verdadG, que S. Ex., chamado e instado para que fizesse parte
da administracão, se bavia escusado até coro attestados de
molestia ~ quê se havia declarado impossibilitado para tomar o p0511<lo cncllrgo de ministro da corôa.
"Applaudo-me, I)ois, de que S. Ex. tenha recuperallo as
forças e a saude para tomar sobre seus hombros a administl"a~ã? do raiz.
. .
" 1"1 não concordo com S. Ex. nas suas vIstas financeIras,
sobreludo na queótão bancaria: ahi estou de accordo com o
nobre ministro da fazenda na interpretação do § 3" do art. t·
d,l lei de 22 de agosto de 1850.
,,)\las. não mOitrando o nobl'e ministro da fazenda ter forç~
para realizaI' o IJl'ogramma das economias, com que o mini3terio inteiro tem emhalado as c.maras e o paiz ; se o Sr.
viscondc de ltaborallj' quer subir ao poder, compromettendo,s~ II realizar verdadeiras economias, eu, apezar de discortlar de S. Ex. no modo POt· quo S. Ex. entende a lei
bancaria. preferiria o seu millisterio ao do nobre ministro da
[dzenda. Bastava-me que S. Ex. executasse o programma
das economias, de Olodo que a receita se nivelasse com a
de;;pcza, sem novos impostos ou novos emprestimos.
" Acho que as circuOlstancias do paiz são tão criticas que
de hom g-mdo adiaria. QS dellates sobre a questão blncaria,
se S. Ex, em troca desse sacrificiv obtivesse um ministerio
Ilue viesse reduzil' nossa despczil e I'cceita cJIectiva,
" Não temo Eómcnte os damuob fInanceiros quo podem oppriOlir e vexar a nallão tcmporariaroPJlte. Pelas veredas de
ilisperdicio, flor onde vai o governo de 59 para cá, que é
quando come~árüu os delicits, o Brasil caminha ir sua
ruma. )}

Estas erüo minbas opiniões en. L61, estas são minhas
opiuiiles em 1861, e eu peco licenea aos nobres mimstros
lHuil declarar-Ibes flue teni sido éoll'l algum pelar que
especialmente nos orçamentos da gucl'ra e marinha vejo
consignadoS uuantias tão avultadl's (Apoiados). Peco perdãO
aos nobres ministros parn IlJes declarar tambem que roi
~Olll o maior pezar que li terem feito questão de gabinete
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t!tpoilUlús) de· uma de.peza allll\lal de íW~: 000$ por espaeo
d,e l}O annos, despcza 4jIlO não eslá de modo algum justiiicada., que é uma doação que se faz em premio ...
€)i SR. SILVEm.!. ullOTTA o-Vá a pai'JoVla, ele desperdicio,
O SR. T, OTTONI:-E' um Cavor que se f:lZ a uma companhia,
cuja a directoria não teve de seus accionistas um bill de
indemnidn!te S8111.10 motivad"o na imllericia ou ineptidilo,
Se vier esta questão para e senado, eu desde já aluHmcio
qae, se minha samlo permittir, terei de o~cullitr-Dle della ...
O SIl. SIT.VEIRA D.I. MOT'rA:-Hci de ser seu ajudante.
O SIl.. T. OTTOIH:-.. , demonstl'ando que não del'e ser approva.da lão eslranha doação.
O SR. SILVEIR.!. DA MOTTA:-Do muitos mil contos.
O Sn. T. OTtONI: - Ainda quanto ao programma do partido progressista, ha um ponto a respeito dE> qual minba lealdade para com o paiz, para COl\! o senado e para com a corôa
me oliriga a dizer algumas lIa lavras. Eu noLei tambem no
projjramma apresentado uma omissão que, em um documento
aS5un llio especificado, parecia-me incovcnientc. Já o nobre
senarlor por Goyaz se referiu a eS53 omissão, O nobre senador pela Bahia, autor do pl'ogramma., tinba levantado nesta
casa sua voz autorisada pal'a justificar li celebre prop05icãO
de Tbiers- o rei reina e nuo governa. (ApOiados). 'Os
largos e luminosos desenvolvimentos em que o nobre senador
entrou na occasill.o, e que eu apor a não reproduzirei, a circumstancia de haver sido o nODre senador tantos annos ministro da corõa, o facto de reproduzirem-se ainda este anno
no !enauo allusões ao mal, ao qual aquella manifestacão parecia querer trazer remcdio, tudo isto delÍlOnstm que eu
não devia aceitar o pro~ramma progressista como Coi proIlosto, renunciar a opilllões que de muitos annos, eom a
maior lealdade, tenho formulado na imprensa e na tribuna,
O So. SILvEI,nA DA MOTTA: - V. Ex. está em oppo~j!lãO
ao nobre preSidente do conselbo, que professa o[lmiáo
opposta.
O SR. T.,Ono;;l: - Ncm por isso se segue que eu dei'a
lazer opposlção,
O SB, SILVEIRA DA IIIoT'U: - Que filagrana r

O SR, T. OnOl'iI: -,N.:to sei fabricar filagmnas.
O SR, SILVEIRA DA !\lOTTA: -.Sltbtilezas.
O SR. t, OTTOlU : - Atando o !lo do discurso: a opinião
de que trato, parece-me ser a mesma a que alludiu outro
nobre senador, tambem ministro da corôa ba alguns almos,
o qual Callando ha poucos dias, depois dd um silencio tão
prolongado, que pOI' S. Ex, foi comparado á morte, denun8iou entre os males do paiz o 1ue tl'anspira das palavras
que vou ler. Depois de referir-se argamente a Guizot, e ás
unanimidades do tempo de Luiz llelillpe, S. Ex o nobre senador pela Bahia, disse o seguinte: (lendo)
"Continuará. o que tenbo descripto, por largos anp.lls?
Quando a nação seutir, todos, cada um de vós, que apen<1S
tem sido instrumento, não ti possivel e ,razoavel o receio de
ag:uma reacção, mais ou menos remota? O que será deste
palz. quando lhe venha a faltar a sabedoria que dirige seus
des!lnis,. e . dá garantia de paz e de ordem? O que succedena hOJ.e a ~rança, se Napole~o 111, qye é a constitni.ção
d~q!lelle Impeno, m?rrer? .Eu, pOIS, desejO que a, na~ão brastle!ra tenha garantias malotes do que a depositada na sabedOfla mortal; que aprenda a marchar ~em a continua e immediata acçllo da autoridade; que tenba vontade honest~
lega}, porem firme e com independencia; que saiba ter lni'·
cwtlva no que é de sua a.tribuicão; que conheca seus devere,s, como tambem seus direitós, para 11110 (azer o papel
tmte que está representando. "
.Ora, Sr. presidente, te(ldo eu por ~ezes, na imprensa e na
trIbuna, censurado os agentes responsaveis do poder executiVO, por causa desse mal que o nobre senador pela Babia
asslgnalou, me 'pareceu que em um programma tão extenso,
como o que fOI apresentado, era preciso uma enunciaeão
Cl'an~tI e leal sobre este i~po.rtan1issllno assumpto. Eu reconhecln que a q~estllo nuo tlllha act'llaliuade, porqu~ !lOnsi-

dCl'ara parlampll\<11'eS os dous ultimos milllstcriúo1 e l\~1l1nllr,'
facto no momento tlCI'unciava U exislcncia uo ma!; demai>'; o
nQbre presidenle do cCllsclbo, um dos membros proeminentes
daquclla reUh ..-", estando neSl'e ponto ôo accol'do com quasi·
todos os membro. presentes, tinba manifestado na tribuna
uma opiniãO inteiramentc contraria: por conseguinte eu
acharia muito razoavel que em um progranulltl (jUC, no llleu
modo de entender, devia ser tão simples como aconselb(}U o
nobre senador pela provincia de Goyaz, não sc tratasse dessa
questão, lias, em um pl'ogramma tão desenvolvido, como o
apresentado, tendo cu esposado as opiniões tios nobres senadores pela lIabia, a (lue me tenbo reCerido, não pel'lllcttia a
minba lealdade que eu deixasse de reclamar que esse assumpto
fosse tomado em cODsidcracão.
Eu já disse que eu senuo "estava em unidade, pouco acomc
po.nhado me aclmva neste ponto; mas o que é certo é que roi
por causa dessa e outras objeceõcs que \\10 se "llprovou o,
programma na primmra reuniao. Consta-me que em uma
o.tra elle Coi llllprovado, não lendo sido, porém, promulgado
porque o aceordo não era universal, e sem duvida porque se
reconbeceu ni.io ser necessario, â vista d~ cxplicaç<les que se
derlio.
O que é certo é que, depois dessas discussões e palestras,
os grullos de então perteucentes a liga dirigÍl'ilo-.c ás suas
rC~iJectivns pro'\'incias, apresentando programmas especiaes
que rClllmente estavITo incluiàos no progl'amma geral, mas
que não o eontinbão todo. O progmmlllu apresentlldo pelos
candidatos Iiberaes â província de !Iinas estava ineluido no,
progl'amma geral, mas era um programma e~pecialmentc li'
beral, Ilorque, eomo o nobre senador pela Bahia, os libomes
de Minas julgão ser a principal necessidade actualmente a
reforma das leis que confiscál'iio as liberdades individuaes e
garantias dos cidadãos. E grande satisfacão me eoube vendo
o progmmma mineiro plcllamente apprôvaJo pelos nobres
cnnditlutos á deputação pela llabia, em malliCestacões de (Iue
o SI'. conselheiro Saraiva cra sigllatario e os mãis iIIustl'es
membros do dil'cctorio progl'óssista daquella provincia. Este
Cacto que me eneheu de consolueão proTou ulltecipadamentc
uma proposiçãO que os nobres ministros têm mais de uma vez
trazido á tribuna, e vem a ser que em geral os bomens que
iC colligál'ão Ilara crear a Jlroscntc sítuacilo já não formão
dous partidos, mas que as iversas opiniOês se vão fundindo
um uma só. E em loúo o caso me ti grato que 11 nobre deputação da Babia nssim se identiílca,se com sua il'mil a deputacão de l\linas.
• Sr. presidente, eu devia dar mais al<>umas explicaçÕes.;
mas a hora está Il.vançnda, c o meu esta(Fo de saude nãt> per·
mitte que cu, continue; por isso !leo aqui,
Tendo dado' 11. hora, ficou ainda adiada a discussão, o o Sr.
presidente deu para ordem do dia seguiate 2" discussão dOi
seguintes projectQs do senado:
1.' Declarando, que D, Carlota Jane Ilrown tem direito·
ao meio soido. de seu lallccido marido Gustavo HenrÍllue
Ilrown ;
2.' Aulorisanflo o governo a conccdrr a D. Amalia ncgls
~Iuniz llal:reto filha legitima e unioa. do fallecído cbefe de divisllo João Fl'Illlcisco Regis, () monte-pio. que percebia
sua mãi;
Continua~ão da 2· diseuSsão.do projecto do resposta A[,tlla
do tIlrono,
Levanlou-s8 a sessão ás 3112 boras da tarde.
.8'- "ellsuo

EM 8 DE JL.,HO DE t8G~.
I'nIlSIDENCI! DO SR, VISCONDE DE All!ETI!:.
SUJ\ll\IAmo.-Expediente.-Ordem do dia.- IIleio soldo a D.
Cadota J, llrown .-Monte-pio a n. Amalia Regis ~luniz
Barreto.-Resposta á Calla do tbrono. Discursos dos Srs.
Zacharias de Góes, barão de S, LOlll'enço e Souza Ramos.
A's 11 boras da manhã, achando,se presentes os Srs. viSe
conde de Abaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Almeid<l (l Albuquerque, Ferreira Penna, visconde de Sapucahy, visconde
de Suassuna, Souza Queiroz, Fon~eCll.i Paula Almeida., ~i.-
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~lIcira e Mallo, har;10 de ~Iul'itiha, Aranjo Ribeiro, Oltonl,
ltodrigucs Silva. Forraz, Paranhos, Dias do Carvalho, mar€(UC7. tle Caxias, Dantas, visconde de Itaborahy, Souza Ra·
mos, 1'iscondo de Jequitinhonba, barão de Antonina, Zachal'ias, omiio do S. Lourenço, marquez de Abrantes, D. ]\Innoel,
mal'((UC7. do Olinrla, Canrlido Borges, Pimenta Bueno, 1'001IIÓO o Calldirlo Baptista, o SI', presidente abriu 11 se5s,10.
Compul'ccêrfio denois os Srs, Dias Vieira, barão de Pira']l:1ma, Cunha Vasconcellos, Souza Fl'1lIlCO, visconde da 110aViót~ o Carneiro de Campos.
Falt{mio com causa partici.pada os Srs" hal'ã.o de Coteftipe,
harJo de Mal'olm, barão de Quaralnm, EuzehlO, Paula I'ossoa, Vieira da Silva, SinimM, Fcrnande$ Torres, Souza e
nlcllo, marquez de Uanlmem e \'igcondc ,Ie MUI'ungnape; e
sem partieipacão os 81'S, Mendes dos Suntos, Silveira da
l\Jolta, ,Jobim,' Nabllco e visconde do Uruguaj'.
Y.'oi lida e approvarla a ncta da sess,10 antecedente.
O Sr.. l n EECRF.TAnlO deu conllt do seguinte;
EXPEDIENTll.
Um oficio rle 30 de maio, do ministerio da justiça, acom'{lanhando o autographo UU resolncilo tia assemhlea geral,
'lue approva a posentadoria, com Ol:rlenado, do juiz de direito
José llernanlo de 1o)"olla; na qual resoluç,10 Sua illagcstade
o Imperadol' consente, - fi archivar, communic'l.Ildo-se â
outra camara.
ORBE:!I DO DIA.
E'utrárão em 2" discussJo os seguintes projeclos do senado:
MEIO·SOLDO.

Declarando que D, Carlola Jane Brown tem ([irei to ao meio
soldo de seu [allccido marido o marechal d~ campo Gustavo
Bem'i(Iua llrown.
, ~IONTt-PIO.

Autorisal\rlo o governo a conceder ti D, Amalia Regis MoIliz Barreto, filha lel(itima e unica do Callecido chefe de divi·
~ITo João Francisco Regis, o monte-pio que percebia sua mUi.
l'assáruo ambos, sem debate, para 3' discussUi.l.
RESPOSTA Á F.I.l.LA DO TlInoNo.
Prosoguiu a '2> discussão, que licára adiada na sessão antecedento, do projectJJ de resposta á falia do tbrono.
o Sr. Zacb ....i .. 1II 41c Góes (presillellte do conselho\;Sr. presidente, o nobre sena~or pela provincia da Bahia.' que
na. sessão de se~unda feira occujlou a trihunn, depois do cha·
mar a attenção 0.0 senado e do paiz para a grave queslão que
ora se agita e pm'lurba a Uniào Americana, depois de assevcmr que ~Ir. Scarllett, ex·ministro de Sua nfagestade Britan·
níca nesta <lôrte, escrevêra para. seu governo, dizendo que tinha
Jlromessa formal. ..
O Sn, FERRAZ: - Não disse promessa.
O SR. PRESlOENTE llO CO!:<SELllO: -Eu refiro-mo aosestractos do Diario.
O SR. FEllRAZ: - Perguntei se havia promessa formal.
O S,A, pnESIDEl"Tll DO COIlSE~llO:
•• '. promessa de tratar
da (lxtmoção gradual da escraVIdão no palz, promessa acrescentada da ?eclal'UçãO-de ,que o espirito publico a,?tuava no
mesmo l!eotldo, e tanto assIm que ba"a nma assoclacão protegída por Sua ~Iagestade o Imperador que tinba por fiin libertar escravos em certo dia do anno, pedia ao ministro dos
nogocios estrangeiros declarasse, ..
O SR, FFRIlU: - Se havia alguma promessa.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELll{): - .... declarasse ao parlamento de 9ue bas~s c de que meios reza essa promessa. (eu
mo refiro, amda e declaro, aos apontamentos do Diario) ••..
/) SR, FERRA1:-Ahl eu nJo rC5pondo por elles.
O SR, PRESIDENTE 00 CO:-lSIILllO: - .... e se acaso ella
consta na repartição. O ex-ministro '·:GS negocios estrangeiros do gabmete do 2 de Março de 1861, Sr. presidente já
declurou o que a este respeito havia; di,sc que bou~era
~penas entre S Ex e :UI'. Scarlett uma eOllvcr~ação parlicu,

la~

em sentido hem diverso do que o~a se inculca: call1i,Jlio
POIS, como membl'O do governo declarar que nada ba ahsolutamcnte a este respeito, nada consta lia secretaria dos negocios estran~ciros.
Feíta esta ~servaçào, entro na matet'ia do debate.
O nobre sonador pela ~l'ovincia de Matto,Gi'osso na pri~
mCll'a 'Vez que fallou, e ~Illda na segunda, insistru fortemellte em acoimar de roacionario o /lctual gabinete, estranhando
rlue d05SB pouca imporlancia a sellt1l'lhante accusacilo; mas o
nobre senador esque.ceu-se, SI', presidente, de que- quando as
nccusações são geraes, uma d(mega~do geral lambem é sufnClCllte em resposta. O nobre senador, com efe-ito, dC'l'cndo
descol' a Cactos, não o fez.
Disse que no Maranhão ha'liào sitIo tlXoJle'rados alguns omciaes de policia e disse-o referindo-se á correspondencia do!
jornaes, ao passo que o meu colJega, o Sr. ministro de estrangeiros, filho daquellu província, as!enrotl·lhe em aparte
(Iue nenbull1a demissão houvera; quo o que consta-lhe 8
que, augmentado o corpo policial, houve talvez prmoocõe:t
de alguns oficiaes e nomencOe! de novos.
•
Outro facto, Sr, presidente, que o lIobre senador mencionou Coi a demissão de um secl'etal'Ío da capitania do porto do
Recife, facto em .i insignificante, e que estou certo de que
o nobre seoóldor não estranharia se soubesse das reclamacões
qU9 bavi.t na repartição. competente contra esse funccionârio.
}las, como quer que sOJa, o nobre senador via·se embarucado com a objecção {Iue naturalmente oeeorre, e ê que, tratando-se de empregados de conllanC1l, ao governo era licito
demiltir a(!uelles quo jull;rasso necessario exonerar.
Por esse motivo, o nOOl'O senador julgou conveniente remontar-se à tbeoda sobro ompregos de confianca, .0CCOrrenao-se a duas autoridades qllo aqui nos leu. •
O Sr.. FlilnnAZ:-E são contraproducentes.
O SR. PRIWDENTE DO C01'I8ELOO;-... e, Sr. presidente, por
lal modo tratou o nebre senador o assumpto, que resultou
dabi uma verdadeira ()Qooss[o, ..
O SR. FEIIllAz:-Apoiado.
O Sn. PRESIDENTE DO C01'lSELBO:-.... porqu0 o nobre senado1' ~all~u da co~sel'vacão do ~residentes, ibcluindo, portanto,
li. pnmell'u autondade da provmcia no numero dos empregados
que escapão ao principio da confianca. Como bem disse o
nobre senador pela provincia da Bahlá, as autoridades que o
nobre senador pela provincia da Mato-Grosso citou são contr~l'oducentes.

~r, presidente, ha. orna regra que domina a materia em
qu.estão-, regra lfue IIIngueOl melbor estabeleceu do que o proprlo V~VICr., Citado pelo nobre senador pel~ provincia do
~Iatto-Gl'OSso. A rellra: -Q esta: "A liberdade necessaria ao
governo li illeonciLiavel com um regimen que não lhe dessa
lllltOl'ldade extensa soure. os instrumentos que o auxilião. "
A_quelles em[lreg~dos, pOIS, que tom pOl' missilo auxiliaraact;:'to do goycrno dll'ectameute, são empregados de cORfianca.
Na Fran9a, segundo o testemunho do mesmo autor citado pelo
o.oohro senajor,. escapa0 ~ 1'9gl'a..m primeiro 10l:ar os maglstrad?s1 . depOiS os oficlues, que gozão do privitegio da
mamovlblhdade; tem em terceiro logar algumas "arantias os
olliciaes de engenharia, em quarto lagar tambem °algumas os
proCessores.
O SR, FERRAZ: - Os professores quasi sempre.
O Sft. rRESIDE~TE DO CONSELOO. -- Quanto aos mais Sr
presid~llte! diz Vívien: "Feitas as exccpcões que acab~mo~
de IndIcar, todas as clô1sses de funccionm'los sUo amoviveissem outra prote,cção senã~ a íustiça do ministro de quem de,
pe~d.em. O dIreIto de demIssão se exerce com mais ou menos
faclhdade, conforme a naturez.1. ·do empre"o: é peremptorio e
sem cOlldições na diplomacia, e na aomfnistrncão departamental; sujeito a uma instruceão administrativa no servico
financeiro e em algumas admirustracões centraes. Eslas dfrferenças, aCCl'escenta o mesmo auior são da natureza das
cou~a5 e jllstificão-se por si mesmas, ,;
. 'Vê, pois,. V, Ex, que a opinião de Vivien, exposta poucas
!lnhas depOIS do poriodo que o ~ohre senador CItou, estabe·
l~ce. com clareza a doutrllla, e e que o governo está no sou
dll'cltodollllttmdo latias a!(uellos empregados que, sendo ()on~
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trarias (I política ado~lada pOI' clle, pOSlIão entorpecer a
marcha de sua administração; flue, sendo destinados a auxiliar.lhe a acção, lhe paliem pô!' embaraço.
V. Ex. sabe que esta questão éstil tambem resolvidA per
feitamente na Inglaterra. Ahi, cOllío o nobre senatlol' pela
provincia de 1Ilatto-Grosso põde ver em Dlacaulay, os altos
runccionarios em certos remos de serviço,aquelles que estão
á [rente das repartições príncip~és, unicos que podem ter
entrada llO parlamento, estão sujeitos á demissão descricionaria; não o estando apena~ os empregados de mais bumilde
esphera. destinados a manter as tradições e a dar uteis
esclarecimentos e informações, ~tc. Quanto li émpregos de
alta ordem, nunca se põe em dUVIda Que o governo esteja no
seu direito demittindo 05 [unccionarios que podem empe'cer lhe a accào.
.
Dest'arte :~S convenienciás do serviço Deão perfeitmnente
combinadas com o direito do governo; a demlssiio cbega e
nlcanca aos fnnccionarios que não podem bem servir sem ler
li me'sma opiniãO politica que o guverno; respeit.l, porénl,
aquelles que, gyrando em mais humildeei'llbera c contentando-se com a vida obscuia de en\pregado publico, Dão têm
110liticn e só h'atão do cumprir os seus aevéres.
E' verdade que Otn alguns estados da AlIemanha Sl:lgue-se
tlbutrina diversa ...
o Sn. FERRAZ :-Pelo systema de concursos.
O SR. PRESIDENTE DO GON~EI.HO ;-... estabelecendo-sá mÍl
alguns que não possa baver demissão sem sentenca; mas
este sl'stema é altamen1.a condemnado pelas prupria.s autoridades que Ij nobre senador invocou ..
Estando, pois, Sr. pl'esidente, este problellla resol\>ido
perfeitamente nos {laizc! livres, como estranhar ao guverno
do Brasil o demittlr presillentes, chefes de policia, delegados, subdelegados, etc. 7
O SR. FERRAZ :-E o.[ficiaes de policia.
O SR. PRESIDENTE DO Co.XSELnO :-Á nossa legislacão. Sr.
presidente, trata tambem de conciliar o dIreito do "governo
com o servico publico. Assim, por exemlllo, nas repat'lieões
de fazenda só se podem considerat· como empregados de
confianca os de primeira ordem, e ainda assim, por honra
do nossô governo se diga, raras vezes a. politica tem-se feito
sentir nas repartições de fazenda. Nas secretarias de estado
prepundera o principio de que são de co.n6anca os directores;
mas o corpo dà secretaria, que é uomeatlo' em virtude de
col1Curso e accesso, escapa ao direito de livre demissão.
Porventura. o. nobre senador apontuu alguma demissflo digna
de .r.ensura7 NãO, de certo; apenas [alIou de empregados de
poJlcia, de um secretario de capitania de porto, etc.
O Sn. FEllR.lz:-Hontem fallou a respeito de emJlI'egados
de fazenda da provincm do Rio de bneiro.
O SR. PllESIDE~TE !lO CONSELIIO :- Demittidos pelo govel'llo
geral? Não.
O Sn, l~EnRA%:-Pelo gOV8f110 provincial.
O SR. VISCOXDE DE JEQUlTINllONUA:-O inspector da tbesourilria da Parablba foi demíltido ba pouco teml10 e não se
sabe ainda qua roi a razão.
O SR PRESIDENTE DO CONSBtnO :- Nãa roi exonerado por
motivos políticos.
O SR. )IlNISTRO DA FA.ZENDA:-Apoiado.
O SR. ALMEIDA E ALllUQUERQU'E:-Commetteu falta 7
O SR. 1II1NIStno DA FAZENDA: - Aiuda não tive occaHão de
fallar.
O S8. PRESIllENTE DO GONSELIIO: - Não. houve propriamente
demissão.
O SR_ MINISTRO DA FAZENDA
Houve exoneraciiQ de commissfio' o empregado volta ao seu loual'.·
,
. "
O SR. FERRAZ:-Eu mesmo fi~ ISSO.
O SR. PRESIDENTE De CONSELHo:-Pertante, Sr. presillente,
ha de o. uobre senador pela provincia de lIh.to--Grosso permittir-me que lhe diga que, por mais {Iue levantasse a sua

voz acima do ton: que lhe <Í habitual, ~omo que para lIliulca('
il força dn rcacçü?, o nobre senndor lliio ,;onseguiu 1l100.;lrn.r
ao senado c ao jJaIZ que I'eacç:io hou vesse.
Agor!l- me occuparci ~om o dis_eurso do !lobre senauor pela
provmcIa de GOy<lZ, cUJa ausenCJa dellloro.
O nobre ~enàdol' peJa provincia ,de Goyaz, Sr. presidente,
porque eu tIvesse notado uma c~rta extensão no projecto de
resposta á falia do throllo em dIscuSSão, tirou d,~hi motivo
para Innç~r-se sobre o projecto de I'c,posta à falia do tbrono
<lprescntae!lt pela camara dos Srs. deputados, com tania aneiá
~uc o.~onsldel'ou des.co~te1.,porquc não corresponde ú saudacão
Imp'erml, e por exprimir Ill!l voto de desconfiança, 11o.l''1UO' no
t0]1100 l'el~bvo ao c~nsor~1O ~~s serenissimas pl'inccz<ts inVOCOI! a DlVIlla ProvlClonclai .ma por diante, se V. lix., interpondo a sua vahos~ al1tondadc, não advertisse {ILO não
lhe era !le,to trazer a discussão o projccto de resposta à
fatia do throno apresentado pela camara dos 81'S. deputados.
Eu nílo quero meurrer na mesma censura em que incol'l'cu (Í
nubre senador, a .quem me refiro e que V. Ex. chamou ;\
ordem; mas pernlltta V. Ex. que eu tlefenda a commissão .la
cam<lra !IUanto ao ter invocado no topico do consorcio a
divina providencia_
Sr. pl'ceirlentc, V_ Ex. sabe que o casamento ti um 11_queHes factos el!' que \) acel'to c a ventura menos dupeildem d~ vontade IlIustr~d,t rl~ homf;m por mais ilIustrada
que seJa, do que do ceo, umco flue perscruta os eoracões .
de sOlte que não ha ]tai de familia. .
"
,
O Sr.. FEllRAZ :
O casamento. e a mortalha no céo se
talha.
O Sn. rnESIOENTE DO CONSELHO: - .... que procurando
d,.1' eSlado a uma filha, não, estremeça 110 momento de fixar
a escolha do consorte c não IIlvo(/ue em seu auxilio a divina
providencia .. Ora isso que acontece a todo o pai de família
Mo jlóde delxlU' de suceder ta~lbcm _relativamente ao que é
I·evestul.o da reale~a, c COnl ma!s raZilO amd,t, porque nu casamentd dos pn.ncII)CS não lIa somente um negocio de familia
mas um ncgoclO de estado. E, pOIS, que muito é invocasse
a camara dos S,·s. deputados o ente supremo em favor do
acerto do casamento das princeza." se o chefe do estado
não jHide deixar de, flor motivo identico, dirigir preces ao
Todo Poderoso 7
~Ias o. que é nOl.vel, Sr. presidente, é que no momento
em que o nobre senatlor pela provincia de Goyaz flr"uia o
projecto de resllostll a falia do tbrono aprcsentad8 pela
camara. dos deputados .. _..
O Sn. CANDtríO BORelEs : - Não censurou, comparou sím
plesmente.
O Sr.. PRE:",!IlE:STE DO ~ON~ELlIO : - Comparando ·se tambem
censura-se. lhas, como H\ dl7.endo, no momento em que cri tic,wa a I:e~p.osta á [aHa do tbrono da cam.al'a dos Sl's. deputados, dll'lgmdo-se, então no uso de um dl1'cito indisputavel
á. propria falia (!o thrano como pe~a mini,tcria!, disse:
ti
lhscu!'so da coro~ e a\l;eo, porque, ,~ontra todos os estyloe
rece,b,dos, uma 50 yer. nau falia na olVlua Ilrovidcucia I De
sorte que censura-se um documeuto porque invoca e outro
porque Dão invoca a providencia divina I
Confp.sso li V. Ex., Sr. presidente, que ll. censura não
deixou de incommodar-nos, porque prezando-nos eu e os meus
cullegas de sentullcntos profundamente catbolicos niio quizeramos de modo algum bllver concorrido com o ~osso eOIlselbo para apresentar-se ás camaras uma falla com laivos de
impiedade.
Procurei então, Sr. presidente, 'Ver 50 achava em outros
paizes ~ivilisados precedente~ que. me tranquílisas$em, e,
com e[elto, folheanilo os Archwos Dtplomaticos, deparei cem
avultado numero de discurses analogos, em que se não. invoca
li providencia di~jna. Citarei alguns exemllJos:
•
. Na~oleão. ahn~do em 1? de janeiro de' 1863 a sessão. leg!slatlvn p'rollu~lcIOU um.dlscm·5o em que se mio falia na di·
vIDa provluencta. O discurso, com que o rei de Fortu"al
abriu as camaras em i de setembro de 1862 não tra.; o ne~ne
de De:>-s. No me~mo caso. está o discurso de encerramento
pvor~ndo pelo rei, d~ PI'U~Sla em 14 de outubro de 1862. O
preSidente da BollVla no discurso de abertura tIa ~s,emblúa
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Eu peco licenca para perguriia!'~lhe se S. Ex, entende que
dos 'deputados em 3 de maio de 1863; o rei da Baviera apriudo a sessão das camalas em 23 de junho d~ 18~3, e N~po haja no paiz alg'uma situação velb<t.. Se responder que sim,
dir-Ihe-hei
que ignora o !Jue se passa na propl'Ía casa.
leão no discurso de abertura da sessão legislativa em .". de
S!'. nresirlente, será porventura antiga a situacão do pm'tído
novembro de 1863, igualmente omittem o nOllle da Dmna
Providencia.
. consm:vador? Certo que não, O nobre ministro 'do impcrio do
- Não tive tempo, Sr. presidente, de verificar se nos (hs- gabinete de. 'il de março disse na camaru mui. p.~sitivament!l
cursos de abertura e de encermmento do parlamento na III- que não haVia naquelle tempo pnrltdos .de opullao, e profealuterra ha exemplos dn. omissão, que foi objeeto de reparo riu uma verdade; porquanto, nem o purtlllo c,~nse~vador nem
o liberal erão então o que annos antes bavli.to SIdo, sendo
ão nobre senador pela província de Goyaz.
certo que ambos modificúrilo-se, rCRllnciando .cada um delles
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIION1U: -Eu creio que clle se as exagerações e excessos que Ibes el'ão partL.culares.
referiu ao nosso paiz.
E tanto é assim, SI'. preSIdente, q.ue o parlitlo co~seryador
O Sn. PRESIOIlIiTIl DO CONSIlLIIO:- Fallou jlositivamente mudou de nome, passando a denomtnar-se - constitucIOnal,
nos estylos do parlamento inglez. (Apoiarlos,j Nilo verifiquci llludança inexplicavel, se com ell'cito não tivesse pOI' fim e~
se ali é invariavel o estylo de fJllar-se nos documentos de primir modificacão uas idéas, O llal tido conservador, cUJa
Ilue se trata, no Omnipoteute ; mas., suppo~do a allirmativa, razão de ser era: a llecesshlade de manter a ordem frequentetalvez porque naquelle paiz o reI e a r1unha, jlcla dupla mente alterarla pelos excessos do partido opposto, logo que
IJualidade de chefe do estado e da religii1o, tem mais neces- este, amcatra(!o pela experiellcia, conrlemnou taes excessos,
sidade de. nas occasiões solemnes fallar em Deus, nem por não podia deixar de modi[icar·se. (AjJoia(los) ,
isso deixá a omissão, encrcllUda pelo nobre senador Ilela
A situaçãO, portunto, Sr. ]lresidente, é nova não só pam o
provincia de Goyaz, de apadl'lullar-se com os exemplos (IUe partido progressista, senão tambem para o do nobre senado!'
citei.
pela provincia de Goyaz. Um ou outro individuo porle 1Itra·
Taes exemplos pel'suauem que a regra sobre tal assumpto vessar as variadas phases da poli tica e mostrar-oe boje o que
consiste em ni10 omittir-se. ou mencionar-se o nome da divina era ba 30 ou to aonos; mas dos nossos partidos ni10 se póde
providencia, conforme a gravidade dos factos e dos aconteci- úir.cr o mesmo.
mentos,
lUas, bradou o nobre senador:- E o programma da nova
Como quer, porém, que seja, Sr. presidente, prometto ao situacão 1 A esta pergnnta do noure senador pódo-se resnobl'e senador por Goynz, Ilue nunca mais em discurso do pondêr com outra pergunta: «E que é do prograrnma da
tlH'ono, para o qual eu possa conCOl'l'cr com o meu conselbo, situacão do nobre senador que tambem é nova, que não póde,
se omittirá. por lIlinba vúntade a clausula a que me refiro. cOllséguintemente, trilbar a mesma senda de outr 'ora ?
O SR. FERRAZ: -Estava subentendida.
O SR. D, l\h.NOEL: - Adoptárão o nosso, tão bom!l,
O SR. PRIlSIDENTE DO' CONSELHO' - O nobre senu(lol',
O Sn, Pl\ESIDEl'iTE DO CONSELHO: - Senhores, se o epitheto
Sr. presidente, ainda censurou o discurso do t!Irono como mal constitucional accrescentado ou substituido ao de conservaredigido, juridicamento [aliando, porque emprega, com IU- dor COIU que era fwtigamellte conhecido o partido do nobre
peito aos factos do Estado Oriental, os termos de-I'ucrnt senador, é um programma suillciente, tambem a expressãocivil e neutralidade. A este respeito observarei sómente pl'Ogressista - applicada ao partido oprosto vale um proque as cxpressiies citadas estavao já no topico da falIa do !,rillllma.
throno de 1° de janeiro, que se referia a dissensões dU(luella
repub Iica, e não merectlrão re paro do senado.
O SR. RODRIGUES SILVA: -Constitucional é synonimo de
O SI\, !Il?HSTFO DOS IlSTnA~GElROS :
Nem havia motivo conservadol',
para isso.
O Sn, PRIlSIDEIITE DO CONSELflO : - Pode-se da mesma sorte
O SR. PRESIDENTE DO CO:iSELHO :-Declarou o nobre sena- dizer que progressista é conservador, porque em verdade não
dor pela provincia de Goyaz, SI'. presidente, que oprojacto de marcha IJUra diante, retl'ograda, aquelle que jlerturba a orresposta que se discute não louva, nem censura, mas que, dem, E assim como o progresso SUp\lÕe essenciahnente !H'dem,
entretanto, não se pódedesconhecer que foi escriptopor punho sUllpõe liberdade, visto que sem liberdade não se adianta,
de adversarios dasituacão, P!tra mim, Sr. presidente, a ques- recua-se,
\[0 não é se a maioriá d,l commissão I(ue redig-iu o pl'ojecto
O SR. BAnÃo DIl lIlUntTlBA : -Isto é cousa vaga, não signide resposta á falia do tbrono, é ou não advcr~aria do ,l!'overno fica nada.
e d.. sltuacão : sei quo é adversaL'ia e adversaria decidida. O
O Sn. l'RESLDJilI<TE DO COIlSELIIO: _ Para V, Ex" está enque no mim entender cumpre averiguar é se o projecto de tendido.
reslJOsta, pelo tCOl' !le :!uas palavras, por seu contexto, e não
pelas restricções mentaes da maioria da commissão, ÍlToga
O Sn. BAnÃo DE l\IUllITlBA: - São palavras.
O Sn. PRESIDENTE: - Attenção.
censura ao gabinete. Ora, lendo-se attentamente o documenlo
em questão, ninguem dirá que alie illvolve tal cellsura. AsO Sr., PRESIDENTE no CONSllLIIO: De palavras compõe-se
sim pensa o nobre senador pela provincia doAmazonas, assim progl';lmmas, c eoufasse o nobro senadol' que se o termoacredito _pensa todo o senado.
conslitucional- foi uma bandeira para seus ami"os, o t~rmo
lIlas, Sr, presidente, quando no pl'ojecto de resposta algu- _ progressista _ uão póde se-lo menos parn os ~seus adverma censura houvesse, ainda que franca e descoherta, quanto sarios.
mais desfal'cada, isso seria,até certo ponto indilTcl'ente, porl\)JS () proO'ramnm-insh () nobre senauor pela província de
que já na priméil'a sessão do COl1'ente ann,o se disse ((~e () G;yaz, DÍl~i fl'1l1lcamcnte que () pro"I'umma tem suscitado
voto de graças enceI',rava ,Ce;lSUl'a ao ~abmete transac~~ ,e nesta casa uma discussão acarlemica, gscusa~a, Programmas
tamhe!» ,!-o actual, pOlque fize!1\ s~us.o, actos f[lIe motn~a- para cre"r e robustecer partidos não acredito que ten~ão
rão pl'lnclpahn~n~e as accusaçoes dll'lgtoas ao de30 de maiO, grande eillcacia. Dizem os litteriltos (pagal'ei este tributo á
e t.oilavLa o mUllsterw prosegulU em sua marcha. Desde" nova tendcncia que abriu no senado e meu nobre amigo o
pOIS, que está reconhecIdo na pratica que as votaç,ões do I SI', barão de S. Lourenco .... )
senado não importiio necessarimente fi quedn dos gaollletes,
_.
.
comprehende V. Ex. que cu não teria motivo nem interesse
O SR. HnAO DE S. LOURENÇO: -FUI eu o Cl'endo!'?
para considerar escripto sem censura um voto de graças
O SIl. PRESIDENTE DO CON5ELlIO : -Dizem que, depoís que
que ross~ realmente hostil.
houve arte poetica, não appareceu poema como os de Homero,
O nobre senador pela provincia de Goyaz, SI', presidente, que exi~tiu muito antes que alia se formasse. Ou ha accord()
reservou o melhor de slIas setas para di~pnrar contra a si- entre os membros de um partido e então um programnu!.
tuacão e contra o ministerio : acompanhemo-lo.
cscripto é desnecessario, ou DitO ha esse accordo, e em tal
F'allando da sítuacão, S. Ex. repetiu o que não cessa de caso o \lrogramma não póde ter a virtude de encadear osdizer em discurs?s ê em apartes, a, sàher: que a.situação do- animos, de tlirigi-Ios de um ~o~o regular e uniforme.
mmao!e é uma SItuação nascente, IllcomprebenslVel.
Dlr-se-ha porém c-Se assim 0, como fizeS:'6 darte da com.
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missão incumbida de organisar o progl'amma, de que se tem na-Ia como quizer, mas não pode razoavelmente negar que o
aqui tratado, como tomaste interesse em sua adop~[o? Res· gabinete resultou parlamentarmente da situação (Apoiados).
pondo francamente.
Disse mais o nobre .ellado!', Sr. presidente, que o minisDos trabalhos concernentGS ao programma, das conferen· terio é simples preposto, simples caix~iro. Ol'a, SI'. presicias que houve, o essencial, no meu sontir, não era um pro- dente, expressões de tal ordem, já parece que era tempo de
gramma escripto para ser exposto á critica publica, contendo se não empregarem mais em um parlamento: na camara tema solução de todas as medidas que se pretendessem realisar, rOi'aria, ao menos, apezar do verdor dos annos, que poderia
a norma do partido em todas as emergencias, O essencial em servil' de escusa a algumas demasias, não se ouvem mais selUeu conceito era fazer nascer do contacto de liberaes e con- melhantes expressões. Entretanto aqui forão proferídas,
servadores e de seus debates por assim dizer em família a
O Sn. PrnENU Bt'ENO : E retiradas,
conviccão de que o conservador era verdadeiro liberal como
O Sn. PIlESIDENTB DO CONSELlIO :- Forão retiradas, mas o
o liberoaI era verdadeiro conservador, e de que para um c
outro o respeito á constituição era um artigo defé, Conseguido nobre senador sabe que: !leseit voa; missa reve·rli ...
isso, como se conseguiu, o mais OI'U faci! e viria naturalmente.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHoilnA
Depois de retirada
Entretanto o programma, de que se tem fallado, fez-se, e uma expresslio, é estylo não tocal'-se mais nisw.
não ba contradicçilo senão apparente entre os que affirlllão
O SR. PIIESIDEl\'TIl DO CONSllLllO :- Pois bem; tambem cu
que foi approvado e os que negãO a sua approvoção.
O SR. '1SCONDll DE JEQUlTlliUONIlA :-Deixou de appl'ovaJ'-se. retiro o pouco que tenho dito a tal respeito.
O Sn, VISCONDE DE JIlQUlTlilllo:mA.:- V. Ex. dissernuito.
O 811: P!.IESIDENTE, DO CONSELllO :-Explicarei a apparente
O Sn. Pn:llSlDENTIl DO CONSELlIO:- Creio que disse muito
contradlcçao. Pnmelramente o nobre senador pela provmcia
da .Bahia, que assignou com restriccão o voto de gracas não pouco.
se mostra perfeitamente lembrado do que occorreu. - ,
O Su. VISCOIlDE DE JEQUITllinoNllA :- Pel·doe-me ...
O SR. D. llANOEL :-Apoiado.
O SlI, pnESIDENTE :- Atten~ão 1
O Sn. "ISCONDE DIl JIlQUlTlNlIONnA :-, E mais se disse naO SR. PRESIDENTE DO COl'lSELIIO :-Organisado o pro"ramma
(no que o n_obre senador! a, quem me refiro, teve maio~ pnrte) quella occasião.
declarou nuo querer assistir a nenhuma das conferencias em·
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- O que disse eu então
que ~avia de ser discutido, porque (disse elle em carta cuja que merecesse reparo?
pubhcaçào ilutorisou) não queria exercer na situacão 'outra
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllOilHA. : - Que o nobre senador
mHuencia que não fo.se a de sua voz no senado: Assistiu
entretanto (a instancias minhas) á primeira reunião em que por Goyaz não podia otrender a V. Ex.
houve algum debate.
O Sn. PRESlDllNTE:-Attençãol
O Sn. D, I\IA.NOIlL: -Apoiado, assistiu.
O SIl. PRIlSIDEl\TE DO CONSELHO: - Disse-o, é verdade, e
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELno: -E a nenhuma outra repito, mas em bom sentido, Pois ha offensa em dizer (lue
conferencia esteve .presente, nascendo d'ahi que não assistiu um senador não póde atrender a outro?
aos ,debates segumtes e li approvação do programma que
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONIIA:- Não foi V. Ex. quem
ultenormente teve logar. Approvou-se no que era importante e substancial: a respello do modo de resolver certas disse isso.
O SII. pnEslDENTB DO CONSELHO: - Fui eu, mas no sentido
questões secundarias houve quem discordasse, não estando
eu mes~.9 de accol'do com torlos áccrca de certos pontos de quo acabo de expender.
Acrescentou o nobre senador por Goyaz, Sr. presidente,
menor ~mportancla. Houve então quem ponderasse a conveniencia de, em vez de publicar-se o pl'ogrumlUa, mandarem-se que a l!0siÇã~ do ministerio é falsa porque não tem maioria,
cópias delle aos co- religionarios das pl'ovincias, para que e referiu-se a votação da camara na (Iuestão da estrada de
ferro de Pel'llarnbuco, em que o governo perdeu 28 amigos
prestassem a sua adhesao, como succedeu.
Direi "inda uma vel: não ligo demasiada importancia a que tantos são os que votárão contra o pensamento do goprogramlllas escriptos de partirlos. Pensando com V, Ex. verno. A verdade, porém, é que.,nessa mesma votacão, SI'.
Sr. presid~nte, que o cult~ das ~etl'as.!lo alphabeto não dev~ presidente, o gabinete teve grande maioria, pois'votárão
ser preferido ao das tradições mtelhgentes, acredito que a com clle 57 membros da camara, e nos 28 votos contrarios
l:atuação ha de manter·se e prosperar monos por um pro- figurão alguns dignos representantes que o gabinete continúa
gl'amma escripto que lhe ·sirva de evangelho do que pelo a considerar como seus amigos.
accordo espontaneo das id6as e doutrinas dos que lhe são deO SR. D. DIANoEL:-Dedicados.
dicados.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELno : - Amigos dedicados, sem
Sinto muito, Sr. presidente, ter tido necessidade de dar
estas explicações tão alheias ao debate, mas V. Ex. vê que duvida.
fui forcado a da-las.
O SU. VISCONDE DE JEQUlTlNllONRA : - São contrarios unicaO nôbre senador pela provincia de Goval, Sr. presidente. mente aos desperdicios de dinheiros publicos quando temos
atacand~ directamente o millisterio no fInal do seu dlscursó 15,000:000$ de deficit.
disse que elle não representa a situação. Que S, Ex. pense
O Sn. PI\ESIDENTE:-Attenção,
d~ s,Jtuacão como !be parecer, que acbc-a má, detestavel, é
direito ~e .adv~r8al'lo que póde livremente exercer; mas negar
O Sn. PRESIDENTE 00 CONSELHO :-Senti muito que aquelles
qu~ o mlUls,terlO é parlamentarmente organisado e representa amigos discOl'dnssem do governo, mas, digo-o segunda vez,
a. Situação e o que se não póde admittil': o gabinete é filho da não os considero adversarios.
situaÇão.
O Sn. T. OTTOIiI :-Apoiado, nem póde considerar.
O SR. T. OUONI:-Apoiado, é filho legitimo.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTIl'\HONU:
São inimigos dos
. q ~l\. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Abertas as camaras, o desperdicios
dos dinheiros publicos.
Ind!vlduo. que [Óra nomeado presidente da camara tempoJ'al'l?, fOI ta~lbem chamado pela corÔa para organisar o O Sn. PRESiDENTE DO CONSELHO :- Hontem Sr. presidente,
gabmete, deSignação quo assás revela ter a corôa querido o nobre. senador ~O! llinas-Geraes, dizendo abuudar nas irléas
proceder de accordo com a opinião preponderante na Illesma contranas ao additlvo concernente á estrada de ferro de Percamara. Comprehen~e V. Ex., Sr. presidente, tão versado nambuc?, sobr~ que v~rsou a votaç!lo alludida, declarou (o
como é ~estas materlas, que haja no regimen representativo que mUlto senti, por Vll' de um amigo tão importante) que
lUodo mal s regular de organisacão de ministerio? Acredi to importava doação de dinheiros publicos.
que não (Apoiadas). A situaçlio, repito, llóde ser má no
O SR. T. OTTONr :-Disse que não era assumpto para uma
conceito (lo nobre senador por Goyaz, pó de 8. Ex. condem- questão de gabinete,
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Faço justiça ao caracter
do nobre senador, pensando que sua intencão não foi offender () ministerio.
•
O SR. T. OnorH : - Nem podia ser.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Entretanto, obriga me o
nobre senador a dar uma explicacão.
Sr. presidente, V. Ex. sabe que das questões de estrarlade
ferro, como é essa sohre que houve a votação, de que se
trata, correndo, como correm, pOI' outm reparticão, eu apellas tenho o conbecimento que resulta de um exame abreviado
para fazer, como membro do ga/linete, idéa dos nego cios ocCUl'l'entes. Direi, ,pois, em poucas palavras o que me .par~cer
hastante para mostrar que não ha - doacão de dmbelr05
publicos - na I'eferida questllo.
•
A comllanbia emprezaria da via fel'l'ea de Pernamhuco,
Sr. presidente, bavia esgotado o capital garantido sem ter
concluido as obras a que se obl'igitra.
O SR. T. OTT01"I; - Esbanjou-se todo o capital.
O SR. VISCOt'iDE DE JEQUITI;;IlO;;llâ :- E' melbor substituir
o termo-esgotou-pOl' ac(uell'outro-esbanjou.
O SR. PRESIDENTE DO CO:;SBLIIO; - Consumira, bem ou
mal, todo o capital, sendo certo que pelo respectivo contrato
o gOV~l'1l0 se não re~erviÍra o direito de fiscalisação. que lhe
cumpna exercer severamente. Não tendo meIOs para prosegulr e terminar a obm, a companbia dirigiu -se ao governo
pedindo garantia para o augmento do capital necessario á
COllclUlião da estrada. Era então ministro da repartiç,10 COfi\petente, o Sr. Almeida Pereira, o qual peremptoriamente
mdeferiu a pretencão.
A companhia, Sr. presidente, voltou a carga, sendo mio
nistro da agricultura o Sr. iilanoel Felizardo que, abrindolhe a porta...
.
VOZES :-NãO senhor.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO : - Deixem-me continuar.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIlONUA: - A consequellcia é
gratuita.
O Sn, PRESIDENTE DO CONSELHO o-Se ainda não disse o que
queria dizer, como afllrmar que tiro consequencia gratuita?
O Sr. lHano~1 Felizardo não indeferiu, como o Sr. Almeida
Pereira, a pretencão, porém mandou proceder a exames.
Procedendo-se aos' exames, e sendo cada vez mais urgente
levantar dinheiro para concluir a estrada, dinheiro que a
companhia sem o apoio do governo não podia levantar na
praca de Londres, dirigiu-se de novo it mesma companhia
ao ~overno. estando no minísterio da agricultura o Sr. Sinimbú. O Sr. Sinimbú, Sr. presidente, atlelldendo provavelmente a que o tbesouro era já pelo contrato obrigado ao Juro
do capitat de 1,'200,000 Librr.s da estrada de ferro de Pernambuco, a qual, sem o 1l01'0 favor solicitado, se não
acabaria.
O Su. PIi\!ENU BUENO; - Então o governo a uão rece·
beria.
O Sn. VISCOND-E DE JEQUlTINHO?1nâ: - Ob! V, Ex. perdoe-me.
O Sn. PRESIDENTE: - Attenção.
VOZES: - OuÇãO, ouçito.
O SR. pnllEIDEl'ITE DO CONSELIlO: - Attenúendo, digo, a isso
e á urgencia de levar ao cabo obra tão importante e proveit08a, promettcu á companbia proteger perante as camal'as o
favor por ella solicitarlo, uma vez que o allgmento do capital
necessario ~ara a conclusão das obras, juntame~te com o
capital primItivo, não excedesse o nmximo do capltal garantido á via ferrou da BahIa, e comtanto que o governo, mandando procedel' a um exame por pessoas de sua confiança,
verificasse como havião sido gastos os dinhcircs nas obras da
estl'udu
Não entro, Sr. presidente, na apreciação 'Ie scme.lha~to
promessa: o que digo é que com ella e sob a fé que msplra
a palavra do governo, levantou-se em Londres o cap1tal ne-

cessario para terminar-se a estrada, que dentro do prazo
estipulado se concluiu.
O Sr. Bellegarde, Sl·. presidente, ratificou durante o seu
minister.io a referida promessa, e ultimamente o meu collega.
o Sr. ministro da agl'lcu,ltura, achando na situaçãO que acabo
de descrever esse negocIO, entendeu que não devia ser indiff()rente á palavra de seus antecessores, tão positivamente empenbada em uma praça estrangeira, onde tanto convlÍmmauter o credito, sempre inconcusso, do governo do Brasil.
Diz-se agora, Sr. presidente, que os ministros, que promettêl'ãO a garantia solicitada não podião fazê-lo. Eu, porém,
lembrarei sómenle um facto.
O 10 concessionario de via ferrea no Bmzil, o Sr. Tb. Cocbrane, tinha um contrato assignado em 1840 pelo Sr. Andrada l\Jachado, N;1o havendo dado comeco ás obras da
estrada de D. Pedro Il (era essa a estrada de sua concessão).
pagou a multa, a que por isso estava sujeito, e obteve rati.fiúaGão do contrato primitivo do ministerio do visconde dI)
a1oóte·Alegl·e, com duas clausulas novas, a saber, garantia
de juro, e isencão de direitos para as materias importadas
que fossem destlnaúas ás obras da estrada. Levado o contmto
,is cumaras, entendeu-se (contra o meu parecer que fiz valer
como foi-me possivel na discussão) Ilue o corpo legislativo
podia reprovar o contrato todo e admlttir a idéa geral de autorisar o governo ti contratar com (Iuem melhores condicões
offerecesse. Desprezou-se assim um contrato valido.
•
O Sn. PlMENU BUEliO: -- Apoiado.
O SR. PRESiDErlTE no COXSELIlO:-E desprezou-se allegundo-se, como agora se faz, que o governo não estava autorisado por lei a fazer semelhante concessM. Entretanto o que
suecedeu Sr. presidente? Succedeu que o concessionario,
apoiado na opinião dos mais notaveis jurisconsultos do seu
paiz, oppoz ti lei que passitra o seu contrato celebrado com o
governo imperial, e conseguiu o seu intento. Reconheceu-se
e confessou-se alinal que do contrato de Cochrane só dependifio d~ approvacllo do corpo legislativo as duas novas claua
sulas de garantiâ de juros e de isençãO de direitos, que lt
lei que parecia prejudica-lo não se podia consídel'llr subsis·
tente, e que portanto sem transaccão com Cochrane não era
possivel contratar-se com outrem. Cochrane venceu, e seu
iJireito foi respeitado apezar de um aeto legislativo que determinára o contrario; e uesta parte appello para os nobres
senadores, que suo conselheiros de estado, e devem ter perfnita lembranca dos factos, a quo me estou referindo. Eis-a(jui,
pois, Sr. presidedte, um precedente que vem em apoio do
ministerio actuul no procedimento que julgou dever ter na
questão da estrada de ferro de Pemambuco.
Voltillldo, Sr. presidente. a declaracão do nobre senador
pela província de Minas Gcraes, e' venJo nella mais um
documento de sua habitual e reconbecida franqueza, devo
dizer n. S. Ex. que o govCl'no deseja que o nobre senador
se entenda com seus amigos na camara temporaria e os
convide a se pronuuciarem como entenderem de razão, di~o
na camara temporaria, porque, como já tive occilsião uo
declarar, o governo não retira-se por votação do senado,
oude se não pólio fazer questão de gabinete, ao passo que
tendo já não digo uma votacão contraria lla outra camara,
porém mesmo nma fraca Iliaioria. entenderá que não pode
gerir os negocios publicos. (Apoiailos.)
O Sn. l\!l:'llSTllO DOS ESTR!NGEIROS: - Muito bem.
O SR. PRESIDENTE DO CO:;SELllO: - Tornarei agora em
considcracão, SI', presidente, uma observillfão do nobre senador pelá Bahia, meu digno amigo, (juaudo disse que não
approvava fossem nomeados vice-presidentes, homens influentes em partidos nas provincias. Creio IIue urro foi uma
censura.
O Su. FElln!Z : - Niío foi censura.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO: - Achando-se o nohre
senador pela Bahia, a quem me refiro, de accordo comigo no
que toca it nomeação e demissão de empregados de confiança,
não sei como S. Ex. não reconhece tambem (lue, para bem
servir rias vice-presidencias, nuo pode ser embaraço a qualidade de adherir il uma parcialidacle politica. N,10 se po(lem
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o Sn. PRESIDENTE DO GONSELlIO:-E nem me considerei
olrendido.
O SR. BAnÃo DE S. LOUilllNf,o:-Nem tambem ao gabinete,
porque seguramente não venho c0ll!- pretellções ; e nem trago
vÍnganr.as a exercer, nem. ressentimentos por olrensas recebidas .•
Sou tambem amigo do nobre ministro da fazenda, cuja
moderacão, bom proposito e maneiras amaveis estou acostumado a"respeitar 'lesde muitos annos; embora eoUocndos em
bancos oppostos, sempre nos estimàmos. Quanto aos outros
senhores, alguns dos quaes nilo conheço ainda de vista, não
tenho Illás informacões delles. Portanto, senhores, não nutro neuhuma illdispõsi~ilO contra o gabinete.
O nobre presidente do conselho nilo me cOl'respondeu nesse
sentimento de amizade, reflectindo e conhecendo, que meu
proposito foi mais de ajuda-lo do flue de combate-lo,
O Sn. PllESfDEi'\TE DO COl'lSELIIO:- Nem eu me dei por
olrendido.
O SR. MaÃo DE S. LOUfiENço:-Entiío, se S. Ex. nn:o se
deu por üll'endido. como me fez accusações grayissimas, que
garecião represalias de otrensas recebidas? 1'01' exemplo,
b. Ex. disse (lue eu havia faltado o respeito ao senado: nilo
é uma accusação graye?
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Exl'liearei. Pe~o desde
já a palavra, para uma explicação.
O Sr. DARÃO DE S. LounENço :-Creio que não commetti
essa falta; e o creio, não só porque a minha intençãO n ilo
era praticar esse ncto de desrcspmto, como porque lJareceme que o senado me ouvira com bondade, e até aceitar.ão,
dando repetidos signaes de algum as"entimento ; o que "nilo
era possivel que houvesse succedido. se eu o de5respeitaise,
e olfeudesse, ainda de leve, sua dignidade.
O senado hrasileiro nfio está ainda no caso do senado de
Cesar! nem V. Ex, podia ouvir essa proposicão tio nobre
ministro, sem de alguma maneira ofi'ender-se"; porquanto,
O SR. BAnÃo DE S. LOUOE~ÇO : -Sou.
guarda zeloso da dignidade do senado, e fiscal severo da boa
regularidade das discussões, era natural qne me tivesse tlJaO SR. D. l\i;J'WEL: - Ainda não jurou bandeira?
mado á ordem, se eu me houvesse comportado meno, dignaO Sn. llAUÃO DE S LOUIlEI\CO: - Não senhor; mais tal- mente. 1'01' conseguinte, Lalvet poderia ter eu usado de urna
vez acabe por jUl'ar.
ou outra expressão que excitasse a bilaridade, poderia mesmo ter concluido meu discurso eom algum dito mais alegre;
O SIt. D. !l.!.NOEL:
Dá-nos grande prazcr,
é isto cousa hem diversa da censura do nohre presiO SR. RAIIÃO DE S, LounENco:
Eu tenho de fnllar. Sr. porém
'Presidente, sem o querer, nfiô s6 para dar algumas rcspos- Gente do conselho,
tas ao meu nobre amigo, o Sr. presidente do conselho, como
O SI'. PnESIDE~TE DO COI\SELIJO :-Não empreguei a palavr.l
para aplacar de al{,':uma maneira ou desvanecer essas intrigas dcsl'espei to.
que, ~e tem querido formar entre mim e as musas (hilariO Sr., JlAnÃo DE S. LOUllENgO: - O nobro presidente do
da(le) a )lonto de já se fallar no meu enterro, quando aponas
acabo de re5nscitar, sendo umeacado de não ter versos cOllsell1O accusOU-llle tambem âe me haver occupúdo muito
de minha pessoa, o que, se é uma indiscripção ou leviandade
quando se tratar dcUe (Hilal'úlade):
em qualquer inuiyiduo, é Íllll erro illllisculpllvel para um hoEu, portanto, tenho duas cousas a fazer; tenho de enten- mem som merito; seria mesmo uma vaidnue frivola e inutil
der-me,e de explicar-me com o nobre presidente do conselho, ... na llIinha posiCão.
Eu, SI'. presidente, creio que a grande intelliganeia do 1l0O SR. FIlRMZ:-E fazer seu testamento.
O Sn. fiARÃO DE S, LOVRENÇO:- ... c tenho de conciliar-me hl'c presidente do conselho, não podia fazer-lhe acreditar,
que a defmiclio que dei da minha pessoa, som duvida, emcom as musas.
pregando o estylo figumdo, (osse a expressão do conceito
O SR. FEnnAZ:-Não {a. testamento?
que de mim faço, ou do papel que litternlmcnte represento.
Eu, nor exemplo, não qucl'o ser gmlso, nem tii.o pouco
O Su. BAIIÃO DE S. LOUlIE1'CO:-O nobre. presidento do conselho portanto ti em parte caüsa dos apertos em que me acho. me considero ser sentinella perdida ....
O SIl. FERRAZ: - Nem irmã da caridade 7
O Sr.. PRESIDENTE DO CONSELllO,-Todos me Mo de agradec()l' isso,
O SIl. BAnÃo DE S. LOUlllll<r.O: - Empreguei semelhantes
O SR. BARÃO DE S. LOUllENÇO:-V. Ex, sabe que o Sr. Pl'(;_ imagens, ou expressões llto vívas, para exprimir de uma mabem sensivel, a missão que me impunha uas presentes
neira
sidente do eonselho nHo deixou de ser um pouco injusto para
circumstancias, pal':t chamar a attenelio do governo e a do
comigo ...
paiz sobre nossa triste sitnação, em lista de. Jlí'ev~n ir !' meO So, PRESIDENTE DO CONSELI10:-Não foi minha intenção. lhorar futuros e proxllnos males, que minha lmaglllacão
O SR. DAIIÃO DE S. LouRENco:-, .. porque eu não podia timorata receia, e até descohre já, enÍl'etanlo que nossa ímolrendol'.
"
previdencia nos leva a oecupar o tempo com tao pouco proQuem é flue no nrnsilllão sabe a amisade especial, quasi yei:'J!
de parentesco, que consagro ao SI', presidente do conselho e
SI'. presidente, nilo sei se é pelo estado particular do meu
a sua familia ?
espirito, que não tenho esperancas DO (u turo que se me aprePortanto cu poderia olrendel' a alguem ; a elle, não.
senta carregado I Prevejo grandes infortunios; e estes meus

mandar vice-presidentes de fórn da provincia, e então me
perece que a boa politica aconselha a nomeacão de homens
preponderantes do logal". Assim, o partido conservador tinha
na vice-presideneia de PernamlJllco o Sr. visconde deGamara,
gibc, e nÍllguell1 razoavelmente Ih'o podia leVa!' a mal. O
mesmo succedia na Bahia com relação ao SI'. Wanderley.
O Su. D.l.n1o DE S. LOURENÇO: - Nunca foL
O SIl. D. MANOEl. : - O SI'. Tiberio.
O SR, DAIlÃO DE S. LOUilE1'QO: -Esse, sim.
O SIl, POESIDENTE DO CONSELllO : - Pois bem, o Sr. Tibe1'io' cnda partido, pois, está no seu direito, colloeando It
fre~tc dos lIegocios os homens mais dedicados e inlluentes.
Elles que, em vcz de governarem por detrás do reposteiro, assumão a responsahilidade que lhes compet~, Se forem bons,
lllostrem-se taes ; se são exagerados e [I'cncticos, raslluem Q
capote, como diz o Sr. barão de S. Lourenço .. ,
O SR. DARÃO DE S. LOUllllJSÇO : - Apoiado.
O SR. pnESIDENTE DO COi'\SELUO: - E fiquem de uma vez
conhecidos como homens uagerados 'o improprios para posiÇãO de confiança.
São estas, Sr. presidente, as observações que tinha u fazer.
O SI'. 1)1..... 0 de S, Lourenço. -Sr. presidente, eu
nllo tinha intencão de tão cedo voltar à tl'ibuna, e menos de
tomar parte nesta discussão, da qual fugia, () por isso a quiz
encetar antes que entrassem no debate os campeões do nosso
parlamento, porque assim eu poilcriu conciliaI' a attencáo
do senado, que agora está distrallida, pelo conHcto de grãndes idé<ls, de argumentações corradas e ilIustradas, que
V. Ex. tem presenciado. E' diíllcil que eu possa conciliar
a henevolencia do senado Ilestas cir~umstal1cias. Fallarei
como um episodio, que se introduz no meio deste grande debate á que temo. assistido; {atendo sempre o papel de unidade.
O Sn. FEllnAZ : - OIbe que o chamão singula.r.
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sinistros r~cei?s coromun,ic~va a quem pOde ainda ;lttellu~·1 prensa! E eu que havia contratado tantas e importantes
los, senão lfitclramente dIssipa-los, Não tratava pOIS de roI- empresas, Cui considerado como nadando em riquesa ao
nba pesôoa,
Pll;sSO que ,m.e Caltav,ão os meio,s para oecorrer as despez~s de
Tambem quando <lU me disse liboral, não quiz Cazer o meu ' ~lI\lIa Jlo~lçao -' HOJo, Sr. pr6slde~te, nillguem mais llOde duelogio. Mas, ainda quo assim Cosse, dado o caso mesmo que vldar da lOJuslIca de ta~s caJumOlas ou llel'fidas insinua~ões;
eu tivesse tido a intencão de convencer o senado de meus nlnguem dcsconiJcc,e hOJc, (Iue eu posso ostentar firme, e dessentimentos liberaes, séria isto uma pel'tcncão menos digna., assombrado a qualIdade flUO s~mpr,e m~ ~companba de uma.
ou que merecesse a severa censura do nolirc ministro? Por probIdade ']ue_1\ nClI,hum out:o IIlvejo. ,N? Julgamen~o das mique n<1o me deixa semem' para colber depois? Sou, ou tenbo nhas culpas llao tCl'a a Pr01'llIcIlCla Dm01\ de pumr-me por
sido tão ulltipoda (Ia libel'dade, que seja um dcsproposito dar est; :'erg~nhoso ?l'lmc..,
"~
alguns llussos, e mostrar vontade de S6I' recebIdo na phalang~
101 po~ ~~e paleceu-m~ Cem nlguma IlISlnUaçM, procedente
dos Ilberaes exclUSIVOS de meu paiz? Quando me dec1arCl ?US palm,la. do noblo plesldente do conselbo, que ll!e apresliberal, pareceu ,me que al"'uem se havia rido, como de uma .01 a pelhr a pala~ra, conhecendo agora que enganeI-me, seproposiçãO estrall,ha, e ent~o lH'?Cllrel justilicar-m~, sem flu.e gUl\~O a~ ~eclara9ues repetidas de S. Ex. , "
fosse meu proposlto fallar de nllnhit pessoa, e, Sllll, balllltSI. plcsldcnte, tenho Icspondldo ao noble nUlllstro; e antes
tar-me para meu novo baptismo. Foi ainda mais o nobre pro- qu~ ~lgulllas conSHJerações Caça soh!'e os dehates, D~sta dISsidente do conselllO, em recompensa do muito bem que lhe cussao, qucTo relllo\cr todas as mtngas que possilo lmp~dlr
desejo: dirigiu-me UDla insinuação odiosa, quanto á minha m~ o eoncll~nr~ll!e com as musas, c?m os P?etas de ml~ba
vida pubhca passada. Porquanto, lembrando, para moles- t~l m!. que con.tltuem um poder, ullla Inlluenclt\ que respeito.
tar-me, os dilIerentes nomes que eu me havia dudo, aecres- E~ nuo condemnel as musas, antes as desejO poupar, o que
centou de sua casa-ex-~rocollsut l-Sem duvida Callei em nuo se gas.tClIl tanto, p..u ra a ~onservaç~o de sou brilho, .
proconsul, em pedodo mUIto diverso de meu discurso, e sobre
SI', preSIdente, eu llUO desejO que seja desprezada a poeslU,
assumpto bem di!ferente, como o senado preEenciou, Eu, pois, nem ql!e o bomem de ~nel'lto, p~rque Cl\~ versos não (~eva ser
ilão pod}a. chamar-me ex-proeonsul; I?go. Cui chamado peta a,lJl'Ovelta,do. O que J~i\O qu~ro e que seja o estl'? poetlco, um
nobre nlllllstro, que devera ter-se roCel'ldo a algum tempo de tlt,ulo pai_a os Calgo, maI~ UlIlJOrtantes u~ admHustração puminba, vida public~, à pl:esidcneia v, g, da Bahia, O que Ilhca. Nuo s0!1, portanto, ~nlm,lgo da poesia. E' 1'8r1ade que
podeI'el responder a uma Ulsllluacão tão vu"a !
nunca Ilvc gelto pala fazel vel~os: m~s smto-me com algum
","
estro, apen!ls faltando a rima. \Htlarzdade prolongada,) OeO Su, PRllSlllENTE DO CONSllLuo,-Nenbum, nenhum,
veru reflectu' os que se mostrão 150 assanbados em favor das
O SR. BARIo DE S. LOURE1'CO;-Dcclaro ao senado, de- musas, que minha indisposicão com e1]us não é a ultima
clafo ao paiz, que não ohstallté ser um resuscitado, que deu palavra, nem uma inimizade' perpetua; os does sexos nunca
contas no outro mundo, e delle volta escoimado de culpa e estlio mais proximos de uma rcconciliacão, como no auge de
pena, não me recuso a presta-Ias de novo, Neste longo inter- seu odio, quando se maldizem reciprócamente. Ouem sabo,
vallo tive sufficiente espaco para refllectir, e depois de um portanto, o que poderei ser amanha dcerca da poesia!
vigoroso exame afianço com firmesa, que posso, e devo ter
Agora, SI', presidente, algumas consid-racôos passo a Cucommettido faltas e erros de intelligellcia, ou pOI' ínhabili- lor sobre a discussão bavida, na parte relativa ao meu pridado; porém, nenhum por vontade, ou que posSão envergo· meiro discurso, Lembra-se
senado de ter eu censurado a
nhar-me. Estimo, e até agra(leço, (fue so lembrem do meu situação pela allscncia de principios, e pela Calta de um propassado, para que eu aproveíle toda occasião de discutir gl'amJllU ou handeira, que nos reunisse iÍ. eBa.
meus actos.
O nobre senad .. r pela provincia da Bahia (o Sr. Nabuco),
O Sn, PRESlDll~TE DO co~sELno : _ Não trazidos pOI' mim, esl;i completamente d" aceol'do eomigo neste ponto, e em
,
t
'
alguns
outros, S, Ex. disse quo reconhece desde muito a
quo nUo tIve es a, mtenção,
necessidade de um programmn. de uma bandeira, e \Iue fi
O SR, BAnÃO ])E S. LouRENco;- SI'. presidente, estou no havia apresentallo ; mas que cita, ou Eeu progranulla, ue que
caso de certas vethas, que nada obtendo do presente, e m6- 1I0S leu Ullla parte, mlo obtivera upprovução, O nobre senanos esperando do futUI'O, gostiío de fallar do seu passado. E' dor pela provincia de ~1!llas (o Si'. Ottoni), tambem fallou
pois, um prazer, ti ainda mais um servico, furcar-me a di,; nesta apresentaçilo, mas Igualmente dcchll'QU não ter conhecutir os tempos anteriores, ainela mesmo:para ileITcndcr-me, cimento da sua approvaçàu, O nobre senador pda provincia
Cl'eio, que o nobre presidente d o conselho tentou, ou quiz do Rio-Grande do Norte, porém, nos as.cgurou que a llpproreeordar uma época, em que servimos ,juntos em um gahinete, vaç'io tinha sirio (!lId;;, mns IÔl'a llc hom:;, lá depois de
quando diz S. Ex, haver experimentadQ dissahores maiores, e l111ul'uti da noite, (lIUarid"dc.)
mais amargos do que aquclles que porventura lhe poôsa CDzer
experimental' uma opposição como a actual;parecendo que esta
O Sn, D, M_,~OEL :-Qual fóra do horas I E$tu vamos reureferencia llódc despertar o pensamento de ter o nobl'e mio nidos, discutimos muito.
nistro solTrido por seus companheiros I E, como eu Cui um
O Su, PRESIDENTE ;-AttCllÇão,
deUes, e certamento dos mais maltratados por esse partido
O SR, SOUZA llnAlico (ao Sr. D, Manoel);-Deixc fazer rir
parlamentar, que até quiz marear algumas rapul,ações ...
O SR. PlIllSIDE~TE DO CONSELlIO ;- N,10 iem nenhuma rela- e nós fiquemos eallados ou riamos tambcni.
çãõ eom V, Ex, ; eu alludia ao partido parlilmentm.
O Su. BARÃO DE S. LounE:,no: - V. Ex. estft muito zanO SR, DAnÃo DE S. LOUREMO;- O nobre presidente do gado; eH sei rir e sei chorar:
conselho devêra ter relllectido sôbre as injustas occurreucías . O Sn. SOUZA Fr.,u;co :-N,10 estou zangado; estou até me
dU[IUelle temIJo ...
rlJldo,
O SR. P,:tESlDENTll no CONsm.no:- DIe desgostavão muito, ,O Sn. DARÃO DE S. Ll)uREIi~O : Do. que eu ouvi, SI'. preme dIssemo mUItas IOsolencias,
s!dellte~ seGue-se que não houve pubhcaç,10 do progm'ilma,
O So. BARÃO DE S, LOUHIl~CO o-Poucos ministcdos sem Uma 101 progmmma, ou bani/clI'a guardada na gav~ta, n~10
duyida, Carão tão maltratados pêlos representantes de seu pro- pódelur execução, ser objecto de nOESO culto, ou centro de
P!'IO .partldo! pelos exagorados, principalmente de tres pl'O- reunIão,
"'mClas I
O Sn. D. MANOEL ;-Não queremos muito culto.
O Sr., PR);SIDE~TE DO CONSllLllO;-- Não me referi a isso.
O Sr.. DARÃO DE S. LOUllElir.O: - Desde muito tempo cu
O SR. SOUZA fuMOSI- Entretanto foz muitos beneficios ao estari~ nlbtndo Das bandeiras· do progrc~so, se, porventura,
paíz.
elIa tn'essc tido pllbltcação,
O Sa, DARIo Dll S, LOUREIiCO:--Eu fuí uma das "ictimas
O Sn PlIlENTA BUIll"o ;-E' verdade.
mais feridas I Qllízerilo mesmô pôr em duviua a probidade de
alguns membros do ~nbmete, quer 11<\ tribuna, quer na imO SlI, D, ~IAlíOEL :-A;;Ol'íl está publicadn,
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O Sn. BARÃO DE S. LOURENCO : - Desejo saber agora, em
que lugar é que se presta o Juramento (hi/aridade), porque
estou. promplo a aceitar, porque professo todos aquelles
prmclplos.
O Sn. D. l\[ANOEL:-Nlio ha juramenlo.
O SR. DARÃO DE S. LOURE!'(CO: - EnLiio basta protestar
aq~?
•
O SR. D. l\[ANoEr. :-Sem duvida.
O Sn. DARÃO DE S. LOURENCO (estendendo a mão) : - Protesto aqui, protesto solemnenieRte, Sr. presiJente, estar por
aquelles princípios de programma feito pelo nobre senailor
pela. provincia da Bahia, e approvado às 11 homs da noite.
(Hilaridade. )
O Sn. RODRlGUES SILVA: - Perto da meia-nonte.
O Sn. D. nIA:NOEL: - Y. Ex. resuscitou muito sarcastico.
O SE. DAnÃO DE S. LounENco: - Não· offando a niugllom
com minha linguagem.. SI': presidente, succedeu eom esta
demora da publicação de tfio acertado progralllma, o mesmo
qne aconteceu no tempo dos Hebrcus, quando as leis Corão
feitas Il~ Monte Sina]: levúrão l,i muito tempo, e cançados
os Israelitas de esperar por Moysés seu cheCe, esquecêrilo de
seu Deus, de sua religião, Ilcrdêrão a Cé e adol'<lvão o bezerro
de ouro. Eis o mal da situacão; foi o resultado de~ta delJ!o!,a da publi~açilo ..do progrÍlmma. e da sciencia dos prinClplOS que devH10 dIrIgir o novo jlarlHlo.
O nobrc senador pela provincia da Dabia, tambem concordou comigo na desconvenieneia, na excentricidade ou extrava~ancia, nUo sei que nome lhe dê, da existelleia de um directorlo ao lado do governo, dizendo (jU~ o governo quem
deveria ser o propl"io djrectorio, até niesmo ]lroleg~r convelIIentementc as candidaturas de seus amigos. Aqui ~stú portanto, um dos cbefes da sltuacão encostando-se á minha humilde opiniào, ou eu tendo ádivinhado n sua, não devendo
pcrt~nto parecer estranho o que eu à semeluante respeito
OUSCI avançar.
Sobre a conciliação, SI'. presidente, eu estou de aeeol'llo t~m'
bemcomo nobresenado~' pela provincia daBiluia{o Sr.Nullllca).
parece-me q~e a eoncJ!lilção nuquellp.s tempos pretendeu se
que fosse T1porosarnente lima fus[o dos partidos. e n[o
a!luillo que (hS5e o nobre senador llcla provincia de MntoGrosso, que fôrn apenas um desarmamento dos antigos adios
COIII a conscrvaçfio da autonomia rJe carla partido. Tanto é
exacto o que o nobre se~ador pela I3abia disse, que ainda
me lembro Je que se qUIZ, e se proclamou entüo completo
esquecimento de todo o passado, devendo o futuro do ]Jaiz
e de cada um de nós ser cOllsa inteiramente nova.
'
O SR. FERIIAZ: - nlilo ahaíxo.
O Sn. BAnAo DE S. LOUnENGO : --- Recol'do-me tambem de
uma exclama Cão (Iue, ao o-uvir' a lIova doutrina do chefe
11aslcador da fwndcira. fizera
nobre senador. o Sr. Clemente Pereira, de saudosa memoria ; disse elle :' (( Se o passado nada filais v.. le, a que ficarei cu sendo, que nada mais
posso fazer nesta idade? " Portanto, a conciliaeão foi, na in·
tenção de seu chere, a Cusão dos pal·tidos, uni mundo 1101'0,
·e !lã? o desarmamento temporaria dos mesmos partidos para
depQls tOfn,!rcm as arl11as, quando desapparecesse a coacc,to
que. os contlllha. Portanto, já vê V. Ex., SI'. presídente, que
eu Já não :vou ficando tüo unidade, queJ'ú vou me upproximando mUito, e de (luem? De um cbefc a situacão !
<;lra, agora eu quero prevenir ao senarlo e aós meus examigos ... (ex nITo, porque aínrla os considero taos, mas são
amigos velhos), porqlte eu 1Ioje não pertenco á pbalan"e alg~ma por mais. glol:iosa 9ue seja.; continuo a conser~al' a
nunba autononua; e a dlfferellç.a (j~e o nobre pl'esiflenle do
conselho l!n de nchar sempre na 1Ill11ba conducta. Os meus
nobres amigos velhos parece que dão para matar ...
O SR. PlIllSIDENTE llO CO~SELUO : --- Amizade, quanto mais
velha melhor,
O Sn. BAnÃO D}" S, LOUREN~O : --- '" e eu [oco apenas algUDlas advertenclas par~ el1sma~. (Ri/arillado.) A d6se dos
meus nobres e velhos amIgos é dose talvez de malar,póue ser

r.
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veneno; a minba é de curar. l\leus nobres e velbos amigos
querem sem duvida a queda do gabinete, e eu quero a conservação delle.
VOZES: -- Não queremos.
O SR. DARIo DE S. LOURE:.r-o : --- Tanto querem que dizem
que o ;;abincte não é o c1lefc da situaçiío, querem que venhüo
os chefes da situação carregar com a responsabilidade da
adminisLraçito ...
O SR. RODRlGUES SILVA: --- Todos têm responsabilidade.
O .Sn. DARÃO DE S. LounE"QO : ---.... e eu não quero isto; os
meus vel1l05 amigos querem c1legar a um fim 11 cIo absurdo, pela
exageração rJo mal; eu qucr? corrigir, como posso, a situação; quero que vamos "Ivendo, não quero exagerar o
mal para corrigir; quero a conservação. do mesmo que está;
e procuro vel' Ee Os negocias se cncammhilo a evitar novas
mudanças; ponlue, cmum, não quero mais reacções, desfjo
que cllas terllllnelll, pOIS ~ão a mort.e do paiz. Já vê o nobro
president~ do conselho, (Iue não sou inimi;o, sou propriamente an1l;0 ...
O SR. PHESUlEIiTE DO CO~SllLlIO: --- Já. declarei isso mesmo.
O So. DARio llE S. LODHEN~O: ---... um amigo caustico ...
O SR. PI1ESIDEl'iTE DO GO!,(~ELUO : --- Um amigo poeta.
O SII. DAOAO DE S. LOUllEl<ço:-Poeta, não, já me declará1',10 inimigo dos poetas; como sou amigo do gabinete, desejo
saber o como e porque as causas se fazem; Ulu amigo impertinente.
O Sn. FEOM.Z:- Todos os 'Ve11l0s 5[0 impeltinentes.
O SR. DARIo DE S. LouREoço:-Tambem não aceito a proposiç<1o do nobre senador, que me deu aparte.
Sr. prcsidente, cu qUflndo fallei a favor dos vel1l05 e experientes, não acreditei fallar de mim, po]'([ue não me suponho velho (hilarillade); l1ftO me SUP]lllZ velho, e nem o sou,
e isto declaro l)om que não se acr~dite que tratei da minha
propria causa qUllndo defendi a delles. E' indispensavel que
i5to fi~ue bem explicito, para que minha defesa mantenha
sua força.
O Sn. fERnAz:--Exhibindo a certidão de itlade 'l
O Sr.. DARÃO Dll S. LounENCo: - Sr. presidente, o fallar a
Cuvor de lima cnusa ([ue pócl'e ser commum não entendo que
seja desar, e se acaso eu me quizer auxiliar da poesia, nella
acuôrei apoio, (l0l' quanto dó. exemplos que põe qualquer pes50ô, por mais importante que seja, da mais elevada catuegoria, uma personagem divin'" á coberto de todo dosar;
não orrendendo a delicadeza quando uoCendo uma causa
eommum, e que Ibe possa tamhem interessar.
O Su, FEr.UAZ: - Em verso?
O SR. lJAIlÃO DE S. Lour.wço:- Sim, em vel'50 se o quer.
( Hil(ll'úla '!e ) 81', presidente, Y. Ex. deve lembrar-se do
que succedeu quanuo os porluguezes tentarão dohrar o caho
da Jloa-Espcran~:n, e o capitão. Vasco da Gama com sua armada devassar QS lUares da Indm, e encetar a conquista daquelles numerosos (lovos. Eu não sei se é verdade o que vou
referir, e se lal acontecimento se deu, porém, está escripto
em letra redontla, cousa em [{ue muito creio, e na linguagem
que não mente. Irritados os deoses marítimos desta ousadia
(lo dems31uuento de suas aguas, assim como o deus nacho,
antigo conquistlulor da India, (Iue via com ciume os novos
rimes de sua gloria.
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O 50. FERRAZ:- Era com medo do opio.
O SR. DAHAO DE S. LOUnllNCO: - Conconel"ão todos a um
congresso que o mesmo llacho· convocara no Cundo dos mares
pô ra se concertarcm nos meios de destruir a armada lusitana.
O SR. FEnnAZ ou RODRIGUES DA SILvA:-A que horas?
O SR. BARÃO DE S. LOUREõCO : - No fundo do mar não ha
dia, nem noute. (Hilariclade.fEntão o deus Racho rompendo
o silencio do divino congresso, consta (lue estas IJhrases dissera em seu discurso:
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nos nauCragios, sendo o primeiro nos perigos! s6mente, Sr.
presidente, porque era dedicarlo a um dos mais benemeritos
candidatoo tle minha prov;ncia I não é licito ao empregado
sympathisar com o mcrito, com o talento e com a bonestidado?
O So. FERREmA Pm'~A:-Apoiado.
O SR. DAUÃO DE S. LOUnE!í~o: - Eu fui quittro annos presidente da Bahia, e o que digo do patrão-mó'!' do arsenal,
digo-o com conbecimento de causa.
O S1\, pnESIDE~m DO CONSELUO : - E' muito partidal'io,
O SR. DA nÃo DE S, LounIl:;Co: - Não é exacto, apenas
tem muita amisade ao Sr. DI', Fêrnandes da CunlIa,
O Sa. rnE5IDE;>ITIl DO GONSELno : - Abusava de seu em- .
prego,
O So. BAUÃO DE S. LOURENCO : - E' uma calumnia, em
que S. Ex. não deve acreditar, e lhe cUUlJlre exigir factos.
Assevero-lhe que não abusava, e deve crer que a inimizade
ou a injusta perseguIção ba de sempre procurar pretextos
para cohonestar-se, e os acha ne5tes termos vagos. O patrãomóI' pediu conselho de investiltuçúo, e um inquerito regular
sobre sua conducta, e não se lhe deu,
Tambem pela justica se praticou um aeto inqualificavel!
Tirou-se a um atltigó teuente-coronel da guarda nacional,
muito bom servidor do estado, e sempre garantia da ordem,
não só o commando do batalhão, como a fal'da I e por motívo falso, ainda que verdadeiro insufficiente; porém, CQIl!pletamente falso. Foi dcmitlido o SI" CbrístovãO Pereira de
Mascarenhas a pretexto de ter excedido o tempo de uma lícança, que pedira pm'a it, tratar de nego cios seus em· outro
districto. Eu tive em minhas mãos o desmentido desta falsidado, que entreguei á presidencia da provincia: o verdadcil'o motivo foi a poUtica.
O Sn. PRESIOE('(TE 00 CONSELnO : - A' quem se refere?
O Sn. BARÃO DE S. LOURENr.O :-Já mencionei o nome do
Nus monarchias, Sr. presidente, mesmo constitucionaes, ou SI'. Dlascal'cnhas do districto 'da cidado da Cachoeira. Não
talvez sómente nestas, ê conveniente que o novo gabinete re- me recol'do de outros factos, e Ilem tenho o pi'oposito de os
mova as causas proximas, que podem embaraçar sua marcha; denunciar aqui, porque fujo destes detalbes; o devo fazer
porém, nUo se deve á cada mudança de ministros, particular- illsti~a ao nobre ex-ministro da fazenda, declarando que ~m
m'ente sendo estas.tãoamiudadas, derramar o terror por todas sua reparti cão não apparecêrão tMS exemplos que se deseJ:I.as Camilias, ameaçadas de perder o pão que as sustenta 1 va, antes S. Ex escolheu muitas vezes o merito nO grupo
aiuda nos Estado~-Unidos isto se dava todos os quatro annos. dos que pensavão diversamente em política, não lhes neganmas agui ba, pelo menos quatro mudanças em quatro annos: do a deVida pl'omocão. Quanto ás demissões dos empregados
E' do Inter~sse geral, da nação, do "'o vemo mesmo, que S8 de policia,lIada dii'ei, e lIem me importiio ; e o que o govorconserve as especialidndes das repartições, que se aprecie a no acaba de fnzer, todos têm praticado: o abuso tem sido
habilitação experiente; e sobre tudo, que se respeite um geral, c con-viria que cessasse. Desejarei que, depois de
'luasi direito adquerido pelo empregado de longos annos, eu- completada. ~ reorganisação da situação, ao meM~, .fique It
callecido no servico publico, e que nilo pôde encetar uma no- maior establhdade de nossas causas como um prinCipIO para
va industria. Como uRmittir um bom 5el'vidor, que tem satis- a nova éra.
feito suas obrigacões e em nada tem desmerecido ante seus
Eu, Sr. presidente, não é de agora que assim penso, porcbefes immediatôs 'I
que mesmo no tempo do meu procouSlIlarlo, que durou quaNão costumo chamar a discussão para esse lado; mas, não tro annos, e em que tive umarebel!ião armada ao pé de J!lim,
é sem vantagem tocar de passagem em sem~lhante materia. e via tentativas de reproduzil' se o mesmo no meu dlstncto,
Eu acbv, Sr. presidente, que o governo não ahusou mUIto de não dei demissões, Na secretaria mesmo vivião tr~nquillos
tal arbitrio em minha provincla na quadra eleitoral, onrle, meus aflversal'Íos ou descontentes, e lá ficarão. SI alguma
com tudo.os seus agentes pl'oeurariio intimidai' com repetidas vez a conv~niencia do sel'viço publico me ac.on5elhavaa relpoameaças os pobres empregados, mas ficárão nenas ; e eu não ver algum IOdlVlduo, elllhe dava cousa eqUIvalente ou maIOr,
culpo o govemo por um!l tal condu~ta, que lbe poderia ser comtanto (IlIe o tirasse do lugar de confiança sem Ibe fazel'
estranha. Exemplus, pOI.'em, .s~ demo, poucos, que me.re- Ulal e á sua familia, porque sempre me repugnou que unl
voltarão; e como ~e parlleulurlsao algt;ns, os m&,lCIO~at'el de homem que não Ó criminOSO, que tem 10, 20 ou 30 annos de
pass~gem,. sendu IS.tO cOlltra meus ballltos: Escandahsou-me I serviço publico, veja-se de repente reúuzldo á d~sgraç~ de
VB!m gratw a demIssão de um ~mprcgado scculldano do cor- não ter com que alimeutal' seus filhos no dsa segumte. Esse
relO, com .18 annas de bom servIço, gosando da confiança dos deleito não ti deste governo nem daquelle, é de todos, e cu
chefes, cUJo nome ató ljJnoro, e que ~Ie consta ter fieado sem hei de combater sempre semelhante abuso.
.
l'ecurs~s, e ]laveI' recebido com lagl'lmas a IlOtlCIa de ~eu 10Eu tinha dito tambem ao senado,que não entraya na analyse
f0..1'tunlo ~ sOll!ente por t~r Sido eleitor em uma fl'eguezla onde da red,lcção do voto de graças, para descobm alguns csnM se ~hspnto~ a elelçao, e ter, segundo se dIsse, recusado pinhos occultos, algum ataque desCarçado, atç., porqun
o voto a sltuaçuo I
ilesejava occupar-me só do que fosse utll, e aceItava o que
Tambem feriu-me, ou m~ foi dolorosa a persiguição ~o pa- se me a~resentaYa descoberto. Olhem que aconteceu o qua
trão-mór do arsenal de mannha da Bahia, um dos serVIdores eu prevIa; o nobre ministro tem mais em que pensar, não
publicos do mais reconhecido merito, e que conta os elogios viu o que estava encolm'to nas phrases do voto de graças, e
de seus superiores, e agradecimentos do publico, quasi com declarou logo que o adaptava. Mas lã veio U!!} dos men:bros .
os dias do auno! cuja vida tem sido barateada nos ineendios, e da commissão e disse "Adaptastes 7 Pois ba Isto e aqUllloll,

E não consinto, denses, que cuidei?
Que por amor de VÓ$ do cEio descI;
Nem da magoa da injuria que 50 [reis,
lIlas do (lue se me faz tambem a. mÍ.
Esta linguagem, pois, (Iue o poeta julgou não ser imligna
de uma divindade, n,10 me cuvel'r,onbal'ia. se, porventnra, eu
a adoptasse nesta occasi,10 ; porém, não preciso do exemplo,
porrlue disse já que não ~e conto no numero dos velhos.
i SI'. presIdente, tocarei de passagem, porque fOI obJecto de
d scussão prolongada, no direito do governo de demittil' seus
adversarios dos empregos, e de nomear exclnsivamente
seus amigos. De ordinarfo nãO tl'llto de semelhante materia,
e eU! these deixo ao governo o arbitrio das escolhas, particulaI'mente (lUanto aos empregados de confiança. Este principio,
porém, tem tido uma abusiva elasticidade, que não julgo
indispensavel {I conservacão e boa marcha dos ministcrios.
Eu uão me refiro a nenhum gabinete em particular; o abuso
tem sido praticado por todos. Devo accredital', que tendo a
nova situação o proposito de reformnr.os. a~usos passados,
melhoremos neste particular, que tem dnulIlUldo as \anlagens
da fixidade da monarchia americana, fazendo-nos passar pela
mobilidade da repablica.
O progralmna que ouvi ler, faz nutrir esperanças de rueIbora neste ramo da publica administraclto; e creio qne o
ter ficado occulto por algum tempo foi pãra dar lagar a que
a invel'são se fizesse elll escala grande, e 11 contento do partido
vencedor, llllrll depois entrar-se nas vias de moderação,
Como succede, SI', presidente, com as reformas rias reparticições publicas, cujos autores tem a cautella de consignar
as garantias de estabilidade para depois, sendo sua aCf.ilo
j'eformadora ad libitum, arbitraria; ficando os concursos e as
condições de babilitação para os successores na governaça
(Hilaridade). O arbítrio regula em quanto governamos, pa'!'u
Obs81'var o ensaio; depois que deixamos
poder os logares
são vitalícios, para seguranca de nossos amigos uhi alTaniados.
•
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O Sn. PRESIDENTE DO CONSELlIO:- Não faz questão.
como ha de recuar? Eu tinha alguma cousa que dizer a este
O SR. BARÃO DE S. LOUHENÇQ:- O senado nMpode ou não
respeito, mas não quero .... sempre direi em resumo.
deve razcr questões de capricho; nem receber como ta~s as
. Ha ou havia na Chapada da Diamantina, uma maneira de declaracões dos ministros, que elcvão a questões de gabmete
negociar realmente muito exquisita. Um sujeito dizia a as de mera conveniencia. e de muito contestada justiça. Se,
outro:
IJOl'em,alguma grave medida róI' aqui di~cutida, que o gover{( Quer comprar esta pedra? - Quero; quanto pede por no entenda indiópensavel ao bem do pau, como os r~cursos
ella?., A pedra valia, supponhamos nós, 400$, o sujeito para uma gucrra, a elcvaclio do exercito, ou emprestlmo urpedia 1:000$, e o outro dizia: " Não, é muito caro.-OliJe gente etc., e pelo senado -rejeitada, o patriotismo do gabique a pedra tem estas e aquel!ns qualidades. -NilO duvido, nete o Im de aconsclhar a retirada, para que oulro Ibe sucmas dou-lhe sómente 700$. » Então o dono da pedra a en· ceda, ou que mais confianca inspire, ou que dispense a exitregava dizendo: {( Está c)l[usado )); e o escrupulo de cum gencia ou a medida recusacfa. E' natural que em uma semeprimenlo da palavra era tal que o comprador, apezar dessa Ih~llte hyp~th~se urro se besitasse um instl1:n~ entre.?, resdeclaração que indicava o ter sido logrado, pagava a quantia peIto e a dlgllldade do senauo, e a substltUlçao dos mInI.tros,
Jiromeltida,
Eu, se fOra o ministm que so[resse a dcrrota, teria o bom
Foi o que aconteceu ao nobre presidente do conselho; senso de assim condusir-me, curvando-me fi deCisão de um
otrerecêrão-lhe a resposta á falh, do throno, e S. Ex., dnn· ramo do corpo legislativo em nada inferior ao outro, c fi
do-Ibe um sentido que ella não tinba, aceitou-a, e agora Ih<' quem a constituicão tem confiado ainda atribuições especiaes
dizem: « Está enfusado I " (llilaridade.)
de grande c subida importancia para guarda e segurança das
lUas, se o nobre ministro entende que deve fazer alguma instituições.
emenda para destruir os espinhos que es!.lVilo .enco?ertos,
O SU. PRESIDENTE DO CONSELllO:- Mas ha um corpo vil amas que apparecem agora e o molcstão, nao r.uvldarel votaI
licio, contra () qual não ba recurso de dissolução.
por ella.
O nobre ministro foi censurado pela falta de relígião com
O Sn. llAl\ÃO DE S. LOURENr-o: -É mais uma garantia esta
que se redigiu a falia do tbrollo, não invocando a Divina Pro vitalicidade com que a constituicão quiz fortificar um ramo
videncia em topicos de muita importancia, e principalmente de tanta confiança, e que deve güa I;!! ar, e já lem guardado as
em um em que só a Divina Providencia é que sallcciona o instituicões, oppondo barreira aos excessos da demagogia.
acerto da escolha. A fanar a vçrdade achei razão na oppo-- Quem {oi que obstou ao progresso das idéas exageradas que
sicão; mlls, como o nobre presidente do conselho prometleu succedêrão 1Í. abdicaçãO, o durante a minoridade, porque
núnca mais cabir em semelhante falta, eu não insistirei a passou a n~ção ?
esse respeito. Limitar-me-hei a dizer que não é sómente
O SRo VISCONDE DIl JEQmTINHoNllA : - Quem pode tndo li
como dl;se o lIobre presidente do conselho, nos pnizes onde o governo, que só faz caso do apoio da camara dos depuos monarcbas são j;ontifices, que laes inv?cações tem logar, tilaOS.
todas as vezes que se trata de aconteCimentos de maior
O SR. PRESIDENTE DO CONSELnO: - Jã tenho dito o COngravidade. E, notarei de passagem, que priuci()alwente
pela communicacão dos casamentos de nossas Pl'incezas trario.
lmperiacs, a falla do tbrono pedia esta invocação solemne.
O SR. n.\Dlo DE S. LOUDENCO: - Sr. presidente, creio
E' um facto dos mais importantes em urna monarcbia, que ouvi o nobre senador por lIlinas lamentar, como um obstac tambem dos quo necessitão do auxilio direclo da divin- culo ao nosso aperfeiçoamento. so.cial, a intel\i~~ncia dad~
dade para o bom acerlo da escolha. Nos paizes onde a pelo senado ao art. 61 da conshtmcão, tornando Ilvre a acClreligião ó uma veI'dadc não são os monarchas sómenle, os que tacão da call1ara convidada para a "fusilo proposta pela outra.
invoc~o a providencia divina nos seus aetos, e na sua lin, Eú te~bo tido tempo, neste meu retiro, de firmar pela refleguagem oJliciaes_ Neste momento me oeeorre uma nlledocta xão, minbas opiniões sobre muitos ponlos de conlestacão de
suecedida entre o embaixador ing1ez e o grande Frederico nossa política, e ácel'ca de alguns tenho juizo feito e ímmuda Prussia., que não ostentava mUlla religião, e passou por tavel. A adbcsão que dou á intclligencia do senado sobre o
um espirito libertino de seu tempo, eomo o demonstrou na art. 61, é completa e conscienciosa. O senado com ella fez
passagem que vou referir. Todos sabêm que aquellc grande immenso sef\'iço ao paiz.
guerreiro, autor da nova tacHca de vencer batalhas, pelejou
A constituição quiz, que a lei fosse consentida pelos tres
ü·:torioso contra quasi toda Europa, batendo os exercltos de ramos do C01'J10 legislativo.
1I1aria Theresa da Austria, daFrança, dalIespanha,e de muitos
O Sn. PIMIlNTA IhJENo:-Tres votos.
estados Allemães. Seu uniao alliado era a Inglaterra, e não
me recordo se o Hanover. Conta-se que depois de vencer Ullla
O Sn. DAnÃo DE S. LOUREN~O :-Quando o senado v. g.
batalha lhe communicara o embaixador inglez a derrota de consente na reunião das duas camaras para. uma deliberaçãil
suas tropas pelas rorç.as fl'ancezas, e quo accrescentara: mas commum, emhora sua maioria abi Mja vencida, adberiu tna Inglaterra espera reparar este desastre com o auxilio da citamente, talvez lllesmo expressamente, ao que fosse resolProvtdencia. Frederico irritado do l'evez que se lhe annun- vido. Neste caso a lei passou por SAU consonso; o que não
dava, e da pouca efficncia do auxilio inglez, Ibe respondera, succederia se o senado fosse obrigado fi prestar-se á uma fufingindo ,se admirado: agora sei que vosso governo tem lllais são, na cerleza de ser vencido por uma maioria dupla. A
este novo alliado I (a Providencia) Sim, respondeu-Ibe des- interpretação contraria ti que se deu pois ao art. 61 seria
peitado o embaixad~r, e é um alliado que não nos custa muito um suiciflio, e provaria a incapaciddade do senado para descaro. Rereria-se aos saerificios pecuniarios que a Inglaterra empenbar a alta missão que Ibe rôra confiada. Eu respeito,
fazia D. Prussia, e do q'le Frederico se esquecia, para apreciar até invejo a eOl'agem dos nobres senarlores, que em époc.as
sómente a derrota das tropas inglezas. Já vê V. Ex. SI', pI'e- tão difficeis souberiio guardar o sagrado deposito de nossas
sidenle, que o auxilio (hvino era, sempre foi, e é invocado verdadeiras lil erd ldes ...
pelos bomens que occupão po,ições importantes, e quando
O Sn. PnlE.NU BUENO :-Apoiado, esse grande serviço_
tratão de successos graves; e este auxilio ou invocacão é
estranbado sómcnte pelos impios,'como'se diz teI' sido o grande
O Sn. BARÃO DE S. LOUHENCO: - , •. _ e que snberemos
Frederico, o rei pbilosopho da épocba.'
defender se o quizerem ainda êontestar. Acbo-me desassomO nobre senador pela provincIa de Minas fez algumas re- bn,do, Sr. presidente, das propaladas ideai de reformas
flexões sobre a posicão política do senado, e de aecordo com constitucionaes, não só porque tenbo ouvido, como pela lei,.
sua lÍ1gua~em o nonre presidente do conselho parece ter de- tura do progl'amma que se diz approvado, o qual vai mais
c\urado inoitrerente, para a existencia do~ gabinetes, qual- além do meu pensamento, e nem admitte proposicões de requer votação desta. cas~ I. SI', pr~s.idente, eu entendo' que.o f~rmas que a co~stituição cons~gra. Este desengano, po~é~,
p~nf\d~ em nossa ~OnStIIUlçl!O. pohlIca não occupa uma pon- al1ld~ ql!e a.nteclpado teve a VIrtude de acalmar o ~SplJ'lIO
f) ,o h~o 56cundana, sendo mexaem em these, semelhante I pubbco mquleto pelas ameaças de. exagerações, e fOI então
aoutrma.
prudente adop ta-lo na nova bandCll'a.

e agora S. Ex. se vê em embaracos : já disse que adoptava;
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De instituicões disse o nobl'e senador -pela Bahia que se eia, e que f6ra pedir suas ordens para retirar-se, o seguinte:
diz autol' da sítua~[o,devemos estar satisfeitos, cumpre refor- « Quero pouco, meu amigo, quero nao ouvir faBal' de sua
mar os codigosj c· desde logo introduziu no pr~gramma, para pessoa, em todo tempo dI' seu exercicio, nom de bem, nem
se~Ul'anca certos pontos destas reformas. Eu creIo, (lue o de mal." (fWaridac!e,) O bem o tornaria suspeito, o mal
pa~·tido liJ;eral está. em boas mãos! hadc ser eodilic1Ulo mfal- incommodaria o ministro. Eu cumpro l'eligiQSamente esta polivelmente (hilal'itlade) , e a politica ha de tOlllar seu vCl'fla- lítica e creio que ministros têm haviúo na repnrticão da jusdciro camillho, o da publica utilid~dc. A rcstl:ic,Ção do nobre tiça, 'que igllorão semelhante commisõfLo minha!'
senador pela Bahia, na eomnussao (Iue rc(lIglU o ,:oto de
O Sn. FERnElRA PE"NA: - Tem merecido elogios.
gl'a~as, limitou-se á questão de llnlavra sobre a .maIs, cono Sn. MnXo DE S. LOURENÇO: - Os p,lo[;ios procedem mai;
V6mente expressfLo para a "amntla da muependencIa do. IlU,gistrados; eu votaria com n" eommissã(l se fossc obJecto de lu- da bondade dos que os darão; e hoJe n~o estão muito caros.
tu, e a restricçào fosse escripta em alguma emelll~a; pOl'(illl a Tambem, SI'. presidente, nl10 mo culpe V, Ex, completamente,
aceitação do nobre presidente dq conselh~ me dls pensou de e receba em meu favor o attenuante de Jlouco dever-me intenbraç'11' um dos lados, o 'íue I~UltO estune,l.
,.
. . ressar um commando, que nunca é OUVido para 0.5 despachos
Jã, porém, que se falia da IIld~pendencm dos JUlzes~ direi dos commaudantes de dilferentes corpos, 'luO sei, qumtdo
alguma cou~a de passagem, sem l"volve~:me na que~tao das delles tenho aviso omcial. Nunca fui consultado nem ouvido!
aposenladonl\s, que guardo pal'a. occasHlo op.portuna, con- Estas particularidades inlluem muito, e eu dollas nUo me
servando por ora o meu capete. Lnlllto-me a IndcllcndenCHl queixo, quando sei que o mesmo suceede muitas v~zes aos
presiclentes de provincia I Eu niio me reul'o ao actual SI'. mique se desejou conciliar com as incompatibilidades,
81'. ])l'esídonte, eu combati as incompatibilidades, quamlo nistl'o, <{ue me parece comtudo tel' já feito Ullla destas nose discutiu a lei eleitoral,ponlue não vi vanlagells nas I?edl- mcacóes j dei'e ir a quem toca, e não insisto em que me
dns.' nem minha opinião sobre sua constitucionalidade deixava o~~lfo, não se tand? o mesmo dil'cit.o de exigir de mim a boa
de vacillar. Hoje duvitlo mais da sinceridade do govel'llo., e dlrecção da dlsclphna, que se mantem mUito com a mnuencla.
da opiniãO mesmo libel'al, qualldo advo"'ou a cansa das 1Il- do conllu:J.ndante para os acceS:lOS e recompensas.
No tempo velho isto nüo succedia; e quan(lo eu fui preõicom]latibilidades. Se houvesse boa vontade do governo, com
a legislaçüQ actuul, os juizes seriã? em Illuit~ p'eflnel~o n~lllel'O dente da Bahia, não se davão despachos sem minhas mformações.
na camara dos deputados j bastilnil (Iue os JUizes nuo vissem
na luta eleitoral um campo para suas ambições, de carreira
O Sn. vrSCO,,'Dll DA nOA-VISTA:
Nem isto succedia no
ou profissãO, e no tl'iumpho unla certeza de avanço. Qual é meu tempo.
o magistrado que -pôde disputar ou eutrar em conCOl'renCla
O SR. BARÃO DE S. LOURE:lCO :
Eis uma das razões porpara obter os melhores lugares, com ?S juizes deputa.dos? que so procura pam as provincias homens 1l0YOS,e não admiNilo é bom, diz o "'overno, que o maglstmdo se O(stnllil da nisLradores feitos j e tambem porque não ha pessoas notaveis
profissão, o jui~ pó'litieo é um g!'unde mal! Se, porém, algum que julguem hOlll'OSnS semelhantes commissõcs, aliás de tão
bacharel nã:O magistrado, li eleito deputad~, pl'efere 1I0S IH'.I- subida censidel'ac<10.
meiros des[Jachos, aos que ficarão tranqUlllos no excrC1ClO
Parece, SI'. presidente, que o governo deve modificar
da profissilO. Se ha um" va~a, ou uma promoçrro. a. melhor neste ponto sua marcha. Não so presuma que tenho alguma
comarca, ou o melhor juizadO ha de ser dlulo ao JUIZ depu- razfLo de queixa de algum presidente, que tenba ido administado. Portanto, os bachareis, seus pais, seus protetores, de- trar milllla provincia; elles so acMo nesta côrte, e algum
senganados da falta de vcrdade Ims leis, e no governo, pro· presente ; q~e"'declarem, se lhes pedi favores e despachos, ou
cura0 a politica para beneficiar os candidatos seus filhos ou se lhes crem algum embaraço, Antes creio que não tel'áo duprotegidos.
vida de fazer uma declaração contrarÍ:l.
Sr. presidente, eu tambem occupo actualmenteum empreO SR. FERREm" PENNA: - Auxiliou-me muito.
go de confianca, e toco neste ponto para destrUIr o ql'lt ae
mexacto se disse na camara temporaria, asscvel'ando-~e ahi,
O SR. BARÃO DE S. LOUnEl'(CO : - Nunca tambem delles
que eu percebia, pela commissão do commando supenor ,da recebi alguma oll'ensa, e de ordlnario se retiravão mais amiguarda nacional da capital da Bahia, uma avultada (!uantta, gos de que tinllão entrado, reconhecendo a falsidade das
O SR. PRESIDIlNTE DO GOl'iSELl!o:-Eu declarei logo, que isto illtl'igas e ]ll'cven9ões com que os pl'cpuravão os desafectos,
O SR. FEnnEIU PEN:;,\: - Apoiado.
não era 01acto.
O Sn. BAnÃo DE S. LounENco :-Nunca recebi, d~balXO de
O Sn. DAnlo DE S. LoUfiENCO: Contra o que nctualmente
qualquer pretextó, um real; terei sim despendido alguma administra .a provincia digo ./.1.. mesma cousa, c lue desejo a
cousa, ainda (IUO não muito, porque hoje aprecio melhol' maior {eltcHlade no de~empenho de sua missão, da. qual parestes nel;ocios, e reconheco os erros em flue tenho cahido. ticiparemos todos os babianos, Assim, Sr. presidente, fica
E, a fallar a verdade, oito me julgo perfeito commandanle, cOllsignado que minhas reOexôes ácerca do desacerto das ese tão zeloso como deveria ser. Se não rôra o chefe do esta- colhas em geral, e da mobilidade dos presidentes, proccdem
do-maior que tenho, e que carrega com o peso de todo o de minhas conviccões sinceras, e não de- motivos occultos
trabaUlO (llilaridade), eu teria feito peior Ogura, pois estou espcciaes ou indigôos de publicidade,
'
frequentes vezes, uma parte de todas as semanas, fóra da
E como conclhar a applovação, e agora a publicação do
cidade. Se o govel'llo me tivesse dcmittido, certamente n,10 -pl'ogrumma da sltua9ão com a declaraçilo do nobre presidense poderia dizer que o fizera injustamente; e eu não peço te lio conseltlO, de (IUO drspensa o tal )ll'ogramma?
minha demissão, porque eutendo dever servir bem, ou deixar
O SR. VISCONDE DE JIlQUlmmO.'íIIA :-lIIuito bem, vào-o exeo emprego; para não se iuterpetrar meu pedido como uma cutando.
hostilidade, e porque ,'ejo tambem que o service nada perde,
e é bem desempellhado por meu immediato. Co"nservo a COIllO SR. llAnÃo Dll S. LOURENCO :-Ficará a situacão sem
missão, porque pôde infelizmente dar-se occasiüo, que não bandeira, continuará com o defého (Iue lhe notei antês de codesejo, de ser preciso fazer alguma CO lisa, e pura estes CólSOS nhecer o progtamma approndo 'I ~lcu contentamento terá ~u
de maior gravidade, eu não deixo de servir, pratico, expe- rado (;10 pouco. sendo rejeitado um liel partidista, (Iue '1uet·
ricota e conhecido na localidade, interessado C0ll10 sou pela jurar bandeira? Ainda que pellueno e fraco, Sr. presidente,
conservação da ordem publica.
eu podia prest~r algum servill~, desejoso de concorrer pm',i1.
a Vida e duracao do actual gablllete pel'l. r;:!zões que J;L deI,
O SR, FERREIRA PENNA.: -Apoiado.
de penuanencla de governo, e de receIO de substituiciio para
O SR. lIARÃO DE S. LOURllNço: -Son, pois, um conunall- peior. Não gosto mesmo de SOl' opposicionista; sou ântipoda
dante eommodo para. a situaçüo (lominante, porque em nada de tal situaçãO; e sô peço ao nobre presidente do conselho
lhe faco embaraco ; não me envolvi em eleicões, e sigo reli- que me alll'tlsente uma taboa para sahir desta incoll1moda.
giosamente a política do governo, que em" certos casos ti a unidade, Ihlaridade.) Terei entilo companheiros ti defensodo marquez de Pombal. Este famoso ministro respondeu ares; ,associação é indispensavel ao homem.
certo juiz de fÓl'a, que despachava para um logar de -prQVill- Eu concluo, SI', presidente, votando pela 1\pprova~ão dQ

11

82

SESSÃO E&l 8 DE JUNHO DE 1861.

voto de grll~as, por ter sido elle aceito pelo gabinete; e
quando o Sr. presidente do conselho, em vista uas explicacões hostis da commissão, entender convir-lhe uma oulra redacção mais amiga, e esla for li mesa, declaro que volarei
por ella, porquanto o meu fim não é denotar o gabinete por
ostenta cão ; e sim o poderei fazer sómellte pela forca da
conviccão em alguma questfLo de principios.
•
Tenlío concluido.
o '!oI'. Zacharlas (para uma explicação) c-Sr. presidente, devo dar uma exphcação ao nobre senador que acaba
de orar, e o farei em mui poucas palavras.
Eu não tive, nem podia ter inten~ão de olIende·lo, não só
por nossas antigas relaclles, como porque no seu discurso o
nobre senador mostroú se antes amigo que adversario, ou,
qaando menos, neutro. Referi-me ás suas palavras e nada
mais.
Quanto á. falta de deferencia para com o senado tambem
alludi ás pl'oprias expressões de S. Ex. : eu explico-me.
O discurso do nobre senador flira acolhido com frequentes
risadas do senado. e, principalmente no fim, a hilaridade prolongou-se. Então disse o nobre senador (palavras textuaes) :
« O senado creio eu que está gostando de alguns ditos
meus, o que me faz desconfiar de que talvez não IJií bem. »
Esta passagem do discurso do nobre senador, Sr. presid~nte, fez despertar em meu espirito, e creio que no de todo
o senado, o dito celebre daquelle orador grego, que ouvindo,
em occasiito em guo estava fallando, applausos da multidãO,
perguntou ao viZinho: Que tolice proferi eu? (Hilaridade).
O SR. I!AnÃo DE S. LounBNço :-0 I'Íso nlio indica apreço.
O Sn. PRESIDENTE DO COIlSEtlIO:- Se o riso do senado não
indica apl'eco, o epigramma !.io nobre senador feria aS. Ex.
mesmo. Se" indicava apreco, e o nobre senador julgava por
isso que não ia hem, o epigramma era pungente contra o
senado; precisamente nos mesmos termos que o fôra o do
orador ~rego contra os applaus05 do povo.
Eis, i:lr. presidente, o que tinha eu em mente quando fallei
da falta de deferencia para com o senado, asseveração a que
não dei desenvolvimento algum, e que agora mesmo não explicaria. se a isso me nM obrigasse o nobre senador com fi
seu discurso.
O Sr. t'onzn Aamos:-Não pretendia tomar parte neste
debate, mas abster-me como até agora das discussões politicas com que se tem occupado o senado no correr da presente
sessão. Este proposito não vem de indilferenca; é o resultado da conviccão de que minhas palavras não são sullicientes para arredàr os males da presente situação, e do desejo
que tenho de por minha indiscrição não contribuir para que
elles se a~gravem.
1\las, i:lr. presidente, o nobre senador pela provincia da
:Bahia e o nobre senador pela provincia de DIinas-Gel'aes, fazendo·me a honra de se referirem a mim, e tambem o Sr.
presidente do conselho, reproduzindo a censura que em outra
occasião S. Ex. havia feito ao relatorio que orrereci á conslderacão da assembléa geral na sessão de 186'2, obrigal'ãome a dar algumas explicacões ao senado. Pedindo, porém,
a palavra afim de dar.essã.s explicações, aproveitarei o enselO para fazer algumas observacões sobre a Situação, a proposito do programma que lhe oilereceu o nobre senador pela
Bahia, 11 quem eu havia de algum modo convidado para
tomar parte na discussão e dar-nos a sua opinião.
Não fui bem comprehendido pelo nobre senador pela Bahia nem pelo nobre presidente do conselho quando em ontra
occasião me expl'Ími a respeito dos antigos partidos. Não disse
que se acha.vão utinctos os antigos partidos liberal e conservador; disse sim que os antigos partidos podião conservar a
mesma denominação, a mesma bandeira; mas que as suas
inscripções devião ter solfrido alteração; que os partidos liberal e conservador não conservavão então todas e as mesmas aspirações dos antigos partidos.
Não Ioi uma opinião de o~casião a.que manifestei nesses
termos; era o resultado da mmha conVicção, e do modo porque já ha. mais tempo eu via as co usas do nosso paiz.
No anno de 1858, discutindo-se nesta. casa a resposta á
falia do Ibrano, eu disse a segu.inte (IB) :
•

« .0.5 .d~us gralld~~ principios, em que em todos os tempos
se. dlvld~rao. os espmtos,. são a ordem e a liberdade, cuja
eXI$tencla slmullanea li altas de necessidade.
« A constituição do estado, have1do com a maior sabedoda .. ~a divisão e harmonia dos poderes politicos, regulado
? e(Jul)lbno em que convem !lue elles estej~o, põz ll:m ItmitG
as aspl~'açOes, MeLou em grande parte as dlvergenclIls entre
os partidos de um e outro Jlrincipio a que se costuma dar os
nomes de cOlIsel'vadores e liberaes:
« A. sabed51ria ~e nossas íns~ituições eslá hoje fóra de toda a dlscussao ; DIsto ha perfeita concordia.
"Comprehenrlo, porém, que possa haver, e creio que
em verdade ha divergencia, quanto ao modo pratico, quanto
a algumas das leis regulamentares, que têm dado desenvolvimento aos dous principios acolbidos e consagrados nas nossas
instituições. Nada mais natural do que esla uivel'gencia,
sendo certo que todos não podem pensar do mesmo modo.
" E aqui, Sr. presidente. seja·me licito manifestar o re<
paro que me causa a pl"etenção de arvorar se a immobílidade em doutrina, de modo que o liberal e o conservador, ainda mudadas as circumstancias, não devem fazer em suas opiniões a menor modi6cação. Como cada um se tem exprimido
com franqueza, fallarei de mim. Estou convencido da conveniencia e opportunidade das leis regulamentares que for talecêrão o pdncipio de ordem, que derito forca á autoridade.
mas estou lambem persuadido que hoje, sendo muito diversas as circumstancias se pôde e se deve dar mais desenvolvimento ao principio liberal, não pal'a enfraquecer a autoridade, mas para se gual'dar o equílibrio conveni~nte."
Foi neste sentido que eu disse que os partidos antigos, os
partidos que têm sido denominados bistoric05, não existião
naQ.uella occasião, lacs quaes havi!1o sido, com as mesmas
aspirações de outl"ora; e era na apresentacão das medidas
regulamentares para o desenvolvimento de' nossas instituições, na discussão dellas, que eu esperava que, manifestando-se as opiniões, déssem logar á reorganisa~o do partido
com suas crenças.
nobre senador pela provincia de Minas fez-me a honra
de referir-se a mim, recordando o que disse na outra casa
sobre l\ minha entrada para o gabinete de 2 de mar~o, que
S. Ex. attribue á genel'osidade de minha parte, visto como
pelas opiniões que manifestei no parlamento, petos meus
precedentes nas camaras, comparados com os do iIlustl'e
cidadão que occupava a pasta da justica, era patente o anta~onismo entre nossas opiniões.
"
Foi bondade demasiada do nobre senador pela província
de Minas a generosidadé de que fallou; e S. Ex. ba de se
recordar de que, na mesma oecasião, eu deneguei oantagonismo que o nobre senador suppunha haver entre mim e o
honrado ministro da justiça.
Su. T. OTTONI :-E' exacto.
Su. SOUZA RA~IOS :-Em verdade, Sr. presidente, os factos confirmão esta denegaGuo, e mostrão que eu estava em
pel'feito accordo com o nobre ministro da justiça do gabinete
de 2 de março ....
SR. IIIAUQUEI DE CUL!.s:-Apoiado.
O Su. SOUZA RAMOS:-... o relatol'io desse nobre ex-min;~
Iro, o demonstra da maneira mais clara.
nobre ex-ministro da justiça, referindo-se nesse relatorio á lei de 3 de dezembro de 1841, expoz as idéas em que
todos os membros do gabinete eslavão de accordo ...
SR. MARQUEI DE CAXI.!.s:-Apoiado.
SR. SOUZA RAMOS: - ... idéas que forão acolhidas pelo
gabinete que nos succedeu.
No relatario do Sr. Cansansão de Sinimbú se lê que a proposta que apresentára para reforma da lei de 3 de dezembro
era baseada nas idéas expandidas no relatorio do Sr. Sayão
Lobato; e esta proposta em suas bases foi aceita pelo actual gabinete, que não é suspeito ao nobre senador.
Assim vê o nobre senador pela provincia de Minas que nlIo
havia discordaneia entre. as minhas opiniões e as do nobre
ex-ministro da justiça; accrescendo que sobre os de[eitos da
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lei de 3 dezembro, não vou tão longe, nem ainda manir~st~i
apprehllnSGeS no grão em que o nobre senador pela provmcul
de lIlinns me attríbuiu.
.
Não entendo que as liberdades publicas se achem confiscadas que devíamos emprehender reformas para rehaver uma
por' uma. Enxergo defeitos em algumas leiS regulamentares,
por exemplo, na lei de 3 de dezembro a que me tenho reCerido, e tambem na lei de eleiciles.
E' uma verdade geralmente reconhecida, e que eu posso
sem incorrer em censura manifestar, que a eleição não é a
legitima expressão da vontade da nação.
O SR, VISCONDE DA. BOA-VISTA.: -Apoiado,
O SR. SOUZA RAllOs: -Assim, a liberdade da eleição ach~
se, posso dize-lo, suppri~i?a entre nós; porém, ~emos a m:lIs
ampla liberdade de expnmlr o pensamento; Celta a elelçao,
temos a ampla liberdaile de tribuna.
Jul~o porém, que 11. liberdade da eleicão, não está sufficientem'ente garantida, sendo aliás assúmpto digno da séria
attencão do corpo legislativo e do paiz, que tem o direito de
ser ouvido e de intervir em seus negocios,
O SR. T. On%: - Apoiado.
O Su. SOUZA fuMos: - O Sr. presidente do conselho reproduziu a censura que Cez ao relatol'i? .que olTe~eci á ,consideracilo do corpo legislativo, como mlOlstro do nnpeno. em
186f Consiste a censura, em que .chamei a attenção. do corpo
Je"islativo para a reforma da admlnlstraciio \lI'OVInClaI, antes
de" ter elaborado o respectivo projecto; inferindo dabi, o Sr.
presidente do con~elho que o mesmo se dava a respeito das
ontras necessidades indicadas nesse relatorio e nos dos outros
ministerios.
Antes de responder â esta censura V. Ex. SI'. p:esidente,
me permittirá um protesto contra as novas. doutrinas, com
quo a situaçãO actual se propoem a aperfeiçoar o.eglmen
do systema representativo entre uós.
E' sem duvida um direito do governo o apresentar propostas de lei, mas não é obrigação sua tão rigorosa que
esteja inhibido de chamar a attenção do corpo legislatIvo
sobre urna n.ecessidade, sem que teuba logo prompto o
projecto de lei que a deva remediar,. .. .
Esta doutrina so não contl'ana a llllCtahva das camaras
le"islutivas, di. ao menos a entender que ellas não são as
m~is competentes para conceber os meios mais adequados
de satisCazer as necessidades publicas.
Entendo que o governo tem satisfeito ao seu dever desde
quo e3tá preparado para dar as informações de que .ne~es
sitar o corpo legislativo no desempenho de sua prinCipal
attribuicão-Cnzer leis,
Contri. a tendencia á certo tempo manifestada de absorver
o governo a ntll'ibuiçãl} das cnmaras legislativas na proposicão das leis, tem apparecido reclamações nesta e na outra
ca"sa, A doutrina que acorocua esta teodencia não me parece
orthodoxa e de bom liberalisluo.
Entretanto, como muitos dos nobres sen,adores sab,e~, os
ministros de '2 de março, para malho!' defiOlrem suas I.deas e
facilitarem a realisaçiio destas, havlão prepal'~do diversos
projectos de lei" que em tem~o opportuno, depOIS de defiOltivamente conSiderados, senão olferccldos ao exame .das
eamaras le!lisla tivas; eo tre ou tros, o da reforma da lei de
fi de dezemDro, flue serviu de. b~se ~ proposta do nobl'e ex,ministrl} o SI', Cansansão de Sllllmbu, e o da reCol'ma mUnicipal, que e.teve em mito do Sr. marquez de Olinda, e se acha
na secretaria como teve S, Ex, a bondade de me IDformar.
Dadas esta's explícaçGes. peço licença para Cazer algum~s
Qbsel'vacíles sobre a situacllo actual, meslllo por deCerenCla
ao nobré senador pela Bábia, autor do programma, que ba
poucos dias Coi lido na casa pelo nobre relator do voto de
graças".
. .
SI', preSidente, a Situação actual se o:galll~ou com a queda
do gabinete de '2 de março; não IDvesllgarel as causa~ deste
acontecimento. Seja embora a perda da confiança das ca·
maras e do paiz, corno disse na outra casa o !lObre preslden~e
do conselbo; ou, como tem assogurado 11. Imprensa da Sl~
tuação, o conhecimento que teve.a corÔa da ~raqueza do
partido conservador; é o que nã~ discuto; ~ervmdo-me das
expressGes do Sr, Tlliers-respello a cousa Julgada.

83

Tem-se cens.urado o gabinete de '2 de março por baver
pro,vo~ado a CrISe que o forçou a retirar-se, quando tinha
maIOria lias camaras,
Senhores, muito difficil era a posicão do gabinete de '2 de
marco, e difficil tambem seria a de ~qualquer outro gabinete
tirado do partido c'nservador, para dirigir os nego cios publicos com proveito do paiz, dadas as condiCGes em' que se
acbou, telldo .na oU~l'a casa uma opposiÇão n'umerosa, sabida.
de seus propnos alhados.
~lesmo nesta casa, ouvimos ao nobre senador pela Bahia.
accusor a má díreccãO, a esterilidade dos 14 annos passados.
Ora, o nobre senadol' e outros membros importantes que se
separárão do partido conservador, e cujas vozes são ouvidas
com attençfio, havião tido larga parte no governo do paiz durante esse espaço de tempo (apoiados). Assim, podião os consel'vadores contestar com vanlagem aquellas accusações?
Potlifio, sómento ~ela forca de sua consciencia, porque reconbeci,lo que erão !fifundadas (apoiad.os), mas os advel'sarios,
o paiz mesmo em boa Cé, podel'Íiio ser taxados de injustos
quando .aceitavão com~ verdadeiras arguições que, com toda
a exactldão, se traduzlão em confissões? (Apillaelos) ,
Ao nobre senador pela Babia, tão respeitavel pela sua iIlustracão, pelo prllstigio de que goza, e que nesses ti annos roi
ministro por muito tempo, quando diZia {( as grandes necessidades do paiz não têm sido altemlidas; 14 annos se tem passado em pura perda para os melhoramentos de que careco",
seria acreditado quem respondesse; "não tendes razão; não
dizeis a verdade; déstes aos negocios publicos nesse tempo
à melbor direc!lão, fizestes grandes beneficios? »
Senhores, quando um partido solTre um desastre .emelhanto,
vendo separarem-se tantos de seus alliados importantes por
suas luzes, e pelas qualidades que recommendão os homens
de estado, não póde com o mesmo proveito continuar na direccão dos negocios publicos.
Cí partido con~ervador, que tantos e tão importantes servicos têm Ceito, procedeu bem, retil'ando-se da direcção e do
governo do palZ, Na vida dos partidos ba épocas de actividade e de energia; ba, porém, outras de recolbimento e d.e
meditacão, em que devem percorrer no pensamento o camlnbo anaado, para o fim de pedir á experiencia conselhos que
os guiem no futuro,·
O partido conservador prestou grandes e importantes s~rvi
cos embora commettesse erros de que não podem estar Isentos 'os actos dos homens. Dirigiu legitimamente e com proveito do paiz os negocios publico!; mas nem por isso euteudv
que Cosse uma abel'rar,ão a sua retirada.
Em outl'a occasião' eu já disse nesta casa, que no paizes
que se regem pelo systema repI'esentativo, é inconveniente a
existencia de partidos impossiveis. Estou de accodo com o
nobro presidente do conselho em que, dadas certas circumstancias, convém mesmo facilitar que o llartido adverso tome
o poder, e nestas circumstancias achou-se o partido conservador.
A par das accusacões que á sua politica fazião os seus
alliadõs dissidentes, inanifestavão-se no pai. aspiracões dI}
"randes melboramentos que a opposição promettia realizar, e
de que o paiz acreditava estar erivado pela má di;-ecção do
partido conservador, pela Incurla dos que governavao,
.
Tambem é cOllviccão minba, SI', presidente, que o partido
conservador não deve hoje pretender o poder ....
O SR, MARQUEZ DE CUL!.s: - Apoiado.
O Su, Souu RAMOS: - ... ' mas que, composto de brasileiros, tem o direito de intervir nos nego cios do paiz, a que não
póde ser indilTorente; e nito deve, p'0rtanto, ser c.omplet~ .a
sua abstencão, Cumpre-lhe exammar o que eXiste, eXigir
que se expllque a actualidade, pedir contas á situllÇão que
substituiu a anterior.
O Sa; PIMIl~TA BUENO: - Não só direito como dever.
O Sa, SOUZA RAMOS: -Por isso, SI', presidente, eu al"umas vezes me dirigi ao nobre senador pela Bahia pedindo.Ybe
a explicacão da actual situa:ão; e o nobre senador pela
Bahia com tanta bondade se prestou a satisfazer-nos,
As expliGacões pedidas são necessarias, porquanto I} que
vemos parece' não ser a realidade,
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Cahiu o gahinete de 2 de marco, e com eUe foi retirado da nicipalidades assenta-se nas meSIUas base; com que o gabidirecção dos negocios do paiz o partido conservador; foi sub- nete de '2 de março pretenden faze-Ia, :lIas o pessoal de (lua
stituido essa pbinete pelo de 30 de maio organiH,do pclo S,', sel'vc-se o mini5tel'io para .realisar todas estas idél1s ti li le·
lUal'que~ de Olinda, Rabinete que pa,'ece-me, nil.o represen- ra!.
tava nem o pat'lido liberal, nem ~ parli,Io conservadol'; mas
O Sn. RODnIGUES SILVA :-Nós somos emperrados, ..
incumbiu-se de dissolver a c"mara qllC e;dstia e fazer as eloiO Sn, SOUZ,\ RA~!Os :-Não contesto o direito que o goverç,ões, das !Inaes l'eSUHOll virem pam a nova eamara sómente
no tem na livre nomeação e demissilo dos empregados de
tlis:;identes do lado conservador e liberaos historieos,
COIllO vai
Esse gabinete praticou aetos de grando importancia no confiallca; mas n[[o comp,'euendo bem a confianca
"
)laiz, dissolveu a cumara ; e portantu seguiu-se tudo quanto sendo exercida Aa actual situaciio,
Nao me parece regular este éslado de cousas-a idéa concostuma acontecer em crizes desta ordem. Para actos de semeluante importancia é necessâl'io a responsabilidade de scn'adol'a servida (lar um !lessoal liberal.-Necessariamente
a
situação
ha de ter outl'" explicaçiio, ddlnil'-se de outro
algucm: quem responde pela politica do gabinete de 30 de modo.
maio? ..
A situacão atual tambem nITo é a reunião de todos os braO Sn, PIMENTA BOll;'iO:-O actual.
si~ciros sein attcnção ás opilllúes antigas, com o fim ueterO Sn. SOUZA fuMOS'-OS libcraes? Os conservadores dis- minado de realizar certas idóas que julgão mais convenientes
sidentes ? Aitlda núo se disse,
para li prosperlllade do paiz, a fusfio dos anti"os partidos,
Na eUlll~ra temporada temos vbto o gahinete de 30 de a cr~aQã~ d,e um novo e grande partido, p~r <Iuanto era
maio censurado, e eensurauo com vehemcncia por UllS e pam ISSO mdlsllensavel um progl'amma, e o quo foi olfereontros : mas, senuores, nós telllos o dil'cito de exigir que clll0 pelo nohre senador pela Babia não foi aceito, como elle
alguma das opiniões em que se divide o paiz responda pelos mesmo declarou, ou ao menos nao foi publicado nem teve
aetos des.e gabinete (apotados). Seus illustres membros tem atreito, O nobl'c senador pela Babia muito expressamente
muita imporlallcía; entretanto, dissolvido o gabinete, cada deelarou que a situacão não é o que elle havia concebido o
um voltou para \!loa posiÇão em que não €i encontrado; e ó desejára.
"
gamntia de uma boa politica hav8l' quem responda por ella.
que
mais
natuml
me purece é que a situacão aer,ual
O
Essa minha .exigelleia, SI', presidente, não!Í sem fundamento, Eu já vi uma folila de pl'ovincia classificar 110 dom i- pertence ao pnrtido liberal «ue se tem denominado-historico,
11io !lo pllrtido conservador o ministel'io de 30 de maio; embora sejão conservatlo!'as as idéns que se propõe a realidaqui a pouco, esta opinião miO poderá ser facilmente COll- zar. Nilo a censuro por isso; pois, como o senado acabou do
1estada (apoiados). 'fodos sabem que os nobres marquezes OllvÍl' do trreho ~e UtH [liscurso que em outra occasiiio prode Olinda e de Ahr:wtes, em todos os tempos pertencêrão ao fCI'i nesta casa, não aceito a immobilidade dos partidos, sendo
partido conservador; daqui a pouco esse ministerio ua de ser os dous principios que se combatem, e que entretanto devem
existir .limultanealllcnte no nosso regirnou-a liberdacle e a
lançado em cunta do partido conservador (apoiados).
ordem.
O SiL RODRIGUES SILVA:-Como o do SI', Nabuco no temConforme o estado do paiz e ag circumstancias, Ilóde ser
po do concilia~ilo, e o i de maio.
preciso hoje dai' mais força <I autoridade, lie\' conservador;
e
em
outm occasi,lo dm' mais accão á liberdade e SOl' liberal.
O Su, SOUZA RAMOS: -O gabinete actual foi tirado da
maioria (la camara temporada Quanto a mim a sua organi- Pam mim, seria muito regular a"transformaeão, neste sentiSllção é parlamentar; e se esti"essc em questão a capacida~e do, do partido lillCl'al. Entendo, porém, quê não deve haver
tios nobres ministros, eu nITo teria que dizer senão (pie são rOi:crvus a este respeito; se a situacão é dos liberaes nüo
pÓtle haver inconveniente em declam-Iõ francamente.
muito dignos de tüo uonroza posição.
.
Foi lido na casa o programrna que o nobre senador pclrt.
::lIas esta não é a questão; como ha pouco disse, entenlio
que é garantia nccessaria c indispen5u vel a existencia da uma ll"hia oíl'ereceu para detlníl' e guiar a situaciIO, Se houvesse
sido
aceito este programma, e em consclillencia chamado
entidade de mais dUl'a!)<~o para rcsponder ,I?elos importaIlt~s
aetos ue qualqucl' adIUulstração, pela pohtlca de uma gabI- para pratica-lo o seu autor, eu não tcria duvida de achar-mo
nete; portanto, insisto n.. necessidade de explicações so!J,'c do lado do nobl'e scuudor para co(!djuva-Io com a minha boa
vontarle. O pl'ogramnm do nojJl'e senador em gerul não pólio
a actual situacão.
sofrror contestação; contem doutrinas proprias de sua illusO actual ga)lÍllete é liberal ou é conservador?
Na opiniãO do n~bre presidente do conselho, opinião que tmcão o patriotismo.
niio póde ,er contestada as li;;as não são proprias pam goSe EO<Jdo como parece ser, liberal a situ:wl0, so ol'ganivernaI' no estado normal; no cstad'l normal (1<1 SOCiedade sasse um gablllcte de memb,'os desse partido, á fronte tio
deve govel'nal' um dos dous partidos, o liberal 011 o conser- qual, comu ponderou o nobre ~elladol' pela provincia de
vador, inspeccionado pelo outro: pOI'l!lnlO não ê impertinen- t,opz, devia acuar"so o !\ohl'c senado I' pela provincia do
te a lllinua pergunta. O actlml gabinete é liberal ou conser- ~linas, que no p~rtido liberal goza de importancia corrospondente ás qualidades que o rccommendiio, eu teria. em
vmlor?
O que vemos ó o seguinte as idéas (lo gabinete são con- questões hem importantes de acbar-me em desaccol'do com
serv..dol'us ; o pessoal de que o gabinete se serve para rcah- esse gabinete.
1'01' exemplo, cntenrlo que o modo como o senado têm
sa-Ias ;} liberal I
O So, ll.lnÃo DE S. LOftENGO:-E' como Deus, que escreve executado o art, 61 da COJ1stituicãO é o mais conlol'me as
nossas
illstituições, e aos pl'illciliíos libcmcs. NITo acompadireito ]101' Iinbas tortas,
•
nharia, pois, o noiJl'c senador na iotelligencia que Ibe dá ;
O Sft. SOUZA R!MOS:-As idéas são conservadoras, ...
assim como n~o o acompanharia, se disso se tratasse, em
outras reformas da cOllstituicãO; mas sobre outros jlontos me
o SR, FEnnAz:-Vivão as idéas!
acharia de accordo com e n011'8 senador.
O SR, SOUZA R,\;!Os:-NUo faço opposição ás idóas, as iiléas
A respeito darefllrma eleitoral, sobrc que se pronunciou o
são conservadoras, o progmmma do gabinete é muito expres- nobre senador, concordo quo é necessidado indcclinavcl
Bivo-nada se devealtcrar ll<l constituição do est"do;-e CJnao- adoptarem-se medidas convenientes para que tenMo mais
do trata das leis regulanlentares, vemos que a reforma juúi- verdade as eleicões entre nós.
•
daria li a mesma clue os conservadores pretondião; a reforma
A id6a do noíll'e senador, quanto a faier-se a eleicãe prida lei da guar!la nacional projectada pelo nobro presidente marta pOl' quarteirões, me parece que muito contribuirá
(lo conselho parece até.s~r mais do que. c.onservauorn (apoia- pam a verdade tia eleicilo, lacilitaudo ao mesmo tempo a
d~s) ; e nesta parte ,dIVII)O do nobre mlO!stro como em oeca- verifica cão de SIIil. legitimidade,
sião opportunll tercI de mostrar,
Creio: que me acharia de aceordo com o nohre secador,
A reforma da administraçã.o provincial está no mesmo caso quanto á reforma d,l lei da guarda nacional, em vista. das
que a reforma da lei da guarda nacional. A relorm.. das rnu- , idéas que S. Ex. tem expendido; assim como, com muito
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prazer vi, quo o nobre senador concorda comigo quanto á
projectuda reforma das administrucões provinciaes.
Sr. presidente, os conservadores,· não pretendendo o poder,
concebe-se bem que nenhum interesse tem em que seja substituido por outro o actual mini5terio j não desejiEQ a sua
queda.
Nesta parte o nobre senador pela Bahia n[o aprcGiou bem
os seus veloos amigos.
. _O Sn. BAOÃO DE S. Loul\lmço:- IUe parecia que quenUI).

O Sn. CAl'iOIDO BORGES :- Não queremos.
So; SOUZA RAMOS:- Pelo que me toca digo-o com toda
a slllcerldade, (Iuero o bem do paiz, venha de onde for,
(apoiaelos). Estimaria muito que o actual gabinete, que o
partido adversario, realizasse os mclhoranlCntos que deseja·
vamos, mas {(ue nUo tivemos forcas para o conseguir.

\?

(flpoia(!os).

•

Estou porsuadido, que o actual gabinete não so conserve em seu po.to, senão ponlue pensa qua põrle fazer o bem
do pniz ; o que não sei, em vista da~ cil'cUlnstaucias que o
rodeão, é se poderá con.eguir o seu illtento.
O nobre senaGor pela provincia de IIfinas, que goza de
justa influencia no seu partido, disse-nus, que em 18G':l,
quando se manifestou a divcl'geucia entre os conservadores
na Camara dos Sl's. deputados, elJe e seus amigos não nutri,To outra aSjlimCão, seuão a ria reforma de algumas das leis
regulamentares, áe que lias discussões daquella casa se liuMa occupado ...
O SR. T. OT'roNI:- Apoiado.
~_Sn. SOUZA R.AMOS : - •.• tendo por isso declarado, que
dan:iO o seu apoIo <Í aquella fracçi10 quo se propozesse a
l·ealIza-la...
'
O Sn. T. OTTONI;- Apoiado.
O Sr.. SOUZA RAMOS :- c que, se retil'árão o seu apoio á
fracção que se achava no PO(rel' para da-lo á que cstava em
o~posição, foi porque conbtcêrão que aquella estava enfraquecida, e não Ilodia realizar taes reformas, e tambern
por gl'atidão ao pI'oeeaimento desta na verificação dos
poderes.
Depois de uma declaração semelhante, em que, quanto aos
princípios, as jdéas políticas põe em pé de igualrlade uma e
outra fracção ao partido conservador, e devo entender qU?o
nobre senador com seus amigos, não toma a responsab.h·
dado da situacão, corno oãO tomaria se continuasse no poder
a fracçrro decáhída.
Eu queda continuar aiuda em algumas considerações, afim
de mostrar 'lue o gabinete actual não pódc, para as reformas
que projeeta nas idéas expostas nos relato rios, contnr com o
apoio uos liberae, historicos.
O SR. PIMENTA BUENO: - O millisterio aceita a interpretaçi10 do artigo 61 da constituição?
O SR. SOUZA U!Mos:-Se entenderem, porém, que convem
aceitar as idéas do gabinete, não seremos nós que Ibes havemos de tomar cOlltas por isso; o que ê preciso é que to mem
toda a responsabilidaiJe desta política, nfim de que deste
modo se vlio liquidando as questões.
Uma queslilo, e muito importante, já ficou liquidada, a da
reforma da constiluicão j no que o actual gabinete IH'estou
um bom servico j se-na projectada rerorma de algumas de
nossas leis regulamentares o gabinete actual conseguir liquidar outras qu~stões que ha tantos annos se agitito, furá tambem um bom serviço ao paiz; lIlas para que e:ltlls questões
fiquem liqui~adas de uma vez, é preciso fi uc o concurso do
partido liberal seja sincero e conseiencioso ; o que n;lo con·
vem é o apoio de circumstancías, apoio com reservas.
Não é, Sr. presidente, por iml)ertinencia, ou só pelo desejo
de incommodar a situação, como talvez pareça, que me demoro nestas observar.ões_ Está na lembrilllca de torlos que o
partido liberal, tendó estauo no Iloder por ·cinco annos, não
realizou as reformas que proclamava como necessarias. Ninguem ne556 tempo diria que a situaçào não era liheral. Depois, fóra do poder, o partido liberal trouxe á discusSão todas
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ou a mai?r pa~te das .antigas questões, e reclamou contra

a9 uella sltuaçao, declmando a sua responsabilidade. E' pre-

'lue . as causas comIo de maneira que isto não possa
relação a. actual situ1\CÜo. (Apoiaelos).
RnJa toda a f~a.nqueza. A illuaçUo ti liheral ? O que os liherae~ ::uerem e IstO que se está fazendo? Bem. Pela minha
parte, e crci? que peli\ de todos os meus amigos, não incropamos por Isto os liberaes j não faremos ostentacllo de que
vierão para as nossas idéas; reconhecemos do õutro lado
muita capacidade para cOlllprehender o estado do paiz e as
suas uecessidades. (Apoiados).
O partido liberal fluer boje reformas sómente no sentido
enunciario pelo jl'ulJinete ? Estão limitadas a isto as suas aspira~ões? Rem; lique o paíz sciente; pela minha parte ~erei .0
primeiro a confessar que essn deliberacão provém da lUtelhgencia e do. patriotismo do partido liberal.
Sr. preSidente, silo mais de tres horas; teria de f"zer mais
u.lgumas observações j (lorem reservo-me para outra occaSião.
Concluinrlo, vou dizer, e espero ser acreditado, que cXlllIZ
estas conSiderações só por inspiração propria, sem intenção
de molestar a Ilessoa alguma, e menos de fazer politica.
Póde ser que alias seHto inexactas, isto fica ú. apreciação do
senado e do paiz, (Muito bem! mmto bem).
Tendo dado a hora, ficou ainda adiada a diSCUSSão. ; e o
Sr. preSidente deu para a onlelll do dia seguinte continuaçãO
da mesma dIscussão; e levantou a sessão á, 3 horas lia tarde.
CISO

repro~uZll'-se COtO

1U)'
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Ell 9 DE JUNHO DE 186í.
PRESIDl!~C[A DO SR_ VISCO!'\DE DE ABAETÉ.
Sumumo. - Ordem elo dia. - Resposta á fana do throno.
Discurso dos S1's. Candido Borges, Dias de Carvalbo e visconde de Jequitinbonha.
A's 1"1 horas da manhã, acbando-se presentes os SI·S. visconde de Abaeté, Marra, Teixeira de Souza, Mendes dos
Santos, visconde de Sapucnhy) marquez de Itanhaem, Araujo
Ribeiro, visconde de Suassuna, marquez de Caxias, Almeida
e Albuquerque, marque. Ile Olinda, Carneiro, do Campos,
I'aula Almeida, Siqueira e Rlello, barão rie nIul'itiba, D. lllanoel, barão de S. Lourenço, Pompeo, Cunha Vasconcellos,
Uodrigues Silva, Souza e Mello, barão dc Pil'ilpama, Dantas,
Calldido Borges, Sil<eil'il da illolta, Jobim, visconde dalloaVista, Ferreira 1'enna, Ilonseca e Dias de Carvalho, o SI'.
presidente abri u a sessão.
COlllparecêrão !lepois os Srs, Souza Queiroz, Ilarão de Antonina, Dias Vieira, viscollde de Itaborahy, Paranhos, Zacharias, Otloni, Candirlo Ilaptista, Souza Franco e Ferraz.
F,tltárão com causa participada os Sl's. harã,o rle Cutcgipc, tal'lio de nlaroilll, harilo de Qunl'abim, Euscbio, Paula.
Pessoa, Vieira da 8i1va, Sinimhú, 11el'llantles Torres, marqncz de Abrantes c visconde de Blaranguape ; e sem particilJação os 51'S. Pimenta fiucno, Nabuco e visconde de Uruguny.

Foi lida e approvalla a ncta da sessão antecedente.
Não houve expclJiente.

ORDEl\I DO DIA.
IlESPOSTA Á FALU 00 TunONO.
Continuou a '2- discusslio <lo projccto de resposta. á falia
do tbrono, que ficára alliada na ultima sessão.
o l" _ 4)amU.lo BOl"l;cs. - Sr. presidente, depois .de
cillco meze. de sessão le;:ülativa em que me tenho conservado no mais 1II'0fuIldo sÍlencio em rclacão ás questões políticas que se têm agitado no parlamento, Ilel'lnittirá o senado
que eu hoje invoque pOr alguns momentos sua benevola attencao.
O estario luduoso, senhores, em que se apresenta o paiz
nãO póJe deixar de interes$ar aos ci(fadãOs brasileiros, <) sobretudo áquelles a (Iuem ~lIa posiÇãO incumbe o. dever de
velal' na guarda da constituicão e das :eis. Com eJfeito cruzar os braçoii ante os mil obstãculos que se elevão como uma
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barreira de bronze á marcha das instituições plantadas pelo
magnanimo fundador do imperio j cerrar os labios aos protestos sinceros da consciencia, que clama contra uma administrac,io que tndo sacrifica em vantagem da sua esteril e
vacillante existenciaj trancar, emfim, os ouvidos aos clamores do paiz contra uma situaçào inexplic.wel cm sua origem,
incomprehensivel em sua existencia e profundamente ~meaça
dora em seus resultados, não é certamente esta a mIssão do
legislador, porque um tal comportamento seria uma tl'aiCào â
corôa e ao povo, que â nossa vigilancia e prudencia entregárão a guarda precIOsa dos mais caros interesses do imperio,
Vou, pois, Sr. presidente, occupar por alguns momentos a
attencITo do senado, vou procurar encorporar minha debil
voz i dos distinctos oradores que me hão precedido; e, se no
correr do meu curto discurso, eu reproduzir .proposições já
enun~iadas, releve-as o senado, porque ha ouvIdos tão duros
li consciencias tão refractarias, que todo o esforço nunca IÍ
de mais,
O que mais importa, Sr. presidente, na situação Rctual é
defini-Ia, é reconhece-Ia, procurar os seus pendores e ver
quaes são as sua" naturnes consequencias. Para isto permitta o senado que eu proceda a um leve exame do que se
ba passado entre nós desde a ascensão do ministerio de 30 de
maio ate bojo.
Remontando-me, Sr. presidente, a época em que assumiu
o poder o gabinete de 30 de maio e seguindo a marcha dos
acontecimentos que se hão succedido até boje, confesso que
meu espirito succumbe em um oceano de decepções dolorosas
e não posso deixar de receiar pela sorte do governo constitucional representativo, e pelo futuro de meu paiz. Dous ministerios, senhol'es, se tiuhão dissolvido: o primeiro (refirome ao ministerio de '2 de marco de "1861) ante UUla votamlo
de sorpreza; o 2" (refiro-mo <io de 2í de maio) em frente" de
uma maioria cbeia de convicções, de firmeza e de coragem, ú
qual não puderão intimidar as ameaças de uma immediata
dissolução: honra a caracteres tão iHu,lI'es J (Apoiados),
Dissolvidos estes ministerios que tinbão proposto à. corÔa
a dissolucão da cnmara, lIlas que em sua sabedoria a corOa
entendeu" não conceder, subiu o ministerio de 30 de maio
composto de varões re51'eitaveis por sua idade, por seus
servlcos e pelas altas posi~ões que bavHto conquistado na
gerencia da administmcão publica, Que este ministerio tinha
a côr do pat,tido conservador, ningucm ousa duvidaI': o
íIIustrado SI', miuistz,o dos nego cios estrangeiros, senador do
imllcrio, membro quasi constantemente eleIto para uma das
commissões de mais confiança do senado, não deixava duvida
sollre seu credo político: I) Sr. ministro do commel'cio, agricultura e obras publicas, (refiro me ao SI', Cansansão)
deputado eleito durante a gestilo do partido conservador,
senador e presidente de provincia, não podia fazer receiar paI'
suas crencaSj o SI', mimstro da guerra, pel'feilamente conflecido desde seus tenros annos como pertencendo ao partirlo
conservador; o Sr. ministro da marinha, bomem novo na politlca, é verdade, não deixava tambem receiar que fosse
bostil ao lado a que pertenceu, Todavia, apesar de ser geralmente encarado este gabinete como pertencenuo ao partido
conservador, nITo faltarão espi!'itos rectos e illustrados que
entendessem quo nessa organisação não ellcontravão as garantias que el'ão indispensaveis para tt'anquilisa-Ios acerca
tia marcha que seguina na situação em que se achava.
Com erreito, dizião elles:-Quem poderá affil1uar que o
energíco impugnado r dessa politica grande e generosa, inau·
gurada pelo gallÍnete de 6 de setembro de 1853, e que mais
tarde orgauisando o gabinete de li do maio se havia collocado
á sombra daquella mesma bnotieira que tão esforçadamente
havia procurado despedaçar; quem poderá affirmal' (dizi,\o
6I1es), que este t!'iste precedente nito será imitado por este
ministerio renunciomlo em Jmwe o progrmma com o qual
pretende obter o apoio da illustrada e independente mllÍoria
da camara dos Srs, deputados?
Todavia, senbores, li tal a (orca e o prestigio da palavra
prOIlWlciada em certos logares li em certas occasiões que o
ministerio foi aceito pela maioria da camara, maioria couservadora, a vista das declaracões muito explicitas do SI'.
presidente do concelho de mirllstros declarações que não

deixa vão a menor duvida de que o gabinete aceitava o discurso da corôa como seu programma, e que portanto era o
continuador da politica do gabinete de '2 de março de 1861,
De accordo com a maioria da camara dos Srs, deputados
marchou o gabinete até o fim da sessão, obteve desta maioria todas as medidas que solicitou; entretanto corria a boca
pequena, affirmava-se que a dissolucão da camara estava im·
minente, mas para conll'ariar scmêlbante boato havia a palavra autol'Ísaâa do presidente do conselho de ministros que
parecia em barmonia perfeita com a camara, e que della
havia obtido todas as medidas que tinba $olicitado,
Enccz'rou-se a sessão da camara, e pouco depois notou-se
a. mudança injustificavel de alguns presidentes de provincia,

O Sn, ~IAnQUEZ nE CAXIAS:- E a. retirada nessa occasião
do ministcrío da guerra,
O Sn, CANOlDO RORGES :- Diz bem o nobre senador: notou-se a retirada do nobre ministro da guerra; e immediatamente apparecêl'ãO as demissões do~ presidentes de Minas·
Geraes, da Bahia e de Pernambuco, demissões, senhores,
muito significativas, sobretudo uma dellas, porque um dos
presidentes nomeados, o SI', Sá e Albuquerque, nessa occasião era um nome muito significativo.
Durante o interv~lIo das sessões coatinuárão as demissões;
por toda a parte, os empregados que erão considerados como
pertencendo ao partido conservador, er[o demittidosj e nestas
demissões successivas, e nestas substituicões reiteradas passou-se o intervaUo da sessão até que veiu"a camara em '1863,
Reunida a canlara em 1863, no discurso da abertur3t não
se encontrou uma só palavra, um só pensamento que revelasse que o paiz se despenbava por um abysmo, e que, para
salva-lo, era nccessario o emplego do recurso extremo, consignado no § 5· do art, 101 da constituicão do imperio, A
camara, dOp'oi~ de elegeI' li mesa, Rrosegufa na nomeação ~e
suas comllHSsoes; e para que, 81', preSIdente, da questao
então bavida entre o governo imperial e a legacão britannica
nesta cOne não se podesse fazer uma injuria âo jlatl'iotismo
da maioria da camal'a, suppondo-a capaz de comprometter a
s:tua~ã, por unlit discuss1lO imprudente, ou inconveniente do
seio uussa maioria partiu a. iniciativa em virtude da qual a
call1ara dos Srs. deputados, em corporaCãO se apresentou ao
throno, felicitando '0, congratulando-se" com elle pela direc·
cãO, energia e patl'iotismo nunca desmentido, com que se
lieuvcra uesta triste e dolorosa occurrencia,
Pois bem j quando a camara dos 81'S. deputados não tinba
ainda pl'onunCHldo uma palavra, quando não tinha revelado
um pensamento de hostilidade ao governo, quando bavia
eleito as mesmissimas commissões que na sessão passada,
isto é, no tempo em que bavia dado um apoio unanime ao
ministerio, baixou com geral assombro !Ia cllmara e do paiz
o decl'eto de dissolu9ão e o povo foi chamado ás urnas para
emmitttr seu íuizo soberano 1
Senhores, quando se reJlecte nos esforços com que o pre·
sidente do conseluo do gabinete de 30 de maio, uesta casa,
alguns mexes antes 11avia demonstrado ao paiz todos os pel"igos e calamidades que devião resultar de uma dissolucão,
eSlorcos habilmente secundados pelo nobre senador pela provineii\ da Ilahia, que om se n[o acba presente; e quando se
viu que pOllCOS mezes depois esse mesmo senador, então
presidente rIo conselbo, dissolveu a camara, isto é, realisou
a calamidade que na vp.spera tanto assombrava suas crencas,
o espirito se revolta e mal pôde explicar estas anomalias que
abalilo pela base o systema constituciooal representativo, E,
se para attcouar, Sr. presidente, a nossa sorpresa ante semeIballte facto procurassemos os precedentes do nobre presidente
do oonsel110, enooutl'ul'iamos, com etreito, a coincidencia de·
ploravel que I'esalta da imP!lgnação da pol!tica de conciliaCãO, e o programam do gahmcte de li de maIO; de modo que,
alguma cous.. ha de not.1vel em tudo isto, é que entre os
estadistas do nosso paiz se possa encontrar alguns cuja vida
política se distingua e caractel'ise pel:t pbrase excepcional e
engenhosa. attribuida ao nobre ministro do imperio, isto é,
pela - " cohel'encia da conll'adiccão. »
Dissolvida a camara, senhores, chamou-se o povo ás urnas,
como disse ha pouco, para emmittir o seu voto soberano; mal

se
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qual el'a a questão que o paiz, chamado as urnas, tinha para
julgar? Qual era a quest,lo que se havia levantado entl'c a
camara e o governo? Qual era a divergoncia que existia
entre a maioria que havia apoiado o gabinete, e o mesmo
gabinete? Qual era o lado pfllo qual a nação se devia decidir?
Não era possivel, SI', presidente, que eH,t podesse emmittir
um iuizo razoavel e justo, porque a situação não Jlodia ser
aqUlln.tada,
O SR, FSUUSllIA PSNN.I.:-Apoiado,
O Su, CANDIDO BORGES: - Entretanto, como disse ha pouco
chamou-se o povo para emittir o seu voto livre, e para que
o voto fosse pel'feitamente livre demittirão -se todos os presidentes de provincia, demíttil'ão-se touos os agentes de IlOlicia
demittirão, se até empregados de fazGnda, SI'. pI'esidente,
com vinte, trinta annos de servico, carrega!los de numerosa
família I Depois de desmontar-se' o paiz omeial, afastou..se
das urnas a m~ior parte da população pOl' meio de ameaças,
por meio de pl'lsões e processos monstruosos; oppoz-se a espada e a bayoneta lá aonde a consciencia ainda ousava gemel'; exterminou-se mesmo levou-se a palvora e bala em al~uns lagares, procurando-se por todos os modos perseguir
aquelIes que não commungavão na opinião dOlDlnante, ou
al[uelles que, não Iancavão a dignidado de sua consciencia
ante os Ilés dos mandÕes da cidade ou lia alMa,
Vê, pois, V, Ex" que desde que não havia duas questões
díversas que pleiteassem o predomínio, desde que não havia
dous principios que se contral'iassem, procul'ando cada um
alcançar o tl'Íumpho, a nação devia marcbar ás cegas, devia
marchar ás escuras, não podia pronuncial'-sa : então o que
restava? Restava que aquel1es que fOl'ao chamados à urna
fossem conduzidos por inspirações albeias, levassem as listas
que lhes fossem enviadas pelo directol'io da côrte ou qualquer
agente de sua confiança',
Como quer que sej,t, elegeu-se a camara que reuniu-se em
janeiro do anno corrente, e esse ministerio que havia dissolvido a camara passada, que havia feito uma eleicão sob o
bafo paternal de sua autoridade, apenas reunida a 'nova camara, retirou-se, cedendo o posto ao gabillete actual 1. ..
Cedeu o posto, SI', presidente, ao gabinete actuaI quando
se espel'ava que eUe rrocuraria renlisar suas idéás, tendo o
apoio certo dos eleitos da sua affcicão, dos eleitos da sua
confianca; mas não, senbores, abandonou o posto, abandonou 'o campo de suas victorias e de sua gloria, sem ao
menos felicitar o paiz com os fl'uctos de suas locubracões,
como recompensa do abalo, dos sustos e dos perigos por que
o fizera passar I
E o que e mais, senhores, interpellado o presidente do
conselho nesta casa pelo illustre senador pela provincia de
Goyaz acerca das causas da dissolucão do gabinete, qual
foi a resposta? « O gabinete retirou-se para mostrar abnegacão, para mostrar desinteresse, " Senhores o espírito
ma'is investigador e o mais feliz não podia certamente atinar
com uma semelhante causa de dissolucão de glbinete; não
podia crêr que um gabinete que dissolveu uma camara, que
pI'esidiu ã eleicão de uma outl'ít, se retirasse no momento
em que devia êncontrar um apoio, que elle suppunha que
lhe faltava na camara dissolvida; entretanto o que é facto,
é que retirou-se, e retirou-se por abnegacão pessoal para
mostrar desinteresse! Quando, senhores, em que parte do
mundo foi pCl'mittido a um gabinete collocar em uma das
conchas da balança em que Se pesa0 os destinos das nações,
a vaidade, a modestia ou interesse pessoal? Quando foi permittido a um gabinete, mesmo nos assomos da mais descommunal vaidade procurar estabelecer qualquer relação entre o
seu interesse ou cOllveniencia e os mteresses de uma populacão inteira, e das illstituícões do paiz viciadas em suas
bases alteradas em todos os s·eus principias Cundamentaes?
Entretanto este Cai o facto,
Retirado este Itabinete veiu o gabinete actual, e então
appareceu a chamada situação nascente, situação que foi
nascente, que é nascente e que ha de morrer nascente (Mlaridade) , porque Deus não permittiu que as monstruosidades
entrassem na ordem natural dos factos (apoiados), Deus não
jlermittiu que os sophismas podessem dominar as leis eternas
da verdade íl da justiça. Não disse eu, Sr. presidente, no
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principio do meu discurso que esta situnc[o era incompre,
hensível em sua origem, e não tenho demonsti'ado ? (Apoiados,)
Com arreilo, onde está, onde poderemos encontrai' o pl'incipio regulador desta política? Poderá ser elle encontrado no
gabinete passado, mas como, se esse gabinete dissolveu uma
cumara em que tinha maioria?! Como, se pelos precedentes
do presidente do conselho e pelas anomalias de sua ultima
admlnislraç;lo se vê que a contra dicção foi erigida em sys,
tema de governo? Como, emfim, procura-lo no gabinete passado, quando é certo que havendo dissolvido uma camara, e
tendo uma camara nova, feitura sua, retirou-se do poder e
npressou se a retirar do parlamento o projecto de reforma
municipal, convencido certamente de nao encontrar o apoio
da nova camara, cnmara eleita, como já dissll, sob o bafo
paternal de sua autoridade? I ..
Senão é possivel encontrar, SI', presidente, o principio dominador desta política no gabinete passado, encontm-Io,hemos
no gabinete actual ? mas qual foi a bandeira política que elle
arvorou? Qual Coi o progmmma que elle apresentou 'I Constituição e economia dos dinheiros publicas! Mas, senhores,
quando Cai que este programma deixou de pertencer ao partido conservador?
O SR,

FEunElIl,1. PENNA.:-Apoiado,
O Sn, CANDIDO BORGES :-Este programma pertenceu sempre, a,o partido conservador; mas esse partido estava em
maIO na na camara dos deputil.dos, o entretanto essa camam
foi dissolvida, não se quíz o apoio dessa maioria; e, dissolviua, a camara, tmtou-se de ,desviar de todas as posições
offictaes os membros desse partldo, restaurando-se todavia o
dogma de suas crencas de hoje, de hontem, de todos os
tempos I (Apoiados,) •
Pois havia alguma duvida de que a manutencão da constituição era fi tem sido sempre o programma do '"ar lido conservador, desde as épocas das nossas tristes dissencões civis?
Duvidar-se-ha que a economia foi sempre um programma
desse partido? Pois quando, SI', presidente, subiu o gabinete
de ,.. de maio e veiu ostentar nesta tribuna os saldos de
'20,OOO;OOO~ que encontrou no thesouro, de quem tinba sido
fl'UctO essa economia? O progl'amma, pois, senhores, do
ministel'io actunl não explica causa alguma, e entretanto
uma situaeão política foi invertida e foi substituída, uma
camara foi dissolvida e foi dissolvida (attenda V, Ex, a isto
que é muito notavel) porque disse o nobre ex-presidente do
conselho que receiava, tmha quasi certeza, de que não lhe
prestaria apoio I Receiava, pois, o chefe do gabinete uma
crise? mas porque fatalidade não deixou que ella se estabe,
lecesse para que o paiz fosse esclarecido como era. indispensavel?
A este respeito, ~enhores, peço licença ao senado para ler
um trecbo de um dIscurso do nobre senador pela Bahia, pai
da situacão nascente, a quem tomo por meu mestre, O nobre
ex-presIaente do conselho declarou nesta casa que havia dissolvido a camara dos deputados porque desconfiava, tillh,L
quasi certeza, que lhe furia opposiQito; ~ntretanto pouco
tempo antes o nobre senador pela Bahia haVIa dito no senado
(lenilo): "A dissolução é um meio constitucional para resolver as crises, mas n,tO é um meio para previnir crises, pa.ra
illudir as situações impondo ás consciencias, »
Aceitemos porém, SI', presidente, como programma do
actual gabinete, Constituicão e economia, Senhores, qual é
a gal'antia que elIe nos tem dado de que com elIeito quer a
manutenção da constituição? Ser,i tomando a responsabilidade' sustentando os decretos de 30 de dezembro? Entretanto eu creio, SI', presidente, que o nohre presidente do
conselho (faço justica ao seu caracter) talvez não referendasse semelhantes decretos, talvez não demlttisse desembargadores e mini"tros do supremo tl'ibunal de justica, mas temando, S, Ex, a responsabilidade do facto n'ão vejo nenhuma dilIerença em serem os decretos assignados pelo seu
antecessor; não vejo nenhuma dirrerenca desde que o nobre
ministro tomou a responsabilidade desse facto e disse mesmo
no senarlo que os faZia eeus,
Procederia assim o nobre presidente do conselho, porque
entende que deve haver solidariedade de honra. en'rll os lI\i~
nistros que se suecedem 1 Elle assim o decl<\!'ou. ~Ias, Sr'
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presidente, não acha V, Ex. que esta doutrina não póde ser
sustentada, nem admittida na latitude que se lhe quer dar
porque desde que ell" pudesse proceder, não havOl'ia nenhuma necessidade de mudar-se gabinetes? (Apoiados). Se
os actos inconslitucionacs, so os aetos iIl0l'aes de um gabinete devem ser suslentl\uOS por aquelle que o suceede, sem
duvida alguma era c1esnecessario que taes mudancas tivessem
logar. (;lpoiados), E o nohre ministl'o, que innu'gurava uma
politica nova política 'lu e devia reg~llerar as liberdades confiscadas peld poder não devia procurar antes colIocar-se
dentro do circulo traçado pela constituição e pelas leis?
(Apoiados).
E se o nobre ministro quíz ser solidario neste caso, porque não tem sido em outros? POl'qu e o nobre ministro não
assumiu tambem a responsabilirlade de outros actos do gabinete passado? Qual é a razão, Sr. presiúente porque o
nobre presidente do conselho e seus collegas vendo passar na
camara dos Srs. deputados a resolucãO pela qual se mandou
suspender a lei de 10 de setembro dé 1360, e fazer nm I'egulamento que explique de UI\\ modo mais conforme com
a cOllstitUlciio as convenções consulares, qual a razão,
di(ro. porque os nobres ministros não impugnárão isso pela
SOlidaliedade de honra dos gabinetes entl'e si? Se o nobre
ministro entende que deve ser solidario com seu antecessor,
tlUal é a razilo, Se. pI'esidenle, porr/ue tendo produzido tanta
impressüo nesta côrte o facto que se deu entre a camara municipal e o gabinete de 30 de maio a ponto de, se mandar
suspender, e respollsabilisar parle !la camara em vil'tude das
attribuições que se havião dado ao agente omeial do matadouro, ministerio fez desapparecer esse agente? Porque
razüo o nobre ministro do importo uão mallteyc o acto de
seu predecessor'? POrf/ue não nomeou novo agente? Porque
não fez subsistir os motiv03, pelos f/uaes parte da camara, foi
suspensa? Ob! sonbores, os nobres ministros, entendem que
devem ser solidal'ios em umas eousas e não devem ser em
outras? ,Mas antão qual é a linha com q,ue o nobre minístl'o
marca o ponto em que termina a solidariedade?
Vejamos agora, Sr. pl'esjd~nte, quaes siIo as medidas .ne
ministerio pede ou quaes siío as reformas a que elle
se propõe, afim de vermos, e pela natureza dessas medidas,
ou reformas podemos conbecer qual o cal'acter distinctivo
desta politica? Senhores, o ministerio pede as mesmas reformas que o gabinete do '2 de marco havia pedido ao parIamenlo, e se propunha realizar, Ha ãlgum pensamento novo?
NãO, Alguma reforma nOva? N,lo. Entretanto o ministerio,
!Iue chama todos bl'asileJros para um centro commum afim
de felicitar este paiz estragado pelo emperramenlo do partido conservador, exclue todos conservadores; quel' o consenso de todos COlll exelusiIo do partido conservador; quO!'
as medidas reclamadas pelo partido consCI'vadol', quer reformas do parlidf. conservador, mas este não pôde entrar nesse
campo privilegiado, n[o pôde entrar no mysterio tenebroso
desta politica I Que política 6 esta? Que polilica mysteriosa
é esta, em que todas as idéas do partido cansel'vador devem
ser I'ealizadas, sendo eUe entretanto condemnado até ao
extenninio? Onde estamos, Sr. presidente? Que fórma de
governo é esta? E chama-se a isto politica, senhol'os? Será,
mas é uma politica mysteriosa, é uma ave nocturna que
esconde o vôo no seio das trevas, porque está certa que torcerá a carreira e IJerderá o alvo á claridade do dia, (1lltlito
bem).

O SR. CANDIDO BORGES :-S. Ex. foi procurar exemplos da
Prussí" e dos E~tados-Ullidos e não sei donde pal'a mostra!'
que ha discul'sos da corôa ellJ que nãO se faUa em Deos.
Não precisava tanta COllsa, bastava dizer que no inferno não
se lalla em Deos, (hilaridade). Senbores, não posso deixar
de insistir ncsku interpellacões feitas bontem e repl'orluzidas
mais vezes pelo nobre senador por ~lato-Grotiso; o ministel'1o
]lal'a onde nos levil? O que quer? Com que direito cond~m,lIa li maiol'Ía do p.aiz á perscguiçiio de que está sendo
vlctllna? POI'que motivo arranCa o pão a paIs de família
com 20 e 30 anuas de serl'iço, como se deu aqui bem perto
de nós, lia cidade de Nitherohy? Posso até apresenlar os
nomeS. E o gabinete não se lembra das palavras eloi[uentes
do nobre senador I'0la llahia, autor da situação nascenle?
Eu Ib'as leio. Dizia o nobre senador na sessão de 6 de
junho de 1862. (Lê).
Parece-mo, Sr. presidente, que esta é a tarefa do gabinete,
(Apoiados),
O partido conservador, havia proclamado, dizia eu Jla
pouco, essa política generosa e grande, de 1853; a conciliacão foi uma verdade na consciencia desse partido, olle entendeu que, tcndo cessado as rosistoncias, devirLo ser chamados
lo rios os brasileiros a um campo commum, dovião abl'.açarse como il'mãos, del'ião cOQperal' todos 'para o, desenvolvl!1l~~
to e prospendade deste palz ; e não fOI eIJe nel a esta polit~
ca? li qU1\rldo terminou ella? Pareceu ab,tlada, SI', presldente, com ascensão do gabinete de;l, de maio, apezar de que
seu cbefe havia proclamado essa política, o ministro da fazellda desse gabinete nos apregoava a politica do equilibio;
mas porventura o mini~teno de ':I de março não seguia ainda aquella mesnHI política? NilO se lembra o senado que daquellas cadeiras se censurou fortemente o governo, porque
nomeava para administracrro o mesmO para empregos de conüança membros do partid-o adverso? E quer ver o senado?
(Le'l/do I_
«Não pódeo ministerio, dizia o nobre senador pela Bahia,
chamai' para os cargos de
a individuos do outro purtido." Ora, vI! o senado q
inete era censurado porque
chamava para emllregos, mesmo de confiança, a individuos
de outl'O partido, c entretanto essa política úe conciJiaÇilo,
e~sa polltrca que cbamava todos os brasileIros ao um campo
eommum (f[ne se diz que é o programma do mini. teria aotual)
essa politica devia desapparecer, os pal·tidos devião regimentar-se comtanto que o partido conservador fosse desalojarlo
de todas as posic,fies, persMuido, pel'seguido e exterminado I
Senhores, isto não se faz ~punemente; os erros dos gover!lOS podem muitas vozes ser corrigidos; a olfensa mesmo de
um ou outro direito póde algumas vezes ser relevada; mas
quando se tira o pão necessal'Ío a manutenciio da vida á empregadas antigos, zelosos no cumprimento 'de seus deveres,
quando se exige a perseguição em systema de govemo, poslergando-se direitos sagl'ilflos do Cidadão e da sociedade,
quando emüm se acende o fogo do desespero encarnando-se a
fome nas paixões politicas .... oh I Dem sempre os exerci tos
bastão para dominar tantas desgraças, como nem sempre a
melbor vontade póde SOl' bastante para cicatlizar cbagas que
sangrão tanto, j~ote bem o govel'llo, não se illuda que eJle
procura estabelecer a maior confusão na sociedade, que elle
d
d'
..
r
procura acen er o lOS c excitaI' vmgancas, poriJ.ue essa po 1tica que elle proclama como tão calldida, tão Simples, e tão
gencrosa, nuo póde illudir o paiz, quc a reconhece como a
. E note V. Ex. que sempre qu; se int~:roga o nobre ]ll':- subversão de todos os dogmas conslitucionaes, como a negaslclente do conselbo, que se perbuntn pala onde Vai, pala cão completa de 40 annos de governo representativo, como
onde nos leva, o que quel', 8. Ex" :m v.ez .de resp~nder uma leaecão odiosa e inexpliCilvel á nossa politica de COlida estas perl5'.untas, occupa-se das questues lOcldentes, ,ater- liacão e patriotiômo.
pellado sena e energIcamente !leIo nobre senadol' pcla pro' .
.
.'
vincia Je Alato-Grosso, S. Ex" limitou-se hontem a mostrar' Terei eu Sido exagerado, Sr - preSidente, no .modo por que
que o governo póde demittir empre"udos de conuanca quem encaro o estarIa do pll.IZ, e tem? as consequencl~s <Iue desse
lhe COntestou isso? O que se lhe c~lItestou foi o abuso desta estado se podem segUir? Em opoca de verdadou'a calma, o
faculdade (apoiados); o que se lho contestou foi a desne- Dobre sen.adol' pela pr?VUlCla da Bahia, pai da.sltuaçllo nascessldade que bavia de estabelecer a perseguicuo como sys- ceute assim se c,xpnmm: (Lendo) "O que vos digo, senhores,
tema do governo.
•
é quo a nossa situação é lamentavel; é que a nossa agriculO 8R Ro
S ' Q d"
tura está sem braços, sem eapitaes, e sem credito; é que as
•
DRIGUES
ILVA.- uaa o mnguem Intorpece a nossas emprezas industtiaes estão desacorocoadas e á mercê
marcha da administracdo
.
'
. 'Circulante
.
• .
e em dependencla
de subvencões;
o nosso meIO
O SR. ALlIIEIDA E ALBUQUERQUE ;-E' injustiJicavel.
está embaraçado e critico; e 'quaQdQ devemos procurar re·

°

°

-'1"',.;,-

5ESSÁu EM lHi ~. lt:N110 llE U;r,~
metllo para este. males com a cOGperaciio de fouos queremo;;
ajuntaI' as paixões politicas, "
•
Sr. presidente, é este o nosso estado, as palavras do ilIus·
trado senador pela Babia encontrou sem duvida justa "llpli·
cacão nesta triste actualidade. Agora passarei a perguntar ao
gabinete se ace.ita de facto as refOI'UHIS projec\adas para o
I,artido conservador? O ministerio tem idéas assentadas
âcerca da reforma municipal? CI'cio que o lIobre presidente
do conselbo nos póde esclarecer a este respeito, porque essc
projecto de reforma está naturalmente prompto ; digo que
está pl'ompto poqfte S. Ex, entcnoe que desde que o discurso da corôa anlluncia uma oecessidade de tal genero, os
respectivos trabalhos estão prepara.dos pelo gabinete; COIIseguintementa a reforma DlunicilJaI deve estar Ilromptn, 1'0derá S, ~x, trullquíhsar-nos li. esta respeito, dizenrlo·nos se
com elIeito nos será apresentado o projecto da reforma, ou
se deve cont.inuur este esta,lo em que eXIstem as municipalidades e sobrr.tudo a da cÓrte, e.tado considerado como pas·
simo ha mais de 30 annós por lodos os ministcrios que se
tem succedido ?
Vê V. Ex. (Iue o nohre Ilresidente do conselho não se digna
dar·me nem um aceuo .. ,
O So. PltllSIOENTE 00 CONSELHO
Já fallei a este respeito;
já. tlisse aqllillo que havia; leia o discurso.
O Su. CAl!IDIDO RanGEs:
V, Ex. então nuo pôde, nfio se
di~IH)' ter a condescendencia, ou a bondade de dizer-me?
Nilo sei se o oITendi nisto; está tilO za:lgado comigo, ..
O SII. PRESIDE~TIi DO CONSELIIO : O que hei de dizer já
disse.
O Sn. CANOlDO RORGE;:~A idéa que eu tenho, Sr. presidente, é que o nobre presidente do conselho disse que se estudava essa materia. ,
O SR, PRESIDE'STE DO COl',;ELIlO' - Então é isso,

o SR, C,u,omo RORGES: - Bem, estuda-se a materia ainda,
e eJ acreditava que o nobre IlI'esidente do conselho sabia que
o tm!"llho estava prol1lpto, porque S. Ex, na qualiuaúe de
relator ua COllllllissãn De constituicão na camam dos Srs.
deputarles muito explicitamente dedurou que quando o discurso da {'orOa anrmllcia uma reforma, o trabalbo está já
pl'ompto para ser ullI'esolltarlo ao poder legislativo.
..\,' vista, porém, do que acaba de dizer o nobre ministro,
estou COI'tO qu~ nuo podemos ter a eS[Jenl1;~il de que venba
esla rc[orma. pOI'que agora, isto é., de certa épOCil pum clt
é moda declararelll os 81'S. ministros que não ~e achão sulli·
cientemente preparados para apresentarem os necessal'ios
trabalhos de suas repal'ticões, e que tl'atão de os estudar,
como se a ctldeil'a de minÍstro podesse pertencer a quem se
não acba babilitado llal'a oecupa-Ia. Portanto, SI', presidente,
daQUi a dous eu tl'es annos tercmos trabalhos a este fespeito,
SI', pl'esidente, o nohl'e presidente do conselbo na sessão
ultima ainda declarou que aceitava a resposta ao discurso
da corôa, e bontem o nobre senador pala Ilahia contou-nos
uma bistoria de infusões que, perdOe·me S. Ex" nilo tem
applieacão ao caso, Quando a commissão se reuniu e tratou
de formular uma resposta ao discurso da corõa, o membro
t1ívergente da commissão ouviu muito explicitamente m;nba
opinião e a do meu nobre collega a esse respeito, Quando
S, Ex. teve duvidas sobre di\'ersos topicos, perguntou-nos
com a innocencia, que li propria do nobre senador. -Isso in.
volve censura? E nós francamente lhe dissemos o nosso
pensamento.
Quando tratámos do período que se occupa tia reforma da
magistratura, não nos esquecemos dos celebl'cs decretos de
30 de dezembro, e então dissemos :-Sim involve censura;
e o nobre senador respondell:-Não assigno senão suhstitu!ndo-se esta parte.; ao que di~semos: -Não ; ~ elle rephCOll :-Ent~o asslll"no com restl'lcçãO,
,
Portanto, ~I', p:esldente;; r~sposta ao ~l~eurso da corôa,
comquanto não s~Ja uma ag"re,silo ao gabmete, tem eVldontemente, como disse o meu nobre collega, alguma cJ1usa de
censura,
E nem podia a eommissão, Sr. pI'esidenle, deixar de for-
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mular um .voto ÚO censura a esse respeito, porque SCl'iit
cont~aulctorm com o que o ~enado já havia. approvlldolHl
"aSSa0 antecedente; e not" V. Ex. qllo o facta agora tinha
mUlto maIOr 1(ravldado, gl'ilvIIlade para que cbamo a attenc[l.()
do UOOI'l: 11I'e,;líl~nle d~ conselho, S. I~L sabe que esses de·
cretos tem Sido. arguldos (lor uns como illegae., por oulro.
como InconstltuclOnac;;; eu pendo para esta ultima opiniãO;
e o nobre 1I11111slro entendeu que, desdo que a enmara rlOg
Sl's. deputildos não acbava mataria Jlura aCCUS.lr o minísterio,
o facto .estava cOllsumlllado, as aposentarlOI'Íils estavão approvadas; Isto apezar do IH'otesto do semul" e de alguns membros da camara dos SI·S. deputallos. 1Ilas, S, Ex. sabe
tambem SClll dUVida al;:lImn. quo, me8ntO entle aquelle;;
Ilue COIllIll\Jllgão na I'cligiilo do )lrogramma apre.entado ulti·
mamente, 1'0. entcodeu que a Cl\lllill'a dos Srs. deputados
havlll sll10 cllI'lIluecllla com uma noua) impurl.ftllle e essencial
attdl"'Jf11o. Note bem o senado este facl\}; e é que e.la
Pi'OPOSi,Çào P'ISSOII sem o IIIMOI' l'rote,;to do gabinete!
:-ifl'CI, \lOI., oxagerado lJuando, vendo que se despoja a co·
I'Ô" e () sellado de uma alli'ilJUicão que lhes dá a constituirão
do iOlperiQ. digo que o I'auíll~!e' atnli.çoil a corôa, porque lho
cou~cla [) UII'Clto que tem ~c sanCClOnal' as leis, atl'ai~oa a
naçao i!Ue não 'Ioe'r ser governada senão do Illollo pGr que
ella estabeleceu e jurou, c atrainoa·se a si mesmo, porque
despe-se da legitimi!huJe comqúe it~lpõe a ohediel!cia, le~i
tllnldade que não pode provI!' senao da conslltUlcào e OHS
leis '[ {'ois ba de este senado calar-se. quando na cima!'a dos
Sl's. Ilpputados se diz ilue a camal'a !ieou enriquecida com
uma nova e essensial attribuieão? Nilo vê o nobre nIinistro
o p~~igo que 11a para o systema. representativo nessa tão
posItiva cOllcentração de poderes? Nilo reconlJece a grandeza
desse attentado que solapa pelas bases nossa fórma de "0verno, nossas l!berdades e garantias? (Al1oiados).
"
E. elltretanto um somllo de morto parece tolber todas as
forças do ministerio! ou taIYez, sellhOl'e5, (luem sabe se nOH
calculos desta política mysteriosa Im algum outro progranllllll
que mio se possa conhecer? Senbores, não se trata de um
facto isolado: reunamos u marcba do gabill~te em relae[o ils
U[IOselltadorias forcadas com a declaracão solelllne.·o não
úHltestada, da nov'a 6 essencial attrib,:ição dada. á camat'll
1I0s Srs. deputa.dQs, e ajuntemos tudo ús lílllavras proferida;;
hontem I}()lo nobre presidente do conselho, quando declarou
nesta casa que, al'regimcntassem embom a maioria, el~e não
fazia caso d,!s vobgões do senado 1
O SR,
O SR.

mCO~Dr: DE JEQUlTl~llOIHl.';
rRESIOEt(TE 00

CONSELlIO:

-Isso é escandaloso."
Eu não disse tal.

O SII, CANOIDO nOIlGES: - Nlto é possivel que tal propo·
elllittida pelo nobre presidente do conselho de ministros
passe sempl'Otesto formal nesta casa; sem declurarmos que \I
senado sabe e saberá zelar os direitos e regalias que lbe
foruo dadas pela constituicão do imperio; e que 11 preciso
que o gabinete se contenba'na orbita que lhe foí lI'açad<l; pe);l
mesma conslltulção; sem o que nua póde apparecol' dlauta
úe 1105.
O Sn. FnESIDENTE 00 CONSELHO:
Mas eu não disse isso,
si~iio

O SIl. CANDIDO DORGES: - Não disse o nobre minislro.
dirigindo-se ao nollre senador pela provincia de Minas, a respeito da questã.o de gUl'alltiil i~ e,.trada de ferro de l'ernambuco, que arreglmôntasse a maIOria, que se apreõ6ntasse, plf
que não fazia caso das vota~ i) ~s do senado?
O Sn. pnESIOE~Tll DO COl'lSKLUO : - Eu não disse tal.
O SIt. CANOIOO BORGES: - V. Ex. disse, está nas minlJas
notas, lllas folgo SUDunamente com suas denegações.

O 8rr. l'I\ESlDE:'iTE: - Um oxtructo do discurso do noh!'e ministl'o já foi publicado, e nelle não vejo essas palavras.
O Sn. rnl!SWE~TE 1):) CONSELHO: .- O que sahiu publicddo
é pouco mais ou menos o que eu disse,
O Sn. CANlJlDO BORGES: _.- V. Ex. disse que aspírava unícame t ao apoio da camara temporaria.
ne
O SU. PRESIDENTE 00 CONSELHO: __ Tamberu não disse isso'
Se V. F.:I:. quel', explico já,

I

o
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o .sI!. PllRSlDEiHll:---Altenção.

Oeclaro ao galJill~te que não estou Ji.I\O:ilo li. pôr-Iha (\{lt·
\) Sn. PflESIDE:'\TE DO CO;;SEI.llO: __ . eu disse que me reli- . baraç~;,. estou. antc.l p,ro!!1~t;; a Ilar-~~e o :neu voto; ma, (}
.uva perante uma l'otaçíio contrana da camara, nHIS qu~ 0[0 I quõ ,k.cJ~, repilo, .1° ,q,lC tc~ .. a~no~ u,n gO~Grno que mar~hlJ,
m~ retiraria por uma votaçãO contraria do óeo}'tl?, porque U,]1 go:elno !l~ verl;a;:~~~~o p,~g,f,a,'o. UI~ ooverflG da m~~cI,a,.
á houve lima no principio do anno e não me retireI.
um gG\~r~o .cm 1000le,,,,a nÜ.o l,ode tm o meu vuto, (J.Utto
.'
bem I 11mlto bem :)
() Sn. YlSCO:1DR DE JEOUlTIl'iIlONBA:---E so a'lmava.,,,.
,
_.
( .,
I r
d I
c fÇi1~, :O>l:l"!i rue [;tu'~'{i!bo Jnbitstro aa }a:er. a j : O Sil. PR}:'WRl'\"r~ DO CONSELllO:- -NiLO disse ISSO,
S.r. presidente, os meus dous nobres collegas tivcrITo já occaO SR, pllESIDENT&! --- Entendo que se deve estar pala ex. slITo de pI'OnuncI3:-se no senadO' a respeito do voto de grrlÇiLs
'ji
'd.
f re as ,alnvras
que se ilcha em dl5euss~o, e eu. devcl'I<l ter-me talv,cz apt·csp ,caç~o e quem pro e
p
,
,
. sa.'!~ a raz~r fi mesmo, s,e o regImento da CG~a permitisse aos
O 511, 'C,ND1DO BI}RGgS:---C~mo quer que seJa, SI', presl- mnllstros fullal'cUl maIOr IlUI1W'O rle vezes do que os snnadente, eu a~ho indi8pcnsn~nl por esta, e P?r todas as razões dores seus collegas; mas, limitados a usar da palavl'a o
que o governo d~ílna perfêltamente a 5ltlwção, porque se mesmo numero de vezes que os outo'os 80'S. senadores, Y. Ex.
:,ua politica, se o prog.r:unma que deva. seguir é esse (IU@ cOlllpreheude hem que nós não poderemos levantar-nos para
"Ilrescntou lla.caHL e leu, () nobre senador pela ~rovincia de reóponrler ~ uma ou outra proposic'iro /fue diz respeito mais
fidl'az, eu rleclm'o, ~elíhores, que commuogo !Ia ltga ; deel,,- c~"c,ciillmcote ao ramo qne nos ~stá confiado; que temos ne1'0 >olenmemente ao scufldo que estou com elta. lIJas cu nilo cesi"lade de e!'fJ(ru' uma occasr:lo rle tomar parte no debate
'll0SS0 conciliar aquelle progrmnma com es~a el:clusilo ab<c- c consirlerar mais de uma pl'oposicilo.
uta e mesmo perseguiç,lo do pai tidn cOIl~crvad.ol', Por ~uc
Eu co!neçal'ei dizcnt:o que aceito o voto de gr~~ns tal qual
]"11.'iO os nobres mlOls!l'os recusào o nosso apOlO, o ~ontlll- eslá redlgnJo; que entendo que cite deve ser aceito pelas pagente de nosso, esforços?
la,'ra; com quo est;', cscripto e n,io pelas intenções com ([ue
() 8n. PRRStDEN1'l! 00 CON~Et,!IC : - Quem disse que 1'e- dous nobres ~enildol'cs, membros da commissão,lêm declarado
qu~ o escreverão,
cus/lYa? Para que V. Ex, está arauli16ntanria assim?
~
SC!lh()l'~,s, a peca que está sobre a mesa. que tem de se,'
10 ,So, CANOlOO BonoEs: - Estou argmnp.ntando de boa i11ll'(:,sentada ao pUblico, ha de ser julgada pelos qll'C fl lêrem,
fc. I \,~ Ex. não dl% que recusa, mas repelia todos os conser- ~egulldo a~ palaYl'US qr~c dia c~ntêm, pelo sentido obvio eYi1I,O,vS,
nalural dcllils, e nao pelas l"e~ervas mentaes daqucllcs soU Sn. pnESlDENTK 00 CO>lSELllO : - N,lo, senhor.
nhores 'Iue ,,8 c,crevôrão. Eu n[o sou capaz de fazer a menor
O Sn. CANDIOO 13onr.Es : - Persegue-os até; ao ml'~mo injustiça aos distillcto, scoar/ores qlle esCr?~erãO o 1'oto de
'\01000 que se declara que todoa os brasileiros são chamados graras . e se entendc5ô~ o. contrano do que ,oao as suas palaIJarli um centro commUID.
VI'as, al"lIcm o suspc,lar::t; !;;as rstou ((lO lon:,te d;sso, quantfl
~;r. Ill'l'si;lentc, como disse Íla pouco, cota politica ri 011'5- c?nvenwlil de '1IIe. S~ 87:. EICA' cntendessem queera eOllvel~rioia, incomprcoensivel; eu 'lucra dar meti apoio ao :'a- 1l0mlte aprc,_cntar nm fOto de censura, franco, ~o"b~cl,lo por
hincte. não tCllbo senão motivos paro aproximar-me d"IÍc; torlos, f:~lB nHO plldesse mesmo ~er acclto por ~os.SS EEx. r)
'1uBnrln mio houvnsse outros, a verrlarlelra s'impatbia e arni- teo'"io fCItO. Se. pOIS. a prllfl"nCI~ 111'25 (\cullse,b~\1 que 3pl'~znr!c que voto ao nobre senador presHente d"o cOIIseliJo",.
óentasscm o voto de graça,> Carmu,adQ rle um modo que se rhz
, '"
Ó I'
que nlio cnnt~m nem eloglO nem censura. que póde ser votab. obngarlo ...
do p;,r amigos o a'\lw,arios, oão se me le"o a mal quo eu
O "n. PflESml'iTE DO GOliSELllO: OSn. CANI>WO DORGES:-'- ... e <:0 nol)l'e mini,·tro ria (a- der.l"l'c com IOIta a solenmirlade (lue aceito o voto de graç~~
z~nda bastaria p"l'a isso. Mas deSf!e que :l~,l se me. ensina o porque- m10 vejo nclle rCll~ura.
caminho, que n':o se diz 'luai é o fim a (fue BC dirigo o 1'0Ainda mesmo nas palavras que o nobre memh,'o dissidentt'
vemo, veío-me impossibilitado de aroia.io, nho nOl'que ;'n- ria commissilo as,ignou com reslricç<lo pertl\itta-se me que
tenda .que esta situacão (ieva morrer: mas. ~orque acbo in- I eu não encontre lima censura ao gabinete; porque. senhüreõ,
dispensavel que "sc mê esclareca, que se me dIga Ijual é o fim o gabinete não é illimii(o da inrlcpcndencia da magistratura,
•
!leIo contrario é uma das theses 'Ine elle defennc com os nopara que devo concorrer.
Senhores, o que é certo é 'lue o n:ini,terio n:10 e~f{l bem bl'es senadores e pela qual ba (C pugnar sempre que tiver
eerto do terrcno em que pisa: ou elle n~o crê na exi.;tclleLl oIe obrar. Sc. pois, senbores, l1~O ha divel'genr,ia. nem me~mo
de uma marioria compacta e decidida que o apoia, ou e"ta Ilcs~a idéa, porl{UIl' ainda nenhum de nós se levantou na trimaioria não crê nelle,
buna para sustentar que 11 magistratura não deve ser indoO senado l'ec1lTdn-se sem duvi>la de que nesta Cilsa aJ;:lHls pendente, Ilelo contrario todos nós coneol'damos que elJa rieva
mClllbl'O~ do ministerio tém pedido a revO'gaçfio tlll II1crlida~ ser cercada de torlo o prestigio, dotad1l. de todos os meios,
"lotadas em sua presença na ou~ra camar",. onde não pudcl'ãO llfll'il qne a sua lndep~ndenCla se assegure, ]1~0 posso to~ar
fazrt' com flue não fossem mcluldas nas !els alo adopladas; C01110 sensura ao galllnete essas palavras que forITo asslgc. ~e os nobres ministros se consirlel':1o assim fracos, se 1l;10 nadas com restl'Ícçào pelo nobre senadol', membro da com·
h\m Ila camHra dos 8r., deputados o IlIJoío nccessal'io para missão da resposta a falia do (brono.
marc!mrem desembanu:atlamente, para fazel'em os melhoraSI', presidente, corri hoje á tribuna para livrar· me de um
montos ,Ie que o paiz iem necessidade, é melhor que renull- pesadelo que o nubre senador pela provincia de Go)'ai landem o pilder, é melhor que o entreguem áquelles qne ti- çou sobre o ministerio, quando qui% apresenta-lo como iniverem ti força lle~CSSaríll para exerce-lo. Seja o minísterio mi~o da Providencia: creio que estas palavras não forilO
franco e não se~el eu quem embarace a sna marcha; faco retiradas.
votos pura que e.lIe vi!a ; mas, (aco tambem votos ~ara qúe
essa Viria não seja a Vida de sImp1cs e:!:pedlentc, e sim a de
O SU. SILVEIRA 1>.1. MOTTA! - Inimigo da. Providencia eu
um ]Ioder que sabe collocar-se na aHum de sua missão. O nITo disse.
flue oITo desejo é um ministerio de inercia, de expediente
O SR. l!!NISTRO DA FAZENDA: - Pel'doe-me o nobre senador,
unicamente; mas desde que o gabinete iniciar medidas, (Iue S. Ex, conhece-me e sabe que não tenbo por costume torcer
fomar a iniciativa e responsabilidade oollas, desde que- (lui- o sentido das proposições daquelles a quem respondo, O DOzer marchar, pó de contar comigo, e creio que tambem com os bre senador disse que o ministerio havia aconselhado á corÔa
,lo lado a que pertenco,
urna faHa na qual uma só vez não se invocou o nome da proSr. presidente, as poucas palavrns que tenllo dito definem . videncia, (Iue esta omissão parecia dar a entender que o
bem minha posiç:to em relação ao gabmete. Pal'o aqui, de- mini.terio não acreditava na providencia,
vendo talvez voltar ainda ã materia.; e, senão continúo a;!ora,
.
6 Sn. SILVEiR.!. DA MOTTA: - Isto sim.
é porque meu e!tooo de saude me impossibilita completallI')nte; Deus sabe os esforços que fiz para fallar durante
O Sn. AIlNB1'RO DA FAZE;I'OA: - O nobre senador creio que
o;.tcs poucos momentos.
até chegou ao ponto rio faUar em h~resia, e eti deGlaro que
'"
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porque, llil~~iJ() c educado lJa religião que fel i7.meate professo, uão quereria IIOS ultim'Jo uia; de mmha vi,'a ..•
O SR SILVEmA DA ~!onA : - Eu disse alô IluO na Ing la
tctTil em lodas aa (altas se iavuc,1 a pl"ovhlcnci~..
O SR. 'U,ISTftO DA FAZE~I)'\ : - .... me CllllsiJol'aSSC!ll aLju .
rar a reH;{ilio que ale hoje L.~:dlO iH'ofJBSadu ~ llOís eSpero ~1l1
Deus que '!lwfI'cr,!i IlU fê em que l'ui nascido o iJaplisiuJO.
Mas, felizmonte para mim, 5enllol'Cs. ell tenho tcslCIllü.nho
·.mUtcntico para illvoc<l/' C:U contl'ario cLt proposiçao do nobre
sellador Antes que o 1J0ure sena~or no. tivesse aqjaido de
1,,10 invocilrmo~ a providencia, eu, Pl'olllluciantlc-me sobre o
aug-monto ua renda na cam,1m uo, dClllIl<tdo:< IHt ses,àu uo
J(} de março, II [lagina IH (lo volume dus _,l,II(.ICS d\lôôC Il\ez,
disse que, felizmcnte, a rcada tinha Lido é\ugmeato e allribui
esôc augmenlo á maior 1"'o:lucç;'io de um tI'J$ g;unct'o:! 4 uo
mai:! concorre pat'a a I'Íqoeza di) piliz; eu fllllávil da pl'Otlucçt10 do café e referia-lU\.! ti\.mbr!ll ,:lO atf!'I1([fio; ahi uma
<lU !llI1lS vezes mo re.ft'l'i à providencia, POI\jUC, scnllOro",
estou cOliVencirJo de qUJ S~lll ella n!ilr~haren\iJs d" bil!:le;

wdilicalJcrit dumum, i'l i'(!IHlI1l lalJo"l'ilccmlll
. , .. , , , ., qui redifiC!!Ilt eam.
Se, pois, ô()llhores, eu tenho e8ta convicc;lO, ~c, "nte:! de
arf:uido, uou o testemunho de qu: t'ecllllhey'o a suprcma ill.pccção rlaquelle (le quem tut!o dHllana, nl1u posso accltar a
a:ccusaç<lo de im~ierlade, porque IUI f,dla do thrvllu não se
mencionou uma ~Ó vez a palnvl"1l prorídcncia.
àl ..."scnhorc.,scl'á justa ,~er:d)cm cuuiua eóLa ob:;erva~ão do
nobre senador'! Lancem-se os olhus para o "iSeUt'50 da co·
rua e veja-se em qual dos topieoo cabia !Ucncio~ar a [lalavra
vrovidcaciél na rednccào que e;se discuroo leve. S"ria !lO
.topico tlue se refCl'e [lO casamento dus augustas prillcczas?
,Eu creio que ahi me5m~ não ora bem cabiJa. O discul'so da
corôa,colll quanto seja uma peca pela qual o ministcrio resi'0ndc, tem de ser pl'onunctadIJ -pela. boca do monarcha. Ora
o munurcoa, annunciaúdo ao corpo Icgi:;bti\'o um aeontccimClüo 9uo tem de verificar ~e. du k1i1tO alcance flill'U o (lliz,
deVia s,mplc~mellte <lnlluncia·lo· mas, nós 'Iue rccchêilloô t.ão
fuusta ncticia, telllos (Ie ar/iuntar um pOUCIl lIlais, t"mos de
não s6 aPI,laudil' a noticia, como aitHla mais ,Ic mallifc;tal' U
desejo de 'lue estll succesôo seja ubedcnauo pela. 1'l'ovidencia.
E' assim, seuhoros, 'Iue mesmo lia vida dltmestica p,"iltica·
1ll0S: quando 'lualquor de nós COlllffiullica <l um amigo ~ue
tem ,le C!\S,U' uma fiI!J.(l, Iliio falia na prol'itieneia, mU3
aquelle que recebe' a noticia. diz: "Bem; poís eu desejo 'Iue
Deus lhe depare uma. feliz sorte. " 11' ulUa CUU$i\ 1,10 come·
sinba esta expl'cssãO, ~ue me parece '1'J3 lIelll <lhi o lIo)ll'e
•enado.r tinba razão de notar a auseneia tia palilvra pro'I',UeIlClil.
O SR. SILVEIRA 0.\ MOTTA: - Nem a respeito da sau,]c publica lembrarão· se da divina pl'ovidencü !
IdSI DOlllil/1ts

O Sa. lIIl:<lsrRo DA F.l.ZBNllA : - A J'esp~ito Illesmo da sau'!€
publica, se, como já se exprimirãO alglll1s de meus cul1~;:as,
tivesse occorl'Í!lo um facto exlraoruinal"io, Ullla calnOlíriade,
uma peste, era impossivel que, referindo-se o nrniôterío a
esse facto, deixasse de invocar a providencia; tII'lS, Viil'a
anllunciar simplesmente que a silude publica tinba sido lIIalteravel, parece-me fJue flão havia essa urgente necessidade,
Depois, senhores, não é pela l'epeti~ão. todos os dias da palavra-Deus -, da flala\'ra-ProvHlencla-, que se pôde acreditar na sinceridade dos homens: eu citarei um texto da escri~tura, que póde ser invocado para desculpar a pretendida
omlssão:-Populus iste labíis me honorat, C3r al<tôm eius

e como procedul'. Dizelll os Ilobt'cs .emulares quo o mini,Lerio lido tem programma, que o pal'lid-o lul0 o tem, que a si·
tuagiio não está deGlutia, \jUC não é couhccida; outros que a
~ituaç,lu li UIlHl mOllstruo"i\ladc, _que é um so?hísma, llue li
Illcomprellensl\"el; ainda hOj~ OUVI eli'1\~ paia"Vt'us. Entrda.n
to, o:! nohres senadores, rJCFois d1l tssim (Ieunirem" situação, ,iepoiti IIc l<laçarem -sobro o mitiisterio toue a sorte do
I'stigmil, concluem muitas vezes os seus discursos, COUlO G
!lúurc senador pela provincia do Rio de ,Janeiro, (Iizendo qUB
esL,lo pl'um!Jtus a votar com. o. mllllsterlO, logo que elle pro,
piJiiha as me huns quo e,(ão IUleladas no voto de gl'a~s I
O SR. V1SGO~U~ IHl JEQUITI~HOMl,\:- E agr,\uarem.
O Sl.. l>Il~l",rno 0,\ l'AZIli1D-', :-Lá vou,
O SR, 111lnnu :-Siío muito f"ios ....
O Sr.. ll'~l;TIlO OA F!.ZE~Ul: - Na discussão do voto d9
~racas da sessào passada, iiellllores, as mcsmas (!uestões já
f\ll'ü"o aqui apresentadas e disculiuas. lIat,(O dis;e-sc c ora
,e I'cpete :- O progl":uuma do miní:;terio IÍ o mesmo dos ministel'Íos conservadores; Q (Iue o millbtct'Ío atlual fluet' ri o
me,m!ú que nós queriamos. Puis, ser.hol"os, se o .1'1'ogramma
do ministcrio inclue as mesmas ideas pulas quaes oe lloures
senadores t~m IlroIJtll\uudo, eu tão () progl"umma contêm alguma cousa (Apuiados),
Eu disse, se bem mo recordo, na discussão passada que a
din'crenca não vOI'>;u'iu so~re os pontos de reforma, mas sim
sobre a' maneira de fazê-la; a este respeito estou de <locol'do
que póde haver grande divcrgencia 611tl'O nós, porque, scnboros, 50 o prO!;Tamma do ministerio actual é o mesmo dos
minbtel'io3 anteriores do lado conservado!', tambem o latiu
conôervudor adoptou idéus qne tiaUito sido antes do lado a
que eu pertenço. Purtanto, o que se pôdo dizol' Ó que os ho~
mon:; pOlíticos de nm e de oulro lauo cbegál'ão 11 l'ccoohcccr
a Ilccetioilladc de certas llJedidas e reformas; a maneira.
porém, do reali3ar estas mediuaô e reformas, senhores, li quo
Ila de ser sem duvida neuhuma objecto de controvel'sia: eU!
alguma parte. a~uell~s senhures que entendem que se deve
dat·. ma:, amplitude ás aUl'ibuições ÚO jJodel' pal'a conserva-lo
mars furte, óeu«t'ar'-se-bão d;trlUellos que entendem que ó
IlI'eciso dar malorcs g<Ii'1\llti~s à lilmdade. Porklllto, a {I,ucstáu
ver,,"'á, não sobre os pontos gemes, tUas sobre os detalhes.
Eu mIo me recordo de que se tenha exigidQ dos partirlos
polil!~os,. que se aprc.entito eUl scena, um pro~.'"amma, pOl'qm, fiM e posslvel senhores, ql1e as massas Ulscutilo FO~ril.nllnas: '1ue os bomens da tribuna quo !'ustentão ou combatem o millisterio, apresentem suas idêas, deunão-as, é
natural, li o que se deve ex·igir no govorno repreoenta!ivo·.
O SR. SILVEIRA OA MOTTA:-E' isto que se tem oxigido,
O Sn, AlI~i'TIIO DA nZElill,\:- Perdoe-me; os lIubres senadores tem illsi,ti,Jo aqui pelo. progrumma do pat'tido, os nobres senadores tlt5culirilo aquI um lH'o"rammu que foi oàjecto
do estudo, de examo, creio mesmo qu"e de adbcsil0 da parte
dos membros <lo corpo legislativo q.ue nessil occasião se reumdo [Iam elltellderam-se sohre as itléas fWluillnentaes pelas
quaos devia reger-se o partido que se reunia,
Se, pois, estas idéas t,lm sido enunciadas na tdbuna pelos
memhros dessas reullióe:;, se elles as têm feito suas, se t~m
ecoodo IlO poiz as itléas sustentadas e defendidas nestas reuniões partie.ulares; eu creio que o programma é publico e e:;ti
aceito; e nem de outra sorte, Sr. presidente, a situação
actual a';~.lr(Jl proselytos; eJla. mIo telia. adhc,ões, EC po~
ventura ;J~O se conbeccsse o fim a que se dmgem os que hOJ!!
estão intimamente ligados.
Senhores, eu observo que se pretende fazer uma. distinecão
que pôde servi,r para os ~I\S que. têm em vista. os nobres :,cc
nadores. que e desacreditar a sttuacilo, mas que de certo
para os homens I'e!lcctidos nUo póde ·t~r o nlcance- 4ue lhe dão
estes mesmos senbores. Perguntil.o:- De quem é a situacã5?
E' dos conseI'vadores? E' dOi! Jiberacs? Direi eu: E' do
partido liberal que está hoje em maioria na camàra dos

°

longe est a má.
Isto era dito em t'eferencia áquelles que todos os dias
batem nos peitos, mas que ao mesmo tempo se afastão dos
preceitos da lei.
Portanto, me parece que 11 explicaçãO dada por mim, e o
testelllunbo, que não póde ser contestado, porque não é um
facto de hoje, mas anterior á argu,ição, prova evidentemente
que nUo se p6de attnbUll' a ausenclU dessa palavr:l. á descren- dc~uta90s
ça da parte de nenhum dos ministros que aconselhárão á
Que este partido se componha de homens que outr'ora se
<,;orôa no discurso apresentado na segunda sessão deste anno. chamaviio conservadores, que se componha de homens que
SenDorcs, fico rOHlmcl)te em duvida no que de\lo acreditar lambem se chanl~o e 5~O liberacs, não vejo nisto cousa al.-
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I',"uma que não seja muito regular; o tl"iumpho, senhores, não
foi devido só ao partIdo hberal. So o partido liberal tivesse
triumplHlllo na camara por uma maioria inteiramente sua,
semduvídu poder-se-hia fazer hoje esta pergunta; mas quando
o pal·tido liberal obteve o tl'iumpho em 11562 pela união daqueUes senhores que, tendo até então sustentado o pal·tido
conservarlor, entendêr,ío conveniente separar-se dali e e aehãrilo-se em um campo commum com os 1íheraes, havendo
cada um de sua parte evitado as lutas anteriores I) assentado
nas idéas que mais cOllvinhão na actualidade, eu creio que
este partido está pel'feitamente definido.
O SR. SILVEIRA DA 1I1oTTA: - Nunca assentitr[o.
O SR. OIINISTRO DA FAZEl'\DA: - O nobre senador diz
que nunca aSSBntan10, mas eu não sei se o nobre senador é
o mais competente para dizer quaes são as opiniões do partido liberal.
O SR. SIL'.'ElRA DA nlOTTA : - Eu falia do resultado: o
Jlrograrnma não foi acei to.
O SR. ~IINISTRO DA FAZENDA :- Por que r~z50 ha de o nobre
senador contestar um racto, qualH!o testemunoas occulares
assegul'ão que as idélls capitaes do prOl'rllmma for1io acceitas?
O SR. SILVEIRA DA IUOTTA: - Os Srs. Nabuco e Ottoni
declarárão que não foi Rcceito o llrogramma.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA; -O nobre senador, ilssim
corno tem razão de dever ser aC!'editarlo quando referir um
facto quo Ih.e for pessoal, assim tambem me rarece que deve
f~zer a mesma justiça a seus collegas. Nós lhe disssmos :Acceitamos os principias cardeaes do programma. Na reun[ão a que aS5istiu o nobre seoador pela provincia da nahia
qne disse que o programma não tinha sido aceito, asseguro
que as adhesiies da maior parte dos membros que estavão
pl'e~entes farão sinceras,
O SR_ Sn.vSlRA DA ~lOTTA : - Isto, sim, da maior parte.
O SR. MINISTRO:JA F.\7.ElIDA : - Sim, senhores, eu repito,
não tenho ouvida de descer a todos os detalhes; alguns
houvlI que enteodêrilQ aceitar a situacâQ, trabalhar por ella,
marchar de accordo com elta, mas com reserva de suas idéas
anteriores; porque, senhores, quantas pessoas ba que podem
ter um systema, que podem entender conveniente uma política, mas que, isoladQs, vendo que lhes faltão os meios de
realiza-la, e entretanto que outros ha que podem realizar
parte. dessas idéas, unem-se com elles muito lealmente para
conseguir ao menos a realização dessa parte das idtias em
que estão do accordo? Se, conseguido o fim da reunião quizerem os primeiros mais do que a maioria quiz, elles se separarâõ, e irão formar outro partido. A historia do nosso paiz
está cheia de exemplos desta ordem; eu não sou tão novato
!lue não tenba visto succerlerem-se tantas mudanças na pohtlca do meu paiz, que não tenha vislo muitos bomens 00taveis, sahindo de um lado, iudo tornar-se proeminentes nQ
outro ...
O Sn. FERRAZ:
Apoiado ...
O SR. lIllNISTRO DA FAZENDA: - ... porquo as idéas pelas
quaes eHes cOOlbatêl'ão com os seus antigos collegas, podem
deilur de ser aceitas por esse lado, e elles com toda a dignidade, com toda a razão, podem separar se desse partido para
não concorrerem com os seus votos afim de que prcvaleção
irléas contra as quaes se têm pronunciado. O flue cumpre,poís,
hoje indagar é se os homens que esti\.o ligados, que fonnão
a situação actual, querem aquilJo que nós dizemos no programma que é o symbolo da aclualidade. Estou persuadido de
que n,lo eneontraráõ um só que diga que quer o contrll.l·io.
O SR. SIL VEmA PA llloTT" : ;)lenos eSSII ; o Sr. OttoUl diz
que não.
O SR. MIIUSTRO DA FAZElíllA : -O Sr. Ottoni não podia dizer
que não quer o que quer a actualidade; o Sr. Ottoni tem muita
dignidarle propria para que, se entendesse que o partido actual
quer o que elle não quer, se declarasse separado desse partido.
O SR T. OnoNI; - Apoiado.
O SR. SILVEIRA nA II10TTA :-Eu não disse isso; V. Ex.
-está fa.endo castellos,

O SR. MllilSTno DA FUEliDA :-Eu digo que o que cumpre
ex.aminar é se os homens estilo ligados.
O Sn. SIl.VEIRA DA ~IOTTA :-0 Sr. Ottoni disse que não
aceitava o programma.
O SR. MIl\ISTRO DA FAZENDA :-N,10 é possivel.
O SR. SILYlllaA DA MOTTA:-EIJe o dis>e.
O Sn. D. MANOEL
N,io concorda com alguns pontos do
programll.a longo, como os senhores o achArão e ha maiô
alguem além do SI'. Ottoni.
O Sn. MINISTno DA FAZEIiD.\ :-Senhores, entendamo-nos,
eu estou faliando do programma apresentado por quem póde
apl'esenta-lo, que é a tribuna; digo que a h'ibuna aprp.sentou
um programma bom ou máo, simples ou composto, defeituoso ou sem defeitos, mas que este progl amma está aceita
por todos aquelles que sustentão o .~abinete, está aceito
com toda a slocel'idade (Apoiados). 1'<ão acredito que um
só dos homens que dizem pertencer ao partido hoje dominante esteja com reservas mentaes á espreiut de uma oceasião para separar-se; não, senhores, queremos que se realisem as idéa3 que estão consignadas no progl'amma do
governo; são estas as idéas pelas quaes nós todos pugnamos.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Eu fallava do outro programma.
O Sn. iIll1'iISTnO DA FHEI!DA: - Se algum ha que por ventura em Ilm [yturo mais ou menos remoto entender que 59
deve marchar além do ponto em que hoje estamos, poderá separar·se com o mesmo direito com que uos reunimos, com o
mesmo direito com que alguns se separão e vilo (OI'mar um
novo partido.
O SR. SILVIllRA DA MOTTA: - Eu [aliava do programma
apresentado peio Sr. Nahuco; o programma do governo é
umll cousa que serve pal'a todos os ministerios presentes o
futuros.
O SR. MINISTno DA. FAZENDA: - l'ois se o programma serve
para todos os ministerios presentes e futuros, é alguma cousa,
porque não posso adnlÍttir que os nobre:! senadores que se
preparão para o futuro, queirilo um programma que nada
!igoífica.
O Sn SILVElR_' DA 1I10TTA : - Queremos um programma
que signifique alguma cousa.
O SR. i\l1i'ISTRO DA FAZENDA: - Se não significa cousa alguma, só põde ser aceito por esses bomens que VV. EEx.
tem declarado que estão em uma situacão incomprehensivel.
Eu compl'ehendo, senhores, que se combata com todas as
forças a situação actual, que .se declare que ella é imprestavel, que se recuse todo o apOIo nos membros da actual ad·
ministracão, isto comprehendo eu; mas que se diga que a
*ua9ão' é indefillida, que é. i~comprebenslvel, que é misterIOsa, é o que não posso admlttlr. Senhores, não vemos mysterio nellllUm, somos francos, não queremos Dem mais nem
menos do que aquillo que temos enunciado perante o c.orpo
le"islativo quer nesta casa, quer na outra.
'Pela minha parte, pela parte de cada um de meus illustres
collegas, digo que somos incapazes de apresentar ao parIamen to uma id~a c all'aicoa-Ia depois.
Tem-se fallado nos partidos bistoricos e pelo que veio os
nohres senadores afastão-me. _
O SR. SlL VEIRA DA MOTTA' - Quem fallou foi o Sr. NabUCQ.
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA 1 - O Mbre senador tambem
alguma cousa disse do partido historico liberal.
O Sn. SILVIlIRA DA MorrA: - O Sr. Nabuco é que sempre
está fallando nisso.
O SR. ~1I~lsrRo DA FAZENDA:-Os nohres senadores que entendem que o partido liberal antigo nito está representado
na presente situacão. sem duvida collocão-me em uma posicão que nlIo seÍ qual é. Até hoje eu acreditava que tinha
siJo liel ás idéas do partido liberal a que servi desde a minha
mQcidade, e do qual não me tcnbo afastado. Posso ser o ul-
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limo ,los reprcsentantc~ des:;e partido, llcm li (lrecis~ que os 1qucilfio, os quo ftuizcrem POdêlll tcr o concurso do nobre se
nohres "ct~Il!Jores o d.gao, eu () reconheço por mnn; .mas nador e o de nutros que se pronunci,',r;10 quasi no mesmo
Ilegal' a I1l1nba qualIdade de Jlert~ncento a esse !Wrlldo hlsto- senlldo; e a esperança que eu devel'ia nutrir de que seus
rico, ~ o que eu desejo que os nobres senadol'os não fa~ào, c()ll~!ías, reconbecendo o m~rito dos. que aconselMo esta.
pOIS e, talvez, a gluna Unlca que me rcsta de toda a mmha modlllcação, os acompanbaniio, deVia lh,tenninar-me dCôde
vida politica - O ter sido fiel ás tradições de meu par- já a retirar-me para que ~enba uma nova sítuacão' mas
tido.
senhores, nós m10 somos re"ponsaveis perante uni ou' outr~
~las, s~nbores, se eu sou fiel ás tl'adi!lões do partido ce 1I0SS0S coll~ga5, nós somos rC5poosaveis perante a maioria
que adoptei, não sou inlolel'anle, pelo contrario na minba of!lcial, Il~rante o paiz. Fomos chamados a compôr o conseviila quer public,l, quer particular, lenho procurado sem· i lho de ministros, fomos apoiados vivamente pehl camar,l dos
pre merecer a5 boas gra!las de todos com rtu~m trato; deputados, ainda não tivemos uma manifcstacão contra nós:
condu7.ilJl~o·me de modo que lIfto me aclH15se júmais em como, pois, havemos de celler o poder, (Jorqúe se diz que
um antagonismo I'cpel!ente da parte de qunesqucr pessoas elle compete a outros mais Ilahililados do que nós?
que p:ofes8em irléas que nã~ sej,10 as minhas.
O SR, T. OTTO~I : - Apoiario.
O ::SR. VISCO~DR U.I BOA-VISTA ;-Apolado.
.
O Sn. m~ISTRO DA F.\ZENDA :
Tcnllo respeitario todas as
O ~R. lJINISTP,O o.~ FAZENDA: - Se somos Incapazes, come
,'unvicçõcs desde minha mocidade até boje; nos homens Jes- nos dl~em as vozes desta casa, as vozes da outra cumam o
li .. !!', sempre Eeu caracter; e jáll1His minba amizade se en· as da Imprensa .....
fr~'lueceu ou se quebrou porque ~ste ou aquclle individuo
O SR. VISCONDE DE JEQUITI;'{llONIl!: - Nunca ouvi dizer
nao peH.<lSS? como eu; e esta tolm'ancla que. tenho para com tal no senado, nem me consta que se tenha dito fóm,
todos, desejO tamhem que tenhão para comigo. Se na vIria
OS S
' 1 , ",.
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privada tenho eôtes sentimentos, acel'oditem os nobres sena• R. ILVElHA DÁ 11 OTH.-"loguem ISS e (rue cruo lIlcadores <rue hei de mnnte-!os na admillistração, tanto quanto paze•.
ella o permitle.
O SR. lil~rSTno DÁ PlZENOA:---l'erdoem-me, ou eu não om'i
Fallando-se dos progTammas, notou-se aqui [lua tinha ha- bem as palavras I'l'<Jferidas nesta casa, ou não sri o que olh,s
'lido uma diITerellca ontre o programma apre,entado pelo querem dizer. Pois, senhores, como çúmecou hoje o nobre
ministerio actua! cin 15 de janell'o cesla anno, e aljuelle flue senadol' pelo Rio cl~ Jancito o SOl! discurso? Comecou dizendo
n?s tinham os aprcsenl.lldo em 'iH de maio de ISS1!. Sem 'Ju- que ~sta a.dmini.st.-açJO sacrificava tudo em v~l!tagem ria su~
Vida alguma, senhores, em IS62, bem como disse o noure estenl eXIElcncla; (1015, senbore., uma admlOlstracão que e
senador, que ti presidente do conselbo, os partidos estavilo capaz de sacrificar tudo.....
•
a~en~s cOllheci~os, a S?,a, 1ig~ . datava de mui.~o poue~s
O SR. !II11<ISTRO DOS ESTRÁ7'GElROS :
E' inepta por Corça.
dIas, mas. dEPo,~ q.ue e~.e, paltldos so {)!ltend~lllo, del'OlS
O SH, !IIIMs:rno DA FAZENDA:---,." não merece tudo quanto
qu~ adoptarao pnncl plO~ cOI~llluns,. tornarao-se Ir,temlmente se póde lancar sobre eHa ?
I Jhdanos,. c eu apezar.do nil~ tor Sido conservador no nome.
(",
.:
,
_
'..
..
embora m;n!ms tendenclas seJão para conservar o que está
v SR., .'I.GO~llE !lE JeQ!JlTI"no~IU ... O que se disse fOI que
e,tabel('cido e é bom, não tive a menor duvida de ligar-me sua pohllca e tenebrosa.
c~m ~s antigos consc~vadoros; ~ quando se tratou da orga9 SR. MI)(ISTRO 0\ FAZENDA: - - Estas palavras .n:esmo .. ,,'
lllsaçao do actual gabmete, eu fU! um rios que pugnarão [Jllra POIS, o nobre senador que Julga tenebrosa a pohtlca de um
'lue neI1e figurassem homens de um o outro Indo, porque gabmote, enteade quo os seus membros devem receber como
convinba dar a todos uma prova da sinceridade com quo nós um carinho esta uenominacão ?
estu:amos unidos, e. essa sin~erid~de desapp3rceeria se o
O Sn. \"l:lC01iOE DE JEQU;TlNIIO~IB:---Peco a p:l1avra,
gabmete fosse or"'aOlsado por mdlVlduos de um só de qu~!quor dos lados. l'ror esta occasião disscrilo mais de um nobre
O SR. l!l:'iISTRO!lA VAZENDA:- Quando somos accusados de
senador que estavfi., promptos a concorrer com seus votos, a suste~lar umll s!tl!açilO monstl:1l0Sll, que não contém sen~o
auxiliar todas as medidas do governo, se por ventura a situa sopb,.mas, que c. locompreh.enslvcl, bavc~os de estar mUito
cão rosse dirigi 'a [lor aquellcs 11 (luem compete a direccfio contcnles e SaltSreltos, ? O 'p âlZ lIa de acreditar que nós somos
dena. Senbore3, se se tratasse de avaliar o merito indivirlllal capazes de dmglr a slluaçao 1
rle ~ada um eu seria o .p~iI)Jeiro a l:eeonlIe~or (Iue não sou o
SR. SILVEIRA DA MOT:r~:. - Ser incapazes li uma co usa, a
maIS competente para dll'lglf a adnlt~lstr~rao do e~~ltlo; mas não serem capa.zcs de dmgu' a Situação ti outra.
nem sem~re, s~.nh()res, depende dos IIHll'/Iduos a .~ua e:,tl:ada
O SIl. MI~ISTRO DA 'l"A7.Ei\P,\:-.- Pois, senhores, ou o rlefeit?
Ilara" m~Ulst~llO, ~em de[!e~;le do nellhuUl.do no. ~n. 1•a- na,ce úa situação que nós não temos cap1lci!lar!o para comf!1ado ~ara a.dlrecçao do mtnUerlO esle ou :"I~elle .bl aSl 1:11 O. prebc~der, que ti má, ou nó" nos vamos doi~ando arrastar por
S,? pOI ven.t~ra dependesse só de mlln, eu entlcgnl la a dlre~- est,l sItuacão mo condemnada,
çao da pohhca aetual a esses que o nouro senadol' chama0
.
os direclores da situac~o; acreditem que eu seria () primeiro
O SR. SILVEIRA DA 1I1oTTA:---N,io têm forças.
a dar o passo, dizelldo :-Dou a minba demissãO, venllfio
O SR. ~nNlsTno DA FAZ3l<DA;--- Não lêm forças, diz o nobre
esses senhores que podem dirigit' a situação com o concurso
do nobre senador. &las, senhores, hastará que cu dê esse senador; a este respeito direi que o ministerio, com quanto
passo? Porventum o voto de um ou OUtl'O nohre senador é tenha sido julgado menos justo mente nesta casa, tem bastante
bastante para que o eleitor dos ministros chame antes este d!gnidade para, nos actos que pratica, obrar com consciendo que aquelle para organisar um gabinete? Creio que não. c~a, sem resena, c nào, como se pretende talvez fazer acreditar, por um Impulso quo nào venha de sua p'ropria convicO SR. SILum.l DA nIOTTA:-V, E:c. quer lançar-lhe a res- çãO, que não veuba do conselho dado na tribuna, que não
possa mesmo "ir do 'conselho ouvido no seio da amizade,
ponsabilidade ?
O SR, MINISTRO ll! FAZll!'!llA ; - Longe de mim este peusa- mas não como preceito, não como ordem,
Eu deveria realmente acreditar que o ministerio tem sido
menta; creio que nisto não faco nenhuma otIensa, porque o
que quero dizer é o seguinte: Se eu tivesse a certeza de que o mais reactor qu~ tem apparecido no paiz, porque do .Amazonas
ao Prata. o eco repercute contra essa espantosa rea.epedindo a minha dfmissão, vil'ião esses senhores, que os nobres senadores entendem que dirigiráii melhor a situacão, e çfto. Dous nobres senadores têm trazido á consideracão do
ao~ quaes promettem seu apoio, sua coadjuvação, sería eu o senado a reacção espantosa praticada pelo actuaI ministerio,
primeiro' a pedir a minha demissão; mas eu não sei, se- e dessa mesma ~e?cçã~ nãO. escapou a rep!lrtição a que tenho
li. honra de presldu, E , pOIS, agora. occaslão de tratar desse
IIhores, ...
assumpto.
O SR. SILVEla! DA MOTTA:-Estes daqui não querem.
ilt.Em primeiro logar, eu direi que não vejo quaes são os
factos
que autorisão a a.ccusacão de rea.ceionano contra o
O SR. Mli"ISTRO DA FAZElm.l.: -Bem; estou-me referindo á
•
proposiçãO do nobre senador, Ainda me~mo qne todO$ I)ão gabinete actuaL

I

9

f
o Sn,

l:'ERnEII1 \ 1'r.:;x,l: - Do minislcrio da fazcllola nITo cado. Nilo é uc hoje, sí'nhoralitI (lHe pl'Ofet80 n t!outriila (:-r.
quo IÍ muito pouco conveniente tiraJ' o pão ,l.qul'lle 'Iue
O Su. ]I!I'a,rRO D.I FAZE'".\: - Eu não me rlufonrlo sÓ Do Inngng annos gozou do (\xel'cicio de cm.prrg-o t"uhli':o) flHi.l!lfln
mim, porque sou tfio rosponRavel relos <lctos do minísterio n"0 tellha lIauo justo motivo [Iara dever SeI' eXIl!Icnlllo, ;'\,ill
levo,l'on'm, rote "entilllClllalismo ao pontu ,Ie dizer 'luO o
(fOI. filwnda como pelos d0'3 outros mlOlstenos.
gOVcrtlO deve c.onsen'ar os mãos ell1[H'Bgados, ou mesmo O~
O Sn. SII,VEm.\. DA MOTn '- Por iss·) eu nunca ~lIo de 'lue 110 Ilesemllenho de seu" deveres se conduzem de modo
um ministerio especialmente; ó de touos,
'Iue impellem 11 acelio do govel'llo, ÕC serl'em ,los lo!!are~
O SR, ),\INISTno DA PAZE~Ol.:- Não pensem 05 nobrcs se- que exercem ]Jara COI\\'cl'te~Jos em lUeio::! rle contl'ill'iar 1\"
nadores que pretendo acobertar·mo COlil a minha l'eparli~llo viôtas da adminjô!ril~;io i'ião, senhores, eu desejo que aquol~
pnra lançar o stigma s lbl'e as outras; não, s~llhorcs, defen- le~ llue pl'ecisilo do ['ÚO se cont!ulHo de modo tlue I) Cllndo a todas as rCp'1\rllções, defendo a vwlad~, 8enhQrcs,.quaes sr;rveHl, que tenhão toda n digil!11tIÚC , (!ltC ('umprão (lS deevetem sido a. demissões dadas pelo lllllllsteno? a Ill'eslrlo"le~ res, mas Ilão inção (lo logar flue ~e lhes deu 11m llOnlo de
•!~ pl'ovincia, a cuefas de policÍ<t, rle accol',lo com as irlé!\s "poio para combater a atlruinistnl çilo .
TenilO feitu muito puue,u; demisslies q"e tal nome meredos pre~ídelltes nomel\~o,,; a empl'eg<Hlos Url confinll~~a, hls
cão; talvez nfio passem de duas ou tres neste caso,
aqui as demissões quo tem apparecldo.
, A~ outras não tem sido demissões que vilo tirar o peio
O Sft, FERREIRA !'B!;N.;.:- E il empregildos tio coneío.
úquellcs que se <leilão emprcgarlos. Os lIohre5 Sfilildofl':;
O Sn._ 1l1NISTno DA FAZENDA:- Nesta ;:érie de empregos sahem muito bem (IUe IlHS repartições liseacs Im elllpl'eg1ldn;;
está reconhecido o principin de que o govcroo dev~ ter li- que lÍemittíúos podem ficar s~m o Vao (!lIe os a,imentava; Im
berdade, Nas substituições, se por ventura oITo tem Slflo e\le OUII'OS, 1101'ém, que sendo. incumbidos rle certa~ COilllnis,iles.
bastante feliz, abi admilto que o nobre sen.auol' pos;a in- tem seus logares que deixão H'I\) exercício cm'lllanto vi10
stituir utn exame severo a respeito do procedimento do nll- desempenbaressa:; commissõcs, 1':xooel'«r o empregarlo nestas
ni.terio mas argui-Io de não so servir dos mesmos instru- CÍrcumstancias é a nttrilmÍ!:,10 pl'opría do governo ; nem I)
mentos 'que acbou empregat'os Ilil machinil govern~tiva, me senado quererá instituír uln exame a respcito do modo j'lOI'
parece que nãQ é muito l'eg\llal',
que () governo IH'ocede nestl'S casos, j'lor que 1'3zào emprpAa
Fallou-se a respeito de magistrados, Eu ruconh~ço que um na ín;:!l8ctona de tal alfandega ou tbesoural'ia nutes o funccio.ou outro daquelles que tem sido prolllovllloô, l~to 0, quo naria Lal do (lue o functionario quaL Portanto, se as exonepassãrilo da 1- para a 2" .entrancía, ou da 2a !lU,'n 11 :3", pôde rações 11<10 têm ~ido setuio ria c()mmíssõe~, parece-me rluo n
ter sido ofrendido no seu IOtercsse parLlcular; mas, senhores, governo está em sel\ direíw quando iul!,a que um emmIo foi o ministcrio nctual quem fez a legislação que nos pregado servo melilor á I'cpartiç"o ria f"zenda, indo desemregula, O miuisterio tem de guiar se por lima t~gl;IHç"0 1lle \lenhal' ns fUllceôc5 do 10",11' rle IluO roi til'ado do que \\0
autorisa a passagem dos magistrado; da i" plIm a ,"-' cn- logar suporiar ,j'le lho haVia sido r.onfio,lo.
traneia e da 2" para a. 3'; :;e ila vagas na '2' ent,rallCIiI e. o
Se um empregado destes se co,ll[uúr na arlministraç,10 ujJ
ministerio tira para. preenche-Ias maglstrarlM da I- entranCHl, modo 'Iue I) gOl'omo se cúlllpenetre ,Ie que sua cOlltínuuç<1o
o gover\lo está em seu dil'cito. Se BC pôJe dizer q~le u'n é UIIl th!. ... cl'v1I1l., se o governo tiycr conhecimcnt0 {Ie lítiO
magistrado, tirado dos confins de i\ltll<ls pn:1I Ir sel'VlI' en! este oil:,pregndu flrocura indispOI'-sc CQm os outros sons col-Goyaz é prejudicado, o que não dirà o magistrado que ~sta !cgag, que "lia $ suas Íllfunul:lçÕé5 é injusto vara com BneS ; t·(}
em Mato-Grosso e ti removillo para o Amazonas? Dirá: o governu conbecf.r es;a inJusti,a, nl10 50 \leio que lhe dizem
-Aqui de El-Rei '. Fa~cm mo uma illíuHiça, l'elnov~n:'lIlo seus aMll.i\cs. rldegatios que podem ser sllSllcitos, m~s ~UI1para um ponto mUIto distante, o 'luo me é bastante úIlhcul- frolltandu a~ iui';lI'Inacões tle seus prorrios atlvcr;;i1l'ic:!., dctoso,
mÍui\!os l1oJltcm, sém dtrvida o gove!'llo tem ra1.v.,(j pal'a
Portanto., ncala parte o.S \IQbres Fellnrlor~s não tem tanta afiuilatdl' como me;\Os cunvoniente o procedimen,to, ues!"
razão. para aceusur o "ailmcte. O gablllete mIo pode fazer a eml'l'l'gado, e el\\80 parcce-me r[ue ~;;tú em seu UII'OI':O (,,remocão dos magistraàoscontnt a vontade deHcs, e uilo o lem zaudo: - 1,10 servil' o empt'ego lJue deixastes, Se os nol>res
feito ,- meSIIlQ a respeito. U02 de illinas, como (!isse o ~obl:e senadores quiurcl11 as pl'ovas do (IUC e,lou dizendo, cu Ih 'as
senador, Pois, senhol'~s, ba I'cacçfi.o de partHlú na ?rOYHlCla rlarei, O que aumil'll, senllol'es, é que só exc:tasllO fi cellSUI'll
de lUinai quando se IIl'a de uma comal'ca um mhgl,lrado a ~os meus nobres colle~as a rlemi:;siio de um funccional'io,
se mand~ outro da mesma QpinillO? Nem ao Iftm,os ~e póde quando cu bavia dndo 'demissão de outro poucos dias ant,,:;.
dizer que se I1zer:io l'~lI1nções {lara accommodill' maglsll\lllos ;'ilnguem me pCl'guntou por que razJo exonerei o inspector rIa
de outra cór política. Na escolha de deselllblu'gallul'cs, nem tile,;olll'aria do Amazonils, entretanto quo pCI'ganta-se por
esse arbitrío se deu ao govel'no, porque fOI t,lo gmllde o quo exonerei o da tuesQuraria da l"I,'ahyba.
lIumero das escolhas a fazer, que mUIto ]lIlUCO arbltno o
O cn, A, E Á~UUQI.'EnQUE : - Não se sabia dessa oulra,
gQvemo podia tel'.
exonej·acão.
O SR, IlARÃO DE 1I1onlTlllA :-Nilo havia outra escolha posO 8n: 'lUN!SrnO nA FAZllNDA : - Foi public:\.!la da mlll'ma
livel.
sorte que a outra, e não excitou tanto a attençãQ dos nobl'c,
senadores,
O SII, MINISTRO DA F.'.1.MIlA :-lIavitt, se o ministerio não
se guiasse pelo espirito de imparcialidade, proeurando o meO Sn, .\, E A~nUQUEnQUE ; - li, Parahyba é uma das pro"
rito onde o encontrava, O nobre senador conhece melhor do. vindas que está 5ell,lo lllais ílagellarla na actualidade, e (lor
que eu o 'Pessoal da. magistraturu, e sabe que o ministerio iôso excitou attenç,lo a exonemção dm;se empregado.
podia ter escolhido outros; pOl'que se a lista continha 1ii noO Sr. MINISTno DA 'fAlll.'<D .... ; -Excitou pOl'llue se entendell
mes entre os quaes havia amigos do govem?, e este escolheu
alguns que não o erão, deu a prova maIs convlllcente de que tínbamos praticado esse aeto em virtude de corresponque não é tão exclusivista como dizem os nobres senadores, denciaa,
O Sn, VISCQNDE DE JEQijJTI~I!CNnA: - Isso é comigo; fui
Não quero declinar, porque sempre foi o meu proposito fugir
de discussões passo'aes, os nomes daquelles .'lue podiáo ter eu qus citei esse facto; o negQcio ê meu ..
sido escolhidos; porque essa diocuss;io é odiosa; portanto,
O SR. ~IINlsrRO DA FAZENDA: - Perdoe-me V, El., antc~·
contento-me com a imlicacão de um facÚl, qlle não pode ser de haver fallado 111550, outro nobre senador tinha falindo no
negado: o ministerio na escolha dos desembargador,cs pouia ponto a que me estou referindo..
ter preferido seus amigos a seus adversal'ios, e entretanto
O Sn, vrSCONDE DE JSQUlTlNnONn.l: - O pcccado li meu,
considerQu o merito desses a.dversarios, dando-lhes logar de
proeminencia e deixando seus amigos na posiÇão. em que 1m.O Sn, :Il"",S'!'RO DÁ FAZENDA; - Não me ahala a conscienciil
fes se acbavão,
.
de que elle seja antes defendido pdo nobre senador du I1lle
Pel? que diz r~sp~ito á repartiçilo a nleu cargo, eu creio peto meu nobr\l amigo ]1elo Amazonas que foi o primeil'o a ..
ter minha consclencla trallqUllla, no:; actos que tenho pr.lll_ relerir u facto.
bJJci.

(; :s~,

FIiRÍlEl!\A 'Pg~IL\. : -

Só referi a l'eclamar.5o,
nODre senador disse (1'18 1\
11Ilprensa reclamava a demissll0 lic$te empl'eg<ll!o, e ilessa
O::CilSi!i.O o cmpn:,;!aJ'u tinha siuo já demHtido;e 5ua deml5s~o
publicada. Eu dGvia, portanto, entenuer que o nohl'c senador,
til" delicado como é l;al'fl. com tOílos os seus coliegas, q uiz
He~s~ occaslfio chamar minba altenção píU'a, eS80 ponlo ; cu
lhe dou, I,ois, a explicaçél0 que devia: eu não apanho 1\3 palavras er.l V:LO; o nolml senadur linha sido o primeiro a cballlHf a minbll aitenção pai a esse facto,
:5e o nobre scnuJol' OBtivesse no llleu logar e os emprega los competentcs liJe lizcsscm sentir li inconveniencia de
ser cOllservado 110 exercicio de"ld ou duquella COllllUissãO,
aigum empregado, e o nohre senador chamanuo a si os docUlIlcnlos se COllvencesse de que havia raZilO ne~ta reclama"i\ o, creío ([ue o nobre senador não procederia de ou tro
modu.
Disse o nobre senador fallando ria Si!UilCão .. ,., Eu não
po.so faleI' um discurso, vou respondendo a álgumas I'ro110~i~(jes, de que tomei nota, Disse o nohre senadur: - Todos
esUo de,;contentes; os consel'vauores esWo descontentes,
I,orque o ministel"Ío persegue os seus amigos; os Iiberae.
estilo descontentes, porque o ministerio não satisfaz áquillo
'iUI) éiles de5cjão,
Senhores, quanto aos homens que pensiio ao conll'ario de
lhí", queontentlem (Iue nósproc~dcmos por meios I'accionarios,
cOilllJr~l1endo hem que estejão descontentes, nem me admira.
islll ; mas, que tambem o estejão aquelles que eOllunungão
comnosco na mesma opinião, actualmcnte dominante, nãO
~nsso atrOllit~r sem fJue lhes faça a injusti\'« de reconhecere.m a incollvenicnclu da situação, (Ie não estarem cont':11 tes com aquelles que a dirigem, e ao ll,esmo tempo dar11Je o seu apoio,
Eu creio que aquelles que nos têm atli hoje upoíaflo, no
momento ell! que conh.-c"rem que nós nos d~sYiamos da mal'<:Im (lue alles cntendemser a muis conveniente ao paiz, torflo
ha::tunt3 forca de animo (ia I'U nos Hegar St·US 'rolo:;:; 0I no
,!ia em que estes votus nos fUrem !legarios, «cel'edit~ Q nohre scnaúol' que no.s .. dcmissão cst;. lilVl'ada: uós não de~~jamos conservar o potlcr, se nilo U [Jutlennos COllSCI'V:l1' nas
coodicões do 5Ystelllil reprc.entativo,
E por ofta occasião con,iderarei uma propo;i';;lo que tom
~ido lllal interpretada. Qüer o nobre senadol' IJI'e,ídenle do
conselho de ministros, quer eu, quel' cada um dos meus collegas, entendemos que Da call1artl dus Srs, deputados é onde
~c devem levantar as questões de gahincte; 'Iue as malli[cst,II:Oes ali produzidas coutra o gahi'nete devem ter UlÍl dcsenlaêe, a dissoIuç,10 do gabinete ou a da cumal'a; pOrtjue ali
as forcas podcm C(juílibrar-se; a influencia deve ~er reei·
pmcu; mas nUo pensamos do me,;n1O modo a respeito do senado, ísto é, não entendo cu que um ou outl'O signnl de cenSUl'a ou desapprovaçã.o do senado, ainda quando parta da sua
maioria, im(íOl'ta a ret'rilua do gabinete.
O So, PRESIOE:iTE DO COi'íSEtIlO:-E' evidenle,
O SR. 1II1NISTIlO DÁ FAZE~OA: -Agora eu divírjo do Iwbl'e
lll'esidente do conselbo, se e qne S, Ex, não esta de accorclo
comigo, no seguínte ponto: se por acuso o senado em peso
1I0~ negasse uma medida indispens;LVel para a administraçilo;
se, por exemplo, o seoarlo recusasse approval' a filaçã.o das
f"J'ças de mar ou de terra, ou o orçamento, creio que o ministerio niiu podia conservar-se,
O Ss, PR~smllNTll 1)0 COi'<SIlLllO:- O senado não faz isso,
comprehende sua posi~ãO,
O SIl. MI~lsTno DA FAZE1mA
Eu sou razoavel, quero
admittil' que um min:5terb Íl/lj:. qae comprebanda tão pouco
sua lIosicuo que, vendo separarem-se seus amigos no senado,
nao tendo nelle uma só voz em SeU favor, um voto em seu
apoio, queira manter-se; comprebendo que isto se pôde da!',
mas eu não ch~~aria nunca a esse extremo, Emquanto, porém, o pronunciamento for em uma ou outra questão de
!louca impol'tancia, em quantn forem concedidas ao govel'·
no as medidas necessarias q!ua que alie marche, eutendo
quo as votacões do senado nUo t~m como' consequencia a
retirada tl~ ~abinete,
O 8n, 1II1~15TRO

•

DA PAZIlilO,\:-O

Senhores, a respeito 110 ponto em que se aclra col!ocade: 11
senado, não sou, eu frUe dl:;O, creio que um senador mUlt6'
1!!ustr:Hlo, pelo RIO-Gl'anilo, que nAo eslá presente na casa,
dISSO aqUi em cel't,l ocCast3.o, tratanrlo~se de assumpto semelhante, quo na outra camara clle dana (lom facihdade um
vot~ cOlltm o mi,n;sJ!il'in IJara derriba-I?" mas que nesta ca~<I
havHl de ser maIs cauteloso, pOl'llue, dma elle, aor~aníg-acã(l
do s~nado não se presta a es.l<ls manifestar.õe~,
"
•
Nos paizes l'egirlos pdo systema repl:escntatlvo, onde a
segund., C1Hnara nfio rem IH!ll!erO determinado de membros,
11~1\I Ó -.le elciç',o popular, c.oInprehcndo eu que as manifesta·
CÕCS Ihls maiorias déssas camaras pró ou contra as medida"
ao ,gabinete rossão ler cs,e resultado, porque, se a COró'il
,Ipola o gablllel.e. e este tem o concurso da outra call1am,
líca,lbe o recurso de augmelltar o numero dos represcntantes
<ia ,;egulllln, e assim fazer passar as medidas que o gabinete
julga convenientes, Mas cntre nós, onde o ',enado é vitalicio
e o numoro rle membros limitado, me parece que não Ó COIIveniente admittir a regra de que o pronunciamento do l;ua
ma,ioria tem força bastante para IH'oduzir uma criso ministenul.
o Srr, FEIIRAZ: Não ha correctivo.
O SR, M1Nt.TRO DA VAZEl"DA:
E, selluores, eu já mo
tenho achado nesta casa em oppo;icão a al:;:ulls ministerios ;
porventura já deixei de votar peli lei de Jhacão de forcas,
pela lei do orçamento e por todas as leis indispensave1s á
marcha d,l adminisu'ação? Nilo o fiz, senhores, e accredito
que o mio fureí, qualquel' que seja minha posícão nesta casa;
porque entendo que se em toda a parte a pruaencia no~ deve
acompunhar, allui ella 11 uma virtude indispensavol.
E nem, senbores, estou di:endo uma co usa de que não
tiejilo testemunhils os nobres senadores, Porventura, quando
se dcu n. luta Cfltl'C a maioria da cumara dos Srs. deputados
e o lIlinísterio de I~ de llHlrç!), allpareci eu aqui fazendo hostilidadc a esse ministcl'io ? Não ba um discurso meu contra
alie, vutei a favO!' das medirias indispenSilveis á sua marcba,
nlio fui,portunto,daquelle, que concorrêrão para a sua queda.
Se depois fuí chamado para fazer parte do miní$terio de
'H í'e Ill;LÍO, não o devi a esforco,; que ti\'cRse fcito nrsta casa
para del'l'luú o ministerio de -2 de marco, Entendérão que
meus servicos poderião seI' aproveil.ados,· recusei-me quanto
foi possive!; mas afinal aceitei e e.tava disposto a prestar
meu pellueHO cOlltingente á opíuíiio então uascente.
Hoje creio ([O e ella Já está creada, jit estâ desenvolvida,
vai se fortificando, e estou persuadido ue que, se houver o
tmo indispensavel pUl'U marchar como devemos nas circumstancias difficeis rlo paiz, esta situacão ba de manter-se e fazer ~s bens que lbe ri possivel fazer" e de que o mesmo paiz
carece,
Eu tiuba tomado muitos outros apontamentos, mas acre·
dito que, tendo enunciado minha opiniil.O a respeito dos pontos priucipacs, não dovo consumir o tempo precioso do
senado e t1evo deixar que outros se manifestem. Resta-me
sómente um ponto que julgo essencial, e em que tocou o no·
bre senador pela provincia de Mmas, dQ cllja amizade eu
me vanglorio,
O nobre senador pareceu desconfiar que o governo actual
nuo era fiel a uma de suas promessas sotemnes, feitas no
pl'ogrammn; que o ministerío 0[0 procura dirigir os negocias publicos de modo a provar seus sentimentos economicos ;
referIu-se a uma votaclio isolada que já teve explicacão da
parte do meu nobre collega o Sr. presidento do conselho.
Direi alJ;Ora ao nobre senadur que S, Ex., lançando uma
vista d'olhos sobl'e o procedimento que tem havldo por
parte do mínisterio, reconhecerá que nós nlio temos e ,banjado
os dinheiros publicos; pelo contrario, temos feito todos os
esforcos para que as rendas do estado se vão proporcionando
ás 5u·as despezas, Temos feito a dcspeza ordinaria do estada
até hoje sem augmentar os encargos da divida.
_
Quando entrilmos Jara o poder achámos uma diyida f1uetuante de 8,500:000 em bilbetes do tbesouro.
O SR. SILV&IRADA MOTTA: - Achilruo sobras' ue empreg-

timos,
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o SR. hIlNIST60 DA FAZENDA: N,io se afadigue tanto o I
nobre senador antes de ouvir-me; eu ia. dar, a explícação.
Parte desses bilhetes do tbesouro foi retIrada pela dI [erença do emprestimo contrabido em Londres;, mlS Iwte.o
nobre senador o se~uinte: que este empresllmo bllvla delxado um saldo do L. 579:000. (5,155:000) sem calcular
todas as despezas a que deu. logar, uAbatendo-se, ?OS
8 500:000;;S os 1S 151S:000;jl 6-:al'aõ 3,3i\}:000~; a dIVIda
fl~ctuante desta ol:igemé hoje de 4., 7?1:000;;S: ba, p~is, .uma
dilferenca de 1,361\:000;/1 entre os bllbetes que cntao ClI'CU'
lavão e "os que boje circulão.
1\la8 se os nobl'e, aenadol'ea attendcrem a que de ja:leiro
para câ o governo satisCez 1,OOO:GOO,& ao nanco do Brasil,
resultado do papel que se resgatou; se attende:em a que o
gabinete pagou as chamadas da estrada de [01'1'0 ... , Devo
primeiramente dar a razão pOI' que inclui neste calculo os
t OOO:OOOilí pagos ao banco; a razão é, porque como bem
s~be o nobre senador, um emprestimo foi contrabido em apolices da divida publica para fazer face á divida fluctuante, e
neste ompreslimo entrou o pagamento glle devia ser feito ao
Banco do Brasil autorisado pela lei de 186:/;. Se, pois, o
producto deste empl'estimo não existia em deposito para
fil.zer Cace ao pagamento que tinha de ser feito ao nanco do
Brasil esses 1,OOO:000;l3 i:levem ser levados em conta á administraCãO actual. Os nobres senadores sabem que depois
da nossá entrada para o ministerio duas cbamadas [orào
feitas para a estraôa de ferro na importancia de 878:840$,
tios quaes deduzida a importancia das acções que no mesmo
espaço fo~ào trocadas pelo lhesouro a particulares, que pagárão a dl[erenca do valor nonlloal pu.ra o real, e que agora
não posso calcular exactamenle, não se poderá talvez avaliar em menos de 700:000J o algari:!lllo desta despeza.
Aecrescentando-se os gaslos que o governo teve de fazer na
Europa com o grande emprestimo, e com os juros do semestre decorrido dJ outubro do anuo passado a março deste
anno que não estavão contemplados no orçameulo, e addicionandomaiil cerca de L. 150,000 que o !'(ovel'Oo têm remettido
para a Europa, a6m de fazer face aos pao-amelllos que se
hão de realizar no futuro exercicio, sunpondo J'á paza toda a
<
despezll ató junho corrente, Gujas addlcões não são inferiores a t ,000:000;$, e calculando o saldo êxistellte !lO tbesouro
superior a outros 1,000:000;$, será faeil reconbecer que ba·
vemos elllpregado 1,400:000,& naquellas despezas, ficnndo o
saldo a que me reCeri para as avultadas despezas deste mez.
Em quasi todas as provincias as despezas tem sido feitas
r6gularmente, porque não me consta que haja Calta na maior
parte deUas, as que SãOsuppridaspelotllesouroepelasthcsourarias têm recebido os uecessarios recursos; s, se em algumas
provincias muito pequenas ha delicits, silo alles tão pouco
lmportantes que não deverâõ pesar no calculo aprOXImado
que tenbo feito, Nilo estou dando uma conta exacta, estou
fazendo apenas uma ligeira apreciacão, para mostrar que, se
o governo tem-se condu%ido de môdo que a receita arrecadada até boje tem podido occorrcr ás des~ezas ordinal'ias
determinadas, e ainda a essas extraonlinanas, sem duvida
o governo não tem gerido tão maios dinbeiros publicos como
porventura pôde deduzir-se da observa cão do nobre senador,
Dizendo isto, senhores. eu não pretendo contrariar o nosso
estado financeiro ~or todos conhecido e ainda menos desco·
nhecer que a liqUldaÇ/lo dos exercicios ba de apresentar deficit, porque sei que nem todas as despesas estão liquidadas,
nem todas estão satisfeitas; trouxe somente esta apreciacão
para mostrar o modo como havemos procedido nesta párte
da administnção,
.
Quanto ao orçamento, a respeito do qual () nobre senador
pediu que o governo interviesse para que clle fosse enviado
ao senado a ttlmpo de ser discutido, eu repetirei ao nobre
senador que é este o voto do governo, eUe fará o que estiver
de sua parte para pedir á camara dos deputados a votacão
o mais Iireve que alia puder porque tambem (lUa tem
cessidade de fazer exames sobre esta materia; e outras muito
importantes têm sido alí tratadas, as quaes, tendo absorvido uma parte do' tempo, não autorisão qualquer censura pela demora do orçamento, Devo, entretanto, declarar
ao senado que o meu empenho é que elle tenba o tem~o
v

ne-

sufficiente para podei' discutir essa lei; e estou convenci,";
de que na votação 6nal delta a camara dos deputados ue
accordo com o, governo ba de procurar fazer todas as economias que forem pomvcis.
.
Mas, senhores, quando Callo em economlsar, qllando m~
pronunciei aqui a respeito da necessidade de um Ui'çamenlo
em que fosse equil,ibrada a deSIJez~1 COI~ os meios de s~tisraz6-1 .. não se acredIte que eu querta pedIr que sem consldera~ão se ~ortas5em ,tonas as despezas, e que só se atlendesse
aquella cU'cumstanwt, porque sena um aeto menos prudente
tia parte do governo, se elle II ara. satisfazer ao desejo que
todos temos de conseguir aquelle equilibrio propuzesse o aceitasse cól'les e suppressões que as necessidades do serviço nito
permillissôm, porque este procedimento crearia grayes embaracos para os que tivessem cle executar a lei, e nós não que
remos deixar difficuldalles aos nossos successores, mas que
elles encontrem desembaracado o camillho, que têm de percorrer. Córte o corpo legislativo as despeza;; que é possivel
cortar-se, se este corte não [01' ainda suficiente para pôr em
equilibrio a receita com a despeza, lance mão das medida~
que entender convenientes, ou conservando 101' algum tempo
a divida lluctuante, porque nós não somos o unico paiz onde
exista divida fluctuante, ou seja autorisando a cOllsolidacão
desta divida por meio da conversão em apoliccs da diVida
publica, ou seja em ultimo recurso, o que será sem duvida
mais doloroso, augmento.ndo as imposicões, se porventura
esta necessidade for indeclinavel.
Peco descullla no senado por ter occupado por tanto temp~
a suâ attenção, mas era llecessario que eu (lesse as explícações que me el'üo pessoaes, e que manifestasse francamente
a responsabilidade que tomo, e que eu entendo que toma todo
o partido que hoje sustenta a administrarão. Emquanto nó~
ti"crmos o necessario apoio da camara électiva, procuraremos realisar o pensamento que manifestiunos no começo da
nossa administração; mas se este apoio nos faltar, a solução está dada: seremos nós os primeiros a entregar o poller
áquelles que Corem mais dignos de o dirigir.
O"
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",'". v seDu e de Jcclllltinhouha pronuncIou um
discurso que será publicado 110 Appendice a este volume.
Tendo dado a bora ficou ainda adiada a discussãO, e o Sr.
presidente deu para a ordem do dia seguinte:
ja discussão do parecer da mesa n.22, concedendo dispensa do serviç.o ao correio do senado José Francisco narbosa;
COlltinuacão da 2' discussão do projecto de re3po~ta á
falia do lbrono.
Levantou-se a sesS;;:o ás 3 boras e g quartos da tarde.

EM 10 DE JUNHO DE 18'64.
VISCONDE DE ASAI!TÉ.
SmmARIO. - Ordem dQ dia.
Disp~nsa do servico fi Joscr
l/mncisco Barbosa, coneio do senado. Parecer "da mesa.
~I~enda e ,observações do Sr. Jobim. Dispensa de illterstlclO a pedIdO d" Sr. 1IIaf,·a. Passagem do negocio para a
2· discussão. - Resposta á falia do throno. Observacões
do Sr. presidente. Questão de ordem. Observaéões
dos Srs. ~acbarias de Góes, bar ao ~e Pirapama,. Pimênta
Bueno o vlscon~e de Sapucahv. Contmuacíio da dlscusslio.
Discurso tio Sr. D. Manoel. •
•
A's t 1 horas da manhã, achando-se presentes os Srs.
visconde de Abaeté, 1laCra, Teixeira de Souza Almeida e
Albuquerque, Ferreira Penna, visconde de Sapu~ahy Pompêo, 1I1endes dos Santos, Jobim, Pimenta Bueno Pauia Almeida, Souza Queiroz, visconde de Jequitinbonha, barão de
S. Lourenço, marquez de Ilanhaem, D. _llIanoel Siqueira e
Mello, Rodri~ucs Silva, yi9Conde de Suassuna b~rão de Muritihil., ArauJo Ribeiro, ,Dias Vieira, Cun!J~ Vasconcellos,
Dantas, marquez de CaXias, Visconde de Itaboraby visconde
d~ Uruguay, Candido llorges, Souza e Mello, Ferr~, Zacba.rIas, Dias de Can'albo, VIsconde da Boa Vista e mllrq.,ez deAbrantes, o SI'. presidente abriu a sessão
PRE~Il)ENCIA DO SR.

SESSÃO EM 10 DE JUNIlO DE 186<1,
Comparecérão ,depois o. SI'S, Silveim _da lllotta, Paranhos,
banio dQ Antonma, Souza Ramos, barao de PIfi\pama, Cal"
neiro de Campos, Fonseca, 80uza Fra.nco e Ottoni,
Faltárao com causa particip<l.da os Sra. barão de Cotegipe,
barão de Maroim, barão d~ Quamblm, Eusebio, Paula Pe~soa,
Vieira da Silva, Sinimbú, Fernandes Torres e visconde de
lIJal'anguapc; e sem pa1'tici/lnCãO os 81'S, Candido Baptista,
Nabuco e marqucz de Olilll
Foi lida e appl'ovmli\ a acta da sessão antecedente,
Não houve expediente,

a:

ORDEllI DO DIA,

1

E' isto o que eu tinha a declaraI'.
Foi approvlda a dispensa do intersticio.
RESPOSTA A' FALLA DO TnnoNO,
Proseguiu a 2' discussão do projecto de respo,;ta á falia do
thl'ono, que ficâm adiada na sessão antecedente,
O SR, PRESIDENTE :-0 SI', ministro da justica pediu hontem a palum\ para explicar, .Tc)lho duvida em conceder li
palavra a S, Ex., porque os Srs, ministros, llas diScussões
em qua tomão parte, porq ne têm assen to na casa corno senadores, como acontece na do voto de graças, estão inteil'1lmente sujeitos ás regl'as do regimento. O regimento da casa
concede a cada membro della fallar duas vezes, e mais ullla
se é o autor da proposta de que se trata; c tambem permilte
que fal1e uma vez para explicar algumas palavras, palavras
que n[o tel\l\50 sido bem entendidas, O SI', minisll'o já fallou
sohr~ o voto de graças d!las vczes discutill~o, ~ uma pam
explicaI' : pO\' cOllôeflucllCHl eu entendo que o regunento não
me autorisa a lhe dar a palavm,
NarluelIes úbjcctos em que o ministro vem ao senado rum
dar informaçíles, cu comprebenr!o bem que falIe as vezes
que São necessarias para satisfazer ás informações ([ue se
lue pedem; mas nesta occasião trata se só de discutir, e o
nobre ministl'>1 não pórle fallar senão como membro desta
casa, e, portanto, não pólie na minba opiniãO tor direitos que
não tenhiio os outros membros da casa, Attendendo a estas
razões, não posso dar-lhe a palavra,

IJISPENSA DO SERVIQO AO COMEIO DA CASA,
Enlrou em 1- discussão o Jlarccer da me~a, concedendo a
José lIrancisco Darbosa, correio do senado, dispensa do serviço com as tres quártas partes do 0\'dén,1dO que percehe.',
0""", Jobim:-Sr, presidente, o parecei' da mesa nITo é
fundado, segundo penso, em toda a justiça. Esle empregado
sorve á naClio ha '25 annos, como bem se vê dos documentos
que apres'ellta, é um homem extl'emamente doente, mas
assim mesmo, padecen,lo de a5thma como padece, tem se
pi'estado ao servico como é possivel ás suas forças, Ora,
como é que vamos hoje aposentar este empregadQ do senado
dispensa lo do serviço, de uma malleim differente daquella
por que têm sido diõpensados varios empreg-n.dos nfio só do
senado, como da camam dos deputados? Parece-me que é
de toda a justiça, allcndenuo-se ao estado em que elle se
O SR. P!'.ESIDE1\TB IJO CONsELno
a V, Ex, que COII~ch'.', que seja dispensado do serviço com o ordenado por sulte o senado,
llltelro,
O SR. SILVEIM DA MOTTA: - Comtanto que a explicacão
Demais, o senado deve attender a uma circumstancia, e é cstej" nos limites de explicacão; póde ser admlttida a todôs,
que, quando este individuo foi nomeado correio, declar'ou-se pOl'tanto aos Srs, ministros, •
no seu titulo que elle ,vencel'ia o mesmo ol'·lonado que os
O SR, PRESIDENTE:- Perdôe V, Ex,; o regimento diz o
correios das secretarias, que têm hoje 1:000,13 de ordenado, que eu acabei de referir: qualquer membro desta casa pódQ
400,)) de gratificacão, 200,;5 ou 150,5 pam cavalgadura, c fallar duas vezes e mais uma pam explicar; nfio póde dm'
têm mais (Iuando - eS,tão em serviço, uma diaria de 1.;!l; el\ ('lutas explicações quantas quizel'. Póde isto ter inconvenientretanto a este correio do senado só se concedeu o ordem,do tes, nilo nego; mas tamhenl muito maiol'es inconvenientes
de 800,j!
póde haver se porveotura um senadol' il titulo de explicar,
Não
qual a r<lzilo por que a este empregarlo,que tem '25 llode!' fallar as vezes que lhe pal'eCel', Portanto, é uma quesa1ll108, como já disse, de servico, flue se mostra impo~sibili- t!io que pelo menos precisa ser ostudada; não se deve contado de servil" cónrorme os attcstados dos seus facultativos, sideral' sómente por um lado, O regimento é expl'esso:-o se.
e cuja vida nlio p Me ser prolongada por muito tempo, se nador fallará duas vezes e mais uma para explicar; não diz
eonceda a dispen.a unicamenle com Ires quartas partes do que fallarà tantas vezes quantas um membro desta casa coordenado, o qual sendo de 800$, ficará o empregado com tender que deve faUar pal'a dar explicacões, Assim, não te6001> annuaes.
01\0 duvida nehuma que o contrario seriÍ nltel'ar o regimenO Sn, FEnRElnA PENNA : - E' exactamenLe,
to, não está de conformidade com elle; e não se devem
O SR, JODllll: _ Porque razão o senado não ha rle cOllce- fazer alterações que podem il primeil'a vista parecer conycder a este infeliz homem ° mesmo que tem concedido a ou- nientcs, vindo logo ,Iepoisa reconhece,r se os inconvenientes,
tros? Julgo que é de J'ustic.a i8so,. tendo mesmo em conside. (Apoiados ao Sr, presidente elo ~onselho), Sinto não estar de
ração o que eujá disse sobl'e o ordenado desle empregado, que accordo com y, Ex,
devêm ser iguala0 dos correios das secretarias, e que depois
() S,', l!\:le •.!('ias (lc Gocs (JJresidcnle elo conselho pda
por uma. l'esolucão da mesa assentou-se que devia ser de ordem): - SI', Jll'esidellte, I'espeito como devo os escrupulos
600J,
•
de V, Ih, quan o entende que, áVÍl;ta do regimento da casa,
Portanto, permitta a m"sa que eu mande uma emenda em um ministro só tem duas vezes a palavra no debate do voto
que proponho que se conceda dispensa a ill'te cOlTeio com o de graca5, COlno qualf[uOl' outro membro do senado, Entretan·
ordenado por inteiro, isto é, com 800.~, Entretanto o senado, to cu pediria a Y. Ex. se digne consultai' o senado 110 senddleberará como entender mais conveniente,
I tido de facultar-5e-me a palavra mais uma vez para dar exFoi lida a seguinte:
plicacõcs ao nobre senador pela provincia da Babia que
honttÍm fallou, explicações que, 1101' versarem sobre diver~og
ElIENDA,
pontos, consumirão álguns minutos, E faco este pedido, SI',
pl'e:;j(lente, animado pelo ex-presidente désta casa, o SI' ba« Proponho que a dispensa concedida ao correio do senado
seja com o ordenado por inteiro, 10 de junho de 18Gi, - rão de ('irapama, o qual informou-me ter seguido constantemente no lonl;)o período de tempo em que sOl'viu esse c,\rgo,
Job'im, "
a praxe de dar a palil\Tu aos ministl'os nos debates do v.oto
Sendo apoiada entrou conjunctamente em discussão.
de graças, assim como em outros assumptos, todas as vezes
Finda a la discussãO, passou para a 2" o parecer com que elles a pedíào, e sempre com pl'eferencia,
a emenda,
Em todo caso peço a V. Ex, considere se convem ou
O :~ll', Jllnfra; - SI', presidente, comquanto cu esteja não tomar a este respeito uma decisão geral unaloga a que
assignado no pa.recer da mesa, aceito a emenda proposta pelo prevalece nl\ outra camara,
Na camara dos SI'S, depu lados, Sr, presidente, o ministro
honrado senador pela provincia do Espirito·Santo, e parece-me que o senado approvando-a praticará um acto de equi- (seja 'lU não membro delJa) tem o direito de pedir a palavl'a
dade, senão de resu'icta justica, eom um funccionario que quantas vezes julgai' conveniente, qualquer que seja a mateserviu por mais de 18 annos, '6 que por enfermidades não ria em discussilo, Dessa praxe não tem ali resultado incon
venient() algum, porque os ministros, como os mais interespóde conlilluar nO serviço,
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sados em evitar a perda do tempo, tem o cuidado e ohl'igação
de nlIO obusarcm de tão bem entendida faculdade, Com a
pratica do senado o que acontece é que, se o ministt,o não
responde logo às observacões que lhe dit'igem, dizem que ó
escandalosa ralta de deferencia, se responde immedialamenle,
esgota as suas vozes de fa!lar e fiea desarmado contra aggressOes ultel'lol'es, nilo podendo dar mesmo explicação aos
llue com direito as exigem, Penso que os ltlconvenientes de
semelhante estvlo são manifeslol, e assim espero que V. Ex,
tomando na cônsideração que lho me~ecerem as reflexões,
que acabo de expendel', ás tradicções intelligentes, que t,10
dignamente mantem na dlreccã() dos nossos trabalhos, concorra para que se ajunte mais a que lembro, e que suppon!Jo
fundada em utilidade intuitiva,
O So, POESIDENTIl :-A' vist~ do que disse o SI', ministro
tenho de fazer ainda uma declaração.
O Sr, ministro declarou quc o nobre senador a quem succedi na presidencia do senado, lhe tinha dito que os precedentes autorisavão que o ministro fallasse as vezes que quizesse, A autoridade do Illeu antecessor me deve mereccr
muito respeito, muita consideração; lIlas é preciso yedficar
se acaso elle se referia â discussão do voto de gracas, ou se
se referia ti outr.lS objectos, a cujas discussões os' millistros
assistem ou por direito profJrio, como llas propostas do poder
executivo ou pOI' serem convidados pelo senado, Eu tenho
procurado estudar as actas e os Annaes da casa, e nito
estou habilitado para dizer que no voto de gracas se tenha
sempre concedido aos ministros da corôa o direito de fallar
as vezes que quizerem,
Quanto ás propostas e a outros assumptos que se discutem
nesta casa, e para cuja discussão são convidados os Srs, mi·
nistros, não duvido, antes sei, que essa é a pratica estabelecida ; mas porque? Porque entende-se que nessas discussões os ministros dUo as informações que se lues pedem
(apoiados) embora se tenlla dado li. palana in(ormacão uma
mtelligencia que ella nito deve ter, embora nisto tenha bayido algum desvio, ou antes tolel'ancia. Só a titulo de illformações os ministr,os fallão as vezes que pedem a palavra;
mas e~ regra ~ão discutem, n,ão se lues dá a palavra para
dlscutll'em, e SIIU para darem Informações ao senado,
Entretanto se o nobre senador que foi meu antecessor
nesta cadeira, allirmar positivamente que existe,.,
O Sn. rRESIDENTIl DO CONSELIIO: - ElIe está presente; invoco o seu testemunho,
O Sn. PRESlDEI'I:E: - , .• o precedente de se conceder a
palana ao Srs. ministros todas as vezes que a pedem na discussão do voto de gracas, Consultarei ao senado se devo dar
a palavr,L ao SI', minfstl'o; mas se elle se refere sómente á
discussão das propostas ou de outro qualquer objecto para
o qual são convidados os Srs. ministros, não poderei, alias
com muito pcsar, dar a palayra a S, Ex.
OSn, PRESlDENTE DO CONSELllO :-Ali estilo SI', barão de
Pirapama affirmando,
O So. PRESlDENTE:- Se alie asseverar que na discussão do
voto de graças se tem dado aos ministros a palavra todas as
vezes que a pedem, eu consultarei ao senado,
.0 Sn, BAnÃo DE PInAPAMA:-Pe~o a palavra para explicar.
O SR. PBESIOIlNTE:-Eu terminarei, Peço licença para ler
Um precedente do senado; refiro-me aos precedentes do senado, porque faço distillCção entre precedentes do senado e
decisDes dos presidentes; estas muitas vezes são proferidas
sem que o senado sobre elIas se pronuncio expressamente,
O precedente do senado a que m~ refiro li o seguinte, que
consta da acta de 14 de setembro de 1827,
.
• O SI', mUl'quez de Santo Amaro, depois de razer algumas
reflexões, propoz que, quando os ministros de estado viessem
ao senado, não assistissem ti discussão dos projectos que ml0
fossem de proposta sua, e só sim dessem as inrormacões que
a cumara lhes exigisse; e julgando-se afinal discutidaEa materia, resolveu-se: 1', que o mínhtro podesse assistir á discussão, mas nüo discutir i 2', que esta continuasse depois

que o ministro se retirasse, para ter então Jogar a yotacão, »
Lil-se mais nessa acla o scguinte :
•
« Havendo-se annunciado a chegada do EXIl!, ministro da
guerra, foi intl'oduzido na sala pela mesma commissão do
expediente, e entãO o SI', pl'esulente declarou <lue se entrava
o:. discussão do projccto sobre a fixação das forcas terl'cstt'cs
da 1- linha para o allno de 1828, e em seguimcnto se pozerão em discussão todos os scus artigos, para sobl'e cada um
dollcs o ministro dat' as informaeões que lhe fossem eXIgidas; e julgando se afinal a camára infornwla sobre a materia do projecto em geral, retirou-se o dito ministt·o com as
mesmas formalidades, e proseguiu a diSCUSSão, começando-se
pelo art. lO, etc, »
O Sn. FESR.l.Z: -Isto é um precedente da infaneia do
nosso systema,
.q Sn, PRESlDEN.TE: - Portanto já se vê que, q,~undo o
mllllSll'o vem dar IIlformações, o que acontece na dIscussão
das fixações de forças de mar e de terra, (o que hoje está
alterado porque são propostas do governo), e em outros objactos tem-se entendido e entendido bem, e é o '1ue eu tenho
tamuem seguido, que o ministl'o póde fallar as vezes quo
quizer; mas é para infol'mar, não é para discutir, Sc o ministt,o discute, e em verdade é isto o que quasi sempre succede, 1m nisso desvio do que o regimento detel'mina; com relaç,io ao dil'eito de discunr o ll)inistro não pótle ter o priYilegio, na minha opinião dó poder fallar mais vezes do que é
permlttído aos membros dgsta casa, Por um lado isto pódo
ter inconvenientes; mai, por outro lado talvez tenha maior
in~onvcniente permittir-se ao ministro fallar ás vezes que
qUlzer.
Agora ouvÍ!'ei o nobre senador pela proYincia de Pernambnco (lue foi meu antecessor nesta cadeil'a,
O ~ ••• JuU"ão de Ph'npamn .-Eu acabo agora de
chegar, não sabia portanto dc que se tratava; mas sou informado por alguns senhores que se ass:'nlllo ao meu lado,
d~ que o SI', presidente do conselho invocAra o meu testemunho a respeito da pratica que observei e segui, <Iuando
p,'esidente desta casa, relativamente ao numero de vezes que
os ministros podião fallar na discussão da resposta à falia do
throno,
Satisfazendo aos desejos do Sr. presidento do conselho,
tenho de declarar que eu disse com elIeito á S, Ex. que nunca
deixei de dar a palavra aos ministros da corOa todas as vezes
que a pediiIo, e com preferencia a todo I) qUillquer senador,
não so na dis:ussão das leis annuas, cOmO na da resposta ã
falia do throno, reconhecendo-lues assim o dil'eito de fallarem todas as vezcs que quizesscm nas ditas discussões.
, Esta pratica parecia-me, e, ainda hoje me par'lce, a mai~
Justa e razoavel, porrJ:ue, estando expostos os ministros a serem censurados e aggredidos em todos os seus nctos, e a yerem combatida e condemnada a sua política, e isto por todos,
ou grande numero de membros da casa, licaJ'ÍIÍO collocados
em tristissima e mui dolorosa posicão, senito podessem [aliar
mais de duas vezes para explicarem e defenderem os seus
actos, e darem ácerca delIes esclarecimentos e informacôes,
E' isto o que por ora se me olIcrece a dizer.
•

o S.', PimentaDueno (pela orde»l) :-Sr, presidente,
acho muit~ peso nas oharva,ções feitas por V. Ex; a mC'l
ver ellas lmportão prerogaltvas do senado, que não podem
de maneira alguma ser dispensadas,
Qualquer que fosse a pratica em relacito ao voto de graea
de outr'ora, as circumstancias estão mudadas, e essa pratiéa
nãO podení actualmente prevalecer sem inconvenientes.
Outr'ora cada membro do senado podia fallar as vezes que
quizesse, e. e.ntão nenhum inconveniente havia que qual quer
dos Srs. mllllstros m.emill'OS da casa, fallasse na discussão
da ~esrosta ã falia do throno tambem as vezes que de~ejasse;
havJa Igualdade entre todos os senadores, Boje o nosso regimento está alterado; o senador não pó de fallar senão duas
vezes, e não se pode explicai' senilo uma vez, Se se desse a
qualquer dos SI'S, milllstros, comO senador um privi legio,
superior lIO dos mais membros da casa, estabelecer-se-hia
uma dlsigualdade illjustificayel,
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o SR. PREsmENTE no CONSELIlO: - E' um previlegio que
deriva da defesa neste caso.
O SR. PIlIENTA IIUl!::'!O: - Se é previlegio que del'iva da
defesa, deve ser dado a todos uquelles que so quizerem derender; senão, teremos uma lei desigual entre os membros
do senado.
Estou fallando neste sentido nas mesmas hypotheses indicadas pelo nobre presidente do senado. De duas lima: ou o
ministro falia sómente como tal, quando se trata do suas
propostas para dar informaçiles, ou falfa como senador.
No primeil'o caso póde sem duvida dar informações, quanlas
vezes quizer, milS não discutir, e isto por uma razão milito
obvia, que encerra outm preroltativa do senauo.
O ministro, como s0nador di,cute, e quando discute, tem
todo o direito de oppor a seus collegas as suas demonstracOes com a mesma ene1'(;i" que os oull'os senadores. Quem
{allu, porém, não como senadQI', e sim sómeule como mi·
nistro, não tem direito alp:um de discutil'. nem de dar explicações de discussão anlerior, porque não discute. O sellado
nito lhe dá assento senão para pre.,tal' inrormações, ou satisfazel' as exigencias dos seus membl'os: quando muito póde
defender seus actos por meio dess.'s informacilcs.
Não tem portanto dil'eito para contrariar' as opiniõ'es dos
senadores, para discutir, e menos pal'u dirigir a minima censura a nenhum membro do senado; conseguintemente, o as
sumpto de que se trata é grave, precisa I)elo menos de espaco
para a reflexão, nllo é assumpto para uma consulta moment1!nea ao senado; peço porisso a V. Ex. que cumpr!l o rep:lmento, e quo depoIs por qualquer mocüo se conSIdere a
materia em toda sua importancia.
•
Ainda ha pouco tive occasiuo de lêr quanto ao parlamento
inglez, cada uma das camaras defende com vigor as suas
prerogativas, mesmo a respeito' da outra, e que dahi nasce
em grande parte a forca de cada um dos ralllOS do poder
legislativo.
•
O SR, FERRAZ:- IS50 é diffcl'ente.
O SR. PmENTA IIUENO :-Não se trata pois, de uma materia de pouca monta para de momento mnovar-se; estou
perfeitamente identilicado com as idéas do nobre presidente
do senado e 1101' minha parte agradeço muito a S. Ex. este
servico que faz ás prerogativas desta casa Cumpre que
zelemos dollas não só em relacfio a outra camara, como
ainda mais em relQçu~ ao ministerio.
O 011... "iseou(lc (le "'nl.ucnhy (pela ordem);Sr. presidente; tive a honra de Ilresidir esta casa tres anHOS
e sempre procedi a respeíto das vezes que podem fallar os
nobres ministros do modo ({ua acaba de expô!' Q nobre senador que me precedeu, menos em Ullia cousa Quando se tratava da rliscuss,iO de propostas para que eriio convidados os
Srs, ministros eu dava-lhes a palavra todas as vezes que a
qlledào para e:tIJlicaçues e res\)()stas que julgavão necessarias;
mas quando elles {IIlhão de fa lar comI) selHldoreo, nunca lhes
concedia a palavra mais do duas vezes, porque assim entendia o regimento da casa, Ora, os actuaes Sr•. minietros como
estilo nesta casa? Como senadores, porque se o não fossem
não estavl!o aqui sentados sem convite de senado, O senado
tem l'epellido diversas propostas apresentadas para que os
81'S. ministros possM assistn a todas as discussões, como
acontece na outra calnal'a Portanto se os 81'S. ministros
esLão aqui pl'csentes, [lm'que são senanores, segue-se que
eslão sujeitos às regras geraos. (Apoiados).
Eu·desejaria que os Srs, ministros tivessem a liberdade de
fallm' todoS as vezes (;ue julgassem necesoario, seria isto
talvez de grande conveniencia para o governo e para. esclarecimento do senado em suas decisões; mas ao mesmo tempo
entel!do que SS. EExs. como senadore,s ~fio podem estar senão
debaiXO das regras a que se aclulo SU]Ultos os senadores na.
fôrma do regimento.
'
O SR. PRESIDENTE: - Entendo que devo continuar a sustentar a opiniãO que emitti, e V. Ex. ha de permittir (!lirigin(lo-se para o Sr. presidente do cOllse/lIo) ({ue não cOllsulte
o senado, ávista da declaracão que acaba de fazer. se. Si eu
tivesse de consultar o senádo, haveria muitas questões a
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pr~pôr: todos os Srs. ministros podem fallar as Tezes que
qUlzerem no voto de graças ou só um ministro? Nas propostas e nos OUll'OS casos a que já me tenho referido, fulla as
vezes que .quer sóment~ o ml,nisll'O que apl'esegta a proposta,
ou o minIstro que e convldailo para assistir á discussão.
Assim, no caso de que se trata sena preciso saber se todos
os Srs. ministros 11oderiITo fallar no voto de gracas as vezes
que [juize.sem ou só um ministro; se, sendo uni só. deveria
ser o Sr. presidente do conselho, como parece natural. Emfim
ba muitas questõe. sobre as quap.s o senado teria de ser neste
mesmo momento consultado, e V. Ex. comprahende bem qUI)
isto não é conveniente, nem mesmo possivel.
Eu sinto profundamente não poder satisfazer aos desejos de
V. Ex. (dirigindo-se ao SI', presidente do conselho,)
Tem a palavra o Sr. D. Manoel.
o 't••, D. iUunoel, - Sr. president~, o ultimo discurso
profcrdo na seSB [o de hontem dá occasião a mui sêrias reflexões. Em uma das se5sões passadas, fallando o nobre senarlor pela IIuhia, outro honrado membro por essa mesma
[ll'ovincia, em um aparte que foi ouvido por quasi todo o senarlo, disse: "Deixemo-nos de questões abstractas sobro
politica ; vamos tratar de negocios mais importantes, sobreturlo dos meios de debellal' o dalieit. »
Ora, Sr. presidente, este aparte causou-me vivo prazer,
por({uanto eu acreditei logo que o nobre senador que o havia
dado estava no firme proposito de occupar a attcnCITo do
senado com um objecto tão illllortante qual aquelle de que
fallou no seu aparte, isto ê, qué o nobre senador cujas luzes,
cuja experiencia ninguem póde contestar, tendo viajado pOl'
algum tempo na Europa, aperfcicoál'a seus conbecilll~ntos,
e lá mesmo, apezar dos seus incommodos de saude, estudára
profundamente 05 meioJ de debellar o deficit de nosso tbesouro, prestando assim mais um sel'vico ao paiz, Eu, Sr.
presidente, aguardava, pois, com anéiedade o discurso do
nobre senador.
Bontem, S. Ex. pediu a palavra por occasião de um incidente occorl'ido entre o nobre senador pelo Rio de Janeiro (}
o SI'. ministro da fazenda.
D:sse-nos o nobre senador que não tencionava fallar, mas
que aquelle incidente o obl'igám a pedir a palavra. Ora, não
dei com errei to grande importancia ao incidente, principalmente depois das explicacões que se tl'ocárão entre o nobre
ministro da fazenda e o lionrado senador pelo Rio rle Janeiro;
parecia-me ~ue o negocio estava acabado e que nada havia
mai; que dizer. E, Sr. presidente, quem conhece tão de perto
como eu, e ha muitos annos, o nobre ministro da fazenda,
cuja moderacão é pl'overbi~l, mIo póde capl\cital'-se quo
S. Ex. quizes,e dirigir ao nohre senador pelo Rio de Janeiro
palavl'as menos attellciosas. Na verdade,o nobre ministro ria
fazenda entendeu, como eu entendi, que do discurso do nobro
senador pelo Rio de Janeiro se podia tirar a illação que o
ministerio actual era incapaz tle estar á testa. da governacão
do paiz; e o nobre senador pela IIahia tambem nos disse
hontem que com eITeito das palavras do nobre senador pelo
Rio de Janeiro se poderia tirar essa illação.
O Sn. CANDlDO IIonGEs:-Nfio foi esse o meu pen,aruento.
O SR. D. M.'NOEL: - Desde que o nobre senador disse que
nua fôra esse o seu pensamento, e que por conseguinte respondia assiJll ao nobre ministro da fazend", nãO havlU mais
motivo de discussão. lllas, Sr. lJreSic1ente, eu não suppuz (IU9
o nobre senador pela IIahta se evalltasse em uma occaslão
tão solemne, como é a discussão do voto de gracas, para
unicamente tomar a defesa de um seu collega, o gu-al demais
a mais ainda tinha uma vez de fallar e podia aproveitar a
occasiilo, se julgasse conveniente, para responder ao nobre
ruinistro da fazenda.
N~o, Sr .. presidente, eu vi 10.liO que o nobre senador pela
Ba.hIa queria ter uma opporLumdade para tmtar dos meios
de debellar o deficit. Prestei a maiDr attencão ao seu discurso;
não me retirei da casa senão depois que ·S. Ex. terminou o;
c, infelizmente, proferiu elle proposicões de tal alcance, que,
desde logo, lhe disse que estava com vontade de as tomar
eru consideração, Todavia não pedi a palavra hontem;
meditei attentamente no discurso do nobl'e senador, que quasi

100

SESSÃO EàI 10 DE JUNHO DE 1861 ~

() tonho d~ CÓI', tal foi a nttençito que lhe prcstei; ~ entendi
(lue corna-me o deveI' de não conservar-me por matS tempo
silencioso pura CJue o discurso não ficasse sem cOllte~lação.
Admirei-me de que elIe tivesse passado desaperc~bido .. S0m
vivas denegacõcs da parte do senado, porque não e dI5CUI'SO
de um moço· quo, bontam começou a sua carreira, é discuyso
de senador muito iIlustrado, j,\ cntrado em annos, esta(hsta
conhecido, orador que costuma pesar todas as suas palavras
e que mto arrisca proposições (Iue possãO causal' dctrimento
ao seu paiz.
Quando, Sr. presidente, o nobre senador, a quem tenho a
honra de refcrir-me, emitliu sua opiniiio a rcspeito do 00111}Jol'tamento que o nobrc senador tom tido na presente sessilo,
serviu-se das seguintes expressões; eu as tomei bem de cór,
· fui para casa., pr'Jeurei recordar-me bem dcllas e disse commige: é possivel que no senado brasileiro appuroção estas
IH'Oposicõos? De mllnuíl, apenas fui IOl' os jornaes, IH'ocurci
ver so õ Diario (lo Rio. que as vozes truz transumptos dos
discursos de alguns IUcmhros desta casa, fazia mcnçiilr do
discurso do nobre senador. e, Icn,lo o Diario, deparei eom as
mesmas palavras que eu tlnua decorado, e di:;se: "Nilo me
illudi desta vez, alJezar de que minha memoria se vai enfraquecendo com a velhice e cum as enfermidades j olla. desta
'Voz foi-mc fiel; tanta [oi a atten~ão que dei ao discurso do
nobre senador.
Vejamos as palavras: "Em um tempo em que a. descrença
é !:crnl, em uma situação cm que a indilTeren~a pllblicn é tal
flue deixaria sem es/ilrço (note o senado) proclamar-se a 1'e
publica ou o ahsolutismo. " Isto é a conclusão do
llQríorlo em que S. Ex. elogiava o senado pelo seu comportamento nesta sessão. Senhores, não sei se posso dizer afoutamente, que ê a. pl'Ímeira vez que nas call1aras se ouve uma
tal prOJlosicão; nunca, senhores, eu ouvi dizer que o paiz
tinha cbegâdo a um ponto tal de descl'en~a; dh'ei maia, de
falta do patrio~i5mo; direi mais, de falta de consideração, c
direi ainda mais, de falta de moralíllarle, que qualqucr ousarlo
jJudesse amanhã proclamar a republica, e ó fizesse sem para
ISSO empregar o menor esforço, ou que no dia seguinte outro
ollsado puMsse proclamar o absolutismo, tamlJem sem o me·
nor esforço. Para isso, senuores, não está preparado o paiz .. ,
O SR, SOUZA. FRANCO; - Apoiado ....
O Sn; D, DIANOEL:- ... e !'cpillo em nome do paiz essa
insinuação, que me parece que sahiu no calol' do debatc, da
boca do nobre senauo!'; S. ;Ex. não está por fÓl'lna nenhuma
convencido de que sua patria, nossa patria commulll. tcnlH\
· chegado a esse ponto' de desgraça. Senbores, nunca vi nosso
paiz com mai, aducs,10 ás iustituiçõe:í (apoiadosj; nunca ~i
um accordo mais u~allime de todos os IJrasileÍl'os rara proclamarem que as InstitUições que nos outorgou o Immol·tal
fundador do imperio siio as unicns que nos podem felicitar.
O Sn. ~!I~ISTnO DA. FAZENDA :-Apoiado.
O Sn. D, .nJAN08L : - Está accordc o paíz todo em proclamar
que nenhuma cutra fórma de ftOVCl'l1O IIÓ!le SCI' mais adequada á nossa p,ül'Ía do que a rórma representativa, que na
llbrase de JOtlj' e a maiS bella COIlCOI)cão do esplntu humano
em politica.
Minha admiração é lanto maior quanto, como cu disse,
II110 é qualquer joven inexperiente que proferiu esta proposiÇãO, é um" das notnbili(h\ues do palz, já a(liantada em
unnos. Quando taos expressões se ouvem nesta casa, o palz
não pó de dei):ar de contristar-se quando estas palavras,que a
imprensa vai levar aos ultimas recantos do imperio, c, o que
li mais. aos ultimos pontos daEuropá o Amedca; quando
· nesses logares se perguntar: Quem pl'orel'Íu laos expressões
1\0 senadO IH'asileil'o? Foi o senhor visconde de Jequitinbonba,que tambem é conhecido n1\ Europa.onde até jiLexcrceu
um lagar importantíssimo, como cllviado exll'uordinario e
ministro lll,'nipotenciario junto à eórto de Londres, quem não
exclamará: « Pois ti possivel que um senador proferisse tues
expressões, se o paiz nUa se acbasse no estado que elle uescreve? " Que juizo, senhores, se ba de fazer do Brasil?
O SR, JOBIM :-Nunca leu Quintilíano?
O Sn. D. MANOEL :-Estou ouvindo um aparte a que devo
responder já. "Nunca leu Quintilianll 1) E eu entendo a. pro-

posição da maneira seguinte: nITo sabe que o nosso. mestre
Quintilíano faHa muito de amplificacões e deexageracÕés?
Ah! Sr. pr~sidellte, De.us me 'Uvre de fazer·. essa a,PJlltcllç([o
ao nobre. senador; essas exagcl'acões, essas alllphficacõe~
não são mais propl'íàs da idad~ em ·que nós estamos... O SU. VISCO~DE DE IEQl:lTlNllONllA :-Em que eu estou, não
é V. Ex.
O Sn. D. ~lAt\'OEL :-Eu tambem.
O Sn. VISCO!liDE DE JEQUITINllONllA :-Oh I
O SR. D. lIIANOEL .-... E principalmente em objecto de
tanto momento; essas amplificações são muito boas pum
uma convel'sa de moços e sobrc ohjcetos innoeentes; mas
em uma. discussão t;lo solcmne como a da resposta ao discurso da corôa não são pCl'llli uidas nem ao proprio deputado
o mais jovell e menos experimentado.
Já vê V. Ex. que logo no principio do seu discurso o
nobre senado!' foi excessivamente exagerado, e o foi. Sr.
presidente, em todo o discurso, como logo mostrarci. Nilo ba
senão exagerações, não ba senno desejo ardente rle atll'llhir
os applausos de um lado do senado, até meslllo de excitai' a.
bilaridade dos senadores.
O SR. VISCONDE DE JEQtllTlNllONJI,\ : -Ah I
O SR, D. MA!lioEL : - Mostrarei isso logo.
Sr. presidpnte, que o nosso paiz IUk1. com difficuldadc$
sértas é objecto que não solTre duvida; lIlas que o Brasil
!cnha cbegado a essa. descren~a de que fallou o nobre senador
e Justamente o que nego, c nego fundado em um milhão de
factos.
Se recorro á imprensa, eu vejo que, apezar dos seus
excessos, clla Ililo ataca as bases fundamclltaes das nossas
instituicries, ella não pensa que seja necc;;sal'io alterar-se l\
fôrma de governo que felizmente nos re"'e.
So attenrlo ús dIscussões das casas (lo parlamento, o que
noto, sonhores'? Não appal'ece uma idéa que nua seja cmi!lentemcnte monarchica e constitucional. Se allpareccru projcctosde reformas, quc cu tomo a liberdade de chamar prematuras cpl'ecipitadas, o Ilue acontece? Que essas reformas, (llle
esses pl'0Ject~s não merccem o accenso da camara dos deputados.
Sempre, SI', presidentc, me dou ao trabalbo de ler todos
os di:;cursos da outra call1Unl pl'oferidos por moco, (lue apenas conWo 23 a '21 annos; eu Ille applaudo coai 11 1lí:radavel
idé';l do que essa juventu(lc está imbuída nos prinéipios os
mais ,ITos; ncnuuma idéa apparece (lue nem de longe parcca
subversiva das instituições que possuímos.
•
Se percorro rapidamente as províncias, lendo os relatorios
dos dilfcl'Gnlcs presÍ(lentcs, o que encontro com praze!'? Socego IlIabalavel;. o alUor ús instituições continua scmpre o
me,mn ; os presl<lentes 118ôeVCl'UO que as instituícàes s"0
amadas, sITo respeitadas. Ora, quando tellho esses documentos que mc dcvem servil' de nOI:ma, de. regra em que IJOSSO
basear o meu ](!IZ0, her de acreditar ICYlIlnamellte nas asseverações do nobre senador pela Bauia? Não hei de raciocinar? N"o hei de examinar até que ponto essas asscveracões
,ão verdadeiras, eu que tambem tenho a bonra de pertencer
a !lsla ~as~, o, ainda [Iue não pertcncesse, bastava ser brasilelro? CreIO, portanto, que o nobl'e senador, reconsiderando
su~ PI'oposição, 1m de vcrillcar que olla nada tem de vel',ladClI'a, que a ,cxagCl'ução roi a um ponto quc 11 toma inteim,
~lente dcshtUlda ri? menor fu~clamento; e rne persuado que
Isto e UIII beneficIO, benefi~lo mesmo que o nobre senador
ba de reconhecer, porque, brasileiro como é, e como somos
touos, .era triste, em dolorosa idéa de que nossa (Jatria commum tivesse Chegado. 11 um I)Onto 1.11 de descrcnça, que amanha um bomelU atreVido poderá levantar sem esforco o estandarte da republica, ou no dia seguinte o da ·monarchia
ahsolu~al Nào. Sr:. presidente, se uouvel' alguem que tente
ess~ cnme, o Brasil se levantará como um só homem, para
mats uma vez 1Il0stl'<ll' a sua adltesào às instituicões livres que
IJOssuimos; o .Brasil, grato á memoria do immórtal fundador
do imperio; saberá defender com a ultima gota de seu
sangue esse precioso bem que elle no~!>uloi'gou, depois de
nos ter dado a nossa emanCIpação pobtlca.
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. Ném êu; SI". pl'esidente, podia admittir. e.ssa descrença,
porque não !la descronoa nas cousas religIOsas, e creia
V. Ex. que, quando o povo é catholico, tambem acredita nas
suas instituicões, tambem sustenta a rdigião e o governo
do (Jaiz.
O SR. VISCONDE OE JEQUITI~UONnA:- Não Callei em religião.
O Sn. D. BlAlIOEL :- O nobre senador não faHou em reli~ião, isso li meu; e, se V. Ex. quer sabel' se o povo acre·
dita na religião, vir percorrer os templos em certas horas
do dia, e verá a quantidade de fieis que assistem ao sacrifi·
cio da missa; na quaresma vá ás igrejas, e ficará admirado
do numero de fieis que assistem ás prégações.
Um povo assim crente na sua reJigliio tambem é crente
nas instituiçõcs ; um povo que estll disposto a manter a religião está uisposto a defender suas iostituiç.iles políticas;
um povo nessas circnmstancias n<1o póde admiltir que se
diga que qualquel' desalmado pôde amanhã sem esforço dar
o grito da republiea ou do absolutiHllo,
..
Não era melhor que o nohre senadol' pela Bahia tivesse
empregado o tempo em apontar-nos alguns dos meio3 de debelar-se o defieit, visto como acbava impropria a discussiio
que tinha havido, versando toda eUa quasi esclusivamellte a
resJleito de (Jolitica? Creio que sim,
l\Ias, Sr. presidente, ll110 pára aqui a exageração do 00bre senador,
O Sa. VISCONDE DE JEQUlTI"llo~nA:- Eu tenho um grande
defeito, que é o da franqueza.
O Sn. D. lIIAI\OEL:- O discurso de S.Ex:. foi todo exagel'ado; S. Ex. estava hontem nos seus dias de amplificação,
e creio que para isso contribuiu muito a sua viagem á
Europa, porque fortaleceu-se, e hcntem mostrou com élfeito
que não IÍ mais um .velho de 70 unnos, mas um joven apenas maior de 40,
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONllA:- O que admirll é a
cxactidão com V, Ex. IIlO marca a idade ...
O SR. D nIAl'iOEL:- O nobre senarlor voltou vigoroso,
forte, verboso e eloquentc; trouxe muita sautle, c ainda longos annos de vida, o que IJermitta Deus se rMlize,
Ileijo as mã05
O SR. VISCONDE DE JEQUlTlIIUONllA:
de V. Ex.
O Sn. D..MANOEL: Niio Ó mais, Sr. presidente, como
S. Ex. disse, o homem findo, o homem !:asto, mio; é uni
rcsuscitado de oulra ordem que não o nobre senador pela
jll'ovincia ria Babia que encetou a primeÍl·o. discussãO do voto
de snças ; não é o homem que foi vivCl' nos campos c que
depois de longos annos apparecc para anllunciar á sua terra,
que é o Brasil, as desgraça, 'lue lhe est,lO eminentes, não;
Ó o «thlela VlgOl'OSO que vem contmuar no posto que tem
occupaJo por muitos nllllOS sempre com ViSOI', oom força, il
ás vezes com exageração, como hontem aconteceu. Eu não
quero confiaI' na minha memol'ia ...
O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITINIIOi\UA : - Ali ! não?
OSn .. D, ilLlNOEL:
... vou lendo, Deixundo de par~e
um (Jeriorlu de que depois traturei, porque n occnsiüo então
será mais ~zada, lcrei as seguintes palavras: (lendo) " Pergunta S. Ex.: poderá o ministerio contar com esse apoio? »
Isto é em I'elitcão á cam,l'u dos deputados. (ContinuaI/da a
ler.) " Não aúedita nisso, e, para fUlular os sens receios,
passa a dizer o que lhe parece se~ a situac<io actual, que
muitos chamão nascente, mas que o ol'adol' denomina llIoxinifatla politica. "
1" ponto: «Pódo o ministerio contar com o apoio da
maioria da camaril dos deputados? Nüo acredita nisso. »
Senhores, o cego peior é o que não quer vêr. Negar que o
mínisterio actual teril o apoio da camara dos deputados li
negai' a verdade conhecida por tal, e eu desejára que S. Ex.
especificasse os f~etos para lbe mostrar que está em completo
eílUivoco. Quaes são os Cactos em que se (undou () nohre senador !Iara affirmar que o ministerio não tem a ma iorla da
canlara dos dellutados? Senhores, em todos os objectoi) im-
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portantes o ministerio tem tido grande maioria, as ememlas
que !á tem apresentado ~8m passado, e, () que é mai:;. Sr;
pres.,d.ente: em uma occa~üio de dUl'a provação, devo dize-lo,
o mlOlstcno encontrou os seus anngos. Digo dura pI'ovacão,
porque ~ ministerio recebeu. tristes legados do que o precedeu.
O negocIO Dramab, que fOI exposto, fOl'ca oi dize-lo, com
toda ~ f.ranqueza e le~lrlade na camara dos lsrs.deputados pelo
Sr. mllllstl'O da agl'lcultura, commerclO e obras publicas;
este negocio é todo do gabinete de ao de maio. nelle não leve
o minislerio actual fi menor parte, como o declarou e mostrou o Sr. ministro no discurso que voiu im presso ba lI'cS
dias. O nobre ministro foi tão franco, (oi tão leal, que allreseutou ao parlamento todas as peças que existião a este respeito rle.de o ministerio do SI'. ministro JoãO de Almeida Pereira até o ministerio do SI', Dellegade,
O So. SILVEIRA I)A nIou!.: - Ainda é vestigio do SI', Sinimbú.
O SR. D. ~hNOEL:
O Sr. Almeirla Pereira indeferiu
a pretencão do Sr. lll'amab; {) Sr.IMalloel Felizardo mandou
proceder-a exame; o SI'. Cansansão de Sinimbíl. ...
O So. SILVElfiA D\ lIIoTTA :-Abl'Íu a porta.
O SR. D. lIlANOEL : - Ouea-me o nobl'e senadol· .... concedeu com e[eito a garantia qúe se pedia ....
O Sn. VISCOllDE O" JEQUITI:>inONIlA :-S!tb c011ditio1l8.
O SR. D. 1I1AI'íOEL :-0 nobre senador me prevenil1.... mas
disse que a daria dc.baixo de condições.
O Sn. SILVEIH DA MOTTA :-Sem autorisaçiio alguma para
conceder.
O SR. D. ilhNOEL : - Perdoe-me; cu não só não defendo o
aeto, como censuro, 11 tanto que em oeeasião opportuna bei
de tomar parte na discussão para fazer a cenSUI'a; }lO!' ora
estou dando uma idéa muito resumida deste negocio. O Sr.
II ellegartle, depois de ouvir um engenheiro que todos me
dizem ser pessoa muito habíl e respcitavel, e cujas in{ormaçõe; fOl'iio muito minuciosas, con til'mou o que tinba feito o
Sr. Sinimbú, O l"lIinistorio ,1ctual acbou o negocio neste estado, já decidido; o quo fez? Sujeitou o ao parlamento.
Quer o senado que eu lue falle com toda a franqueza nesta
occasião, porque não sei usar de outra linguagem? Se eu
(ilra o nobre ministro da agl'icultura, não faria dcste objecto
qUC,liio de gabinete; daria o scgllinte passo: convocal'Íp. os
meus amigos da camul'1l, expor lhes· bia tudo, como S. Ex.
fez na call1ilm. e diria: ,,"êde se o governo póde deixar de
cumprir a pl'omossa feita n ; e se ti Inaloria da camara dos
Sr•. deputados entendesse em' sua sabedol'Ía que o gOVl'fOO
se podia conservar airosamcnte, mesmo uM ,0 concedendo
a gurantia a,ldiciollal, eu mio faria quesl<iO de gabinete.
O SO. YISCO;>;DE DE JEQUl1'I~1I0NIlA: - Nem Ó ohjecto para
questi\o de gahinete.
O Sr.. D, M.\~OEL: - Isto ó para abril' meu coração ao
senado, porque .eu não sei dizer senão o 'lue entenJo.
l\las, senhores, este f,leto o que Ill·Ova.? Pl·o.a a immensa
maioria que tem na camara do~ deputados o ministerio. Sei,
senhores, a não poder duvidar, que alguns deputados derão
11m voto com silcrifieio; mas dizi,io: " Não hei de ser bostilllo
minísterio, oITo hei de concorl'cr para a. quéda dcIlc; pileienela : dou o mcu I'oto, ma5 sustento o ministel'Ío. » O que
prova isto. senbores? Prova a grande maioria que () ministel'Ío tem na camal'll dos deputados; e nem podia deixar de
ser assim pelos motivos que eu logo expenderei mais largamente em resposta ao nohl'e senador.
Mas o nobre senador exclamou: " Na qucslit{) Dramah venceu a razão com os votos dos 28 deputados, venceu i' espada
de Alexar,dre com os 59 votos que apoiárào a pretenção do
llralllau. »
Ora, senhores, pois dcvéras 11 razão venceu neste caso?
Pois deveras 59 não são maioria e o suo 28?
O Sn. SILVEm! OA 1II0TTA: - Houve mais algumas declarações.
O SR. D. MAlIOEL: - N<1o sei diôso, sei o que está nos
documentos publicos o mais nada.
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E note SI'. ]11'05idooto, Y. Ex., votárílo contra a emenda
dcdi~ados' amigos do ministcrio, aquelle mesmo a quem eu
ouvi na camara, assistindo á fliscussão rio voto de graças,
declarar que (se não são estas as suas palavras, Ó. o. sen!ido)
continuava a prestar o mais decidido apoio ao mlnlsteno; e
para que não uaja duvida a este respeito cito o ~omo de um
!l.obre deputado, cuja amizade muito me UOllra ; falO SI'. !llal'tmuo de Campos, o qual, IJara l:espondel' naturalmente aos
hoatos que corrifl0, em que mUl~o tem acreditado o ~obre
senador como mostrou no seu discurso do hontem, disse;
« Estão' engarlados, se pens.~o quo eu me súparei dos meus
amigos naturaes, dos amigos com quem tenlio estad!> cons·
tantemente ligado; pel? contrano, cada voz estou. mUls fil"Ole
em dar-lhes UJeu apoIo. " Outros nOlues JlOdena eu Citar,
Sr. presidente, (rUe votál'~o contra a .emel! a, lIlas que co~
tinuão a ser dedicados amigos do mlOlstCl'IO. Portanto o nllnisterio não conta sé com a maioria da calHara, conta com
umn quasi unanimidade.
Ora, quer isto dizer que ás vezc.s nilo haja esses pequenos
arrufos de amigos, não, como disse. o nobl'~ .senador pela
província da Bahill, por caus,l de dIVIsões pohtlcas, mas por
outrus motivos? SI'. presidente. ouso assevel'i1.r a V. Ex. lJue
na camara não ha grupo, divididos por opiniões politicas, é
outro equivoco em que laborou o nobro senador. O nobre se·
nadar chegou ha pouco tempo da Europa, tem tido nccessi·
dade de tomm' informações. e posso·lue as~everar que as tem
hebido em fontes que mio me parecem mUlto puras.
O Sn. VISCONDE DE JEQOlTlNllOIilJA : - Nilo sào causas politicas; {luaes são?
O SR. D. !\lANOEL :-Os principias políticos são os mesmos.
O Sn. Vt,CO~DE DE JIlQUlTINIIOl'lIA :-Quaes são?
O SR. D. MANOEL:
POl' exemplo, eu lhe digo, todos os
deputados tomão particular interesse pelas suas provincias,
querem celtas cousas para eltas, e al!;umus vezes ni'i.o podem
licr servidos, porque não é possivel que o mini.tel'io satisfaça
a todos os pedidos dos Srs. depuhtdos, aliás justos ....
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Nem esla é 11 sua missào.
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O SR. D. MA~OEL :-... Quer o deputado, por exemplo,
uma estrada para 11 sua provincia, tem jUilica no que pl'Ctende; mas o lJIinisterio lhe diz: « Nilo apresente emenda,
veja as nossas circumstancias. Y. Ex. tem razão, quando
pudermos, ha de ser attendido, mas agora tenua pucicr.cia. "
O SO. VISCÓNDE DE lEQUlTI~no~D~:- E' o caso dn padre
Antonio Vieira: « Prepara· te, Thloysés, para dividir a terra
de Canaan. "
O SR. D. ~lANOEL:- Ol'a, o jJarlre Antonio Vieira entl'a
aqui como Pilatos no crcuo. (lIi aridade.)
Sr. jll'csidente, V. Ex., que tambem costuma fazer suas
citacões, queim dizer se aquella pas;ilgom do padre Antonio
Vieira tem alguma applicaç50 ao caso.
O Sn. VISCONDE DE JBQUlTINIIONflA:- E' mais [acil dividir
do quo harmonisar.
O Sn. D. l'rIANO~I,:- N110 se trata. de divisão; as pretenções são justas, mas os cofros nilo podom satisfazer a todas,
e ~~m p.or i~so o deputado deixa de prestar o seu apoio ao
mmlsteno, porque reconhece a razão com que elle procede.
Nilo ua, pOl·tanto, essa divisão politica nas camaras, não un
esses gl'Upos de (lue fallou o nobro senador; creio que no
principio havia o que ha sempre em uma camara nO"I\, haVta entl'e elles músmos suas causas; nlas está tudo acahado, Sr .. presidente, e ua de acabai' principalmente llOr causa
da oppOSIÇão flue se vid creando aq ui, onde, forca é confessar, o ministel'Ío não pôde contar com tantos amigos como
tem lia, outra enmara.
O SR. V13CONDE DE JEQUlTINHOl'lll.\ : - E jlorque?
O SR. D. lllAl'OEL;
Porque?
Senhores, os actuaes Srs. ministros quasi todos, com algumas excepcões, concorrêrftO muito para a situaclío nascente, para a tal frloxí/li(ada polilica. de que logo "fallarei,
p\lh'o e~uivoco, outro erro em que está o nobre senador,

p~rque

no seu discUI'so não ha senão equivocos e exagera_
....
O SR. Y!SCOI1DE DE JEQUITINBONHA: - Meu Deus!
O SR. D. MANOEL: - ... não ha talvez utlla proposieiio
que 00 seu todo seja verdadeira .. ,
•
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlOI1HA : - Quc tal?
O SR. D. J\bNOEL; - ... estava nos seus dias de Cxage ação.
!\las deixe me ir de vagar, não sei ;:e as forças não me
abandonaráõ, e pai' isso vou [aliar mais devagarinho, porque,
;:e for assim, ficarei em meio caminho. Só o nobre senador
me dá matoria para occupal' a sessão toda.
O SR. VISCO:;DR DE J»QUlTtIiIlONII.l. : -Não me deixa tempo
para resJlonder ?
O SR. D. nLU,OEL :-Hei de fazer diligencia. para terminar
o mai, breve 110Sii vel.
Disse-me o I19bre senador: « E porque não tem 110 sonado
tantos amii<os ? " Eu ia dizr.ndo que a maioria dos membros do gabinete cOllcorreu certamente muito pal'a esta
situação; ainda um outro crro de apreciação: -No mioistcrio
não ha cbefe, tudo est,í sobordinado, o chefe 6stfl fóra, " de
mancira que lIeO! o nobl'o presidente do conselho merece
do nobre senador pela Bahia as honras de chefe dn situacão. O nobre presidente do conseluo, que com sua emenda
foz baquear o ministel'Ío de '2 de março; o nobre presidente
do conseluo, IJue foi cbamado para ol'ganisar o gabinote de
'2i de maio; o nobre presidente do conselho, que foi nlcmbl'O, o membro muito importante, de uma commisslto cCRtral
na cõrle; o nobre presidente do consoluo, a quem a camara
dos dcputados em unanimidade fez a distincta honra de
elevar á prcsidencia; o nobre presidente do conselho, quo
conta uma grande maioria na camara, nessa nova sÍtuacão
para que elle concorreu em grande parte; o nobre prêsidente do conselho mio merece que o nobl'e senador pela provincia da BabÍ<l lhe dê as honras de um dos chefes da
actual siluacão ! Na verdade é muita injustica ou el'l'O na
aprecinçao dos factos.
O SR. VISCONDE DE JBI,lUlTINIIO:>iHA:-Um dos chefes? então
ba oull·os.
O So. D. BhNOEL:-Pôdc ser que baja outros: logo responderei ao que o nobre senado!' disse <lccrca dos donos
da siluacão. Ainda. Lem, o nobre senador vai me dando estes
tonicos ;. elle sabe que estou com a memoria um 1'ouco
fraca; muito lue agradeço; mas veja que, se for dando destes tonicos, não respollderá hoje.
O Sn. VISCO~DE DE JEQUI'rIl'iHONUA:-Eu antes (lucro quo
V. Ex. brilbe e diga tudo do que ter a palavra pura responder.
O Sn. D. MANOllL:-Agradeço a V. Ex. este obsequio.
Era pro"uvel ~ue os homens notaveis do partido decahirlo
não dessem apoio ao novo ministerio que sablU da grande
maioria ou fju:\si ullallimidu(le da camal'a das Srs. deputado,; ;
é da ordem das cousas, il da indole do systema que felizmente nos rege; e BUnaO admiro.portanto, esta opllosição que
no senarIo se far. ao gabinete. nlas, SI'. presidente, devo dizer em abooo da verdade, não ó uma opposiÇãO exagerada;
não, antes me lem pareCIdo ella mUlto model'ada, c ISSO
mesmo serve para mostrai' o tino com que IJrocede a nobre
oPllosiç<1o, não ~xasel'ando, para com mais fac!lidade consegUIr o seu deslll~ral!~m, que é estragar a SItuação c com
olla o actual milll<lterlO.
Está o nolll'~ senador satisfeito com a razão por que o mi!listerio não póde contar com a maioria do senado?
O SR. VISCONDE DE JEQUITlNIIOl\'DA:- Eu darei' depois a
rninua opilliilo.
O Sn. D. MAIWEL :-Eu já tlei a minha, Y. Ex. depois
dará a sua.
O Sn. VISCONDE OI! JEQUITlõllONIIA :-Eu direi se estou satisfeito ou não; mas é depois.
O Sn. D. MANOEL :-l\Ias, Sr. presidente, dizem: o ministcrio está estragado, nada. póde fazer em beneficio do paiz, é

~õcs

SESSÃO ElIt 10 DE JUNHO DE 18M.
esteril. Senhot'es, o mini,terio está. estragarlo , quem o diz?
Os adversarios; podem dize-lo. estão em seu direito. Mas
quem o diz? Diz a maioria da cnmara dos deputados, a
maioria do paiz? Nilo o disse ainda; dizem os naturaes adversados do ministcrio. E' a linguagem. senllores, que se
ouve a todos na opposiçãO, porque não ha questão que as
opposlções concordão sem]lre em genero, numero e caso, e
não são só as opposições daqui. sao as opposicões desses
paizes que nós costumamos a citar COIIIO modelos:nlas o que
é. verdade é que o mi.nisterio está em scu vigor, que o minlsteno não tem sofl'ndo nenhuma derrota na camara temporaria, que o ministerio tem lido mesmo no senado os meios
necessal'ios para governar o paiz .. ,
O So. SILVEtn~ D \ :à10TTA : - Isto ha de ter sempre,
O Sn. D. }!ANOEL ' - .. , e por consequencia ainda não
bouve uma occasião em que o senado dissesse ao ministerio,
" Não podeis ter o meu apoio. »
Mas tOnJarei já em consideracão esta parte do discurso do
nobre senador, antes I!e pass'nr a ?ult·us. Peço licença ao
nobre senadol' pela provlllcla da Bahla,que se senta em frente
de mim, para não concordar com a sua opinião de que o
senado n?da tem que vê!' com a política. Esta proposição
é para mim nova.
O Sn, SILVEIRA DA MOTTA : - Elle já a tem repetido.
O So. D. ~lAr\oEL:- Senhores, um ramo do corpo legislativo não ter direito de influir na política do raiz me parece
que é uma proposiçãO de tal ordem que não precisa de con,
testação.
O So. SOUZA FRANCO :- O SI', Nabuco não avancou essa
proposição,
•
O SR. SILVEmA DA MOTTA :- Não faz politica, foi o que
elle disse.
O Sn. D. ~lANOEL :- Vais bem, aceito qualquer correcção. Nesta. parte pe~o licença 110 nossa amigo para não
concol'dar com a sua opinião; mas tambem não concordo com
a opini,io do nobre senador pela provincia da Bahia, que
bontem disse que tinha tal influencia esto ramo do poder legislativo que, quando os ministerios não tivessem maioria,
devião retirar-se. Tambem isto é novo; e o nobre senador fe~
ainda melhor, porque veiu confrontar o senado brasileiro com
a camara dos lords na Inglaterra, quero dizer, trouxe um
argumento que é verdadeiramente contraproducente.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITlr\IIONIIA.:- Ah !. ..
O SR. D. MANOEL:-Ah!? ..
O So VISCONDE DE JEQUlTINIIONltA' - Eu disse que a
camara dos lords não tinba comparur.ão nenhuma com o
senado.
•
O Sn, D. ::II!NOEL: - Aqui entre nns, lIa dias em que a
nossa I'azão está optimamente esclarecida, mas ba outros. , ,
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTli'lDONaA: -Aziagos.
O Sn. D. l\lANOEL: - .... em que uma nevoa espessa nos
olIusca um pouco a. mesma razão.
O Sn. SOUZA FIlANco: - V, Ex. está hoje esclarecido
perfeitamente.
O SR. VISCONDE DE JllQU!T!NIIONlIA: - Ha dias felizes e
outros infelizes.
O Sn. D. MANOEL: - E' verdade,
O SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIU.: - Aziagos e não
aziagos,
O SR. D. l\IANoEL: -Senbores, não li (é verdade que leio
pouco, mas consulto algumas vezes os homens mais lidos do
que eu), não li aiRda em nenhum escriptor que algum ministeria na Inglaterm cauisse por uma derrota na camara dos
lords, mesmo prevendo-a, pOl'quo o ministerio tem o meio de
evita-la, dizendo iÍ. corÔa: {( Nomeai tantos lords, » Isto o
que prova é que nenhum estadista na Inglaterra acredita que
uma derrota na camara dos lonls importa a. quéda do ministeria; mas lá., senhores, como disse e repito, o governo tem
Q direito de pedir á corOa que nomeie novos pares, e o tem

feito em occasiões U1!1ito momentosas, quando julga ind~s~en
savel que uma me.!!da plls'e. O senado brasileiro, disse o
nobre senador, e disse uma verdade não é como a camara
dos lorús, creaçITo da corôa e ao mesl~o tempo ...
O So. VISCú:'<DE DE JEQUlTINIIOlillJ. :- Temos a mesma origcm.
O Sn. D. l\hNOEI. :- ... e IiIha do direito hel'editado que
ainda é mais, Na Inglaterra póde-se dizel' que a maior parte
rios membros da call1ara alt" não são escolhidos pela corOa.
são por direito propl'Ío, são por direito de successão, sãó
heredi tarios; não são desses pare3 que o governo pede â.
minua ou ao rei que nomeie para fazer passar um bill importante. No Brasil, porém, senhores, o 8ellado participa da
eleição, e me"mo é sua base nrincipal, porque mio na nomeacfio sem ~leiCilO; não foi de 'balde e sem molivos muito POllàerosos que oi constituiç"0 disse ao monarcha: "Escolhel em
uOJa lista triplice. " Já, portanto, modificou a ol'igem desta
casa, já es!a casa não é essencialmente popular como a camara elecllVa,
O Sn. VISGO~DB DE JEQUITINIIONUA : -A origem é a mesma.
O Sn. D. MANOEL: - Eu já disse isto. A eamara dos deputados renova-se todos os quatro annos; no .enado "ó 50
procede á eleição por morte de um de seus membros,
Mas, pergunto, tem a corôa direito de augmentar o numero dos senadores no caso de uma maioria contra o gabinete? Não tem. E qual seria a consequcncia, se a sorte do
minis teria dependesse do senado? Vou expOr em duas palavras.
O ministerio tem uma maioria illlmensa na camara dos
deputados; mas nesta casa tem, supponhamos nós, 16 adversarios e 15 amigos; pois bem: uma medida importanto,
proposta pelo gabinete, é adoptada na camara dos Srs. tI,)putudos,e vem ao senado, oncle ó apoiada por Hi membros, ..
estou com vontade de pedir Iicenca ao nobre senador pat a
usar de uma expressão, para me' aproveitar de um pensamento que S. Ex. tem aqui emittido creio que mais de uma
ve7.; refiro-me aos votos de llualidatle e de quantidade ...
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlONaA' -Ah 1 é verdade .. ,
O SR. D. MANOEL:- Ora, SI', presidente, quero suppôr,
de conformitlulle com esse pensamento do 1I0bre senador, mas
só para discutir, que os 15 votos são de qualidade e os 16
de quantidade ....
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNIlOnn~ : -Vou tomar nota deste
topieo.
O Sn. D. nbNOEL:- V. Ex. é meu mestre, e a "'ora , com
sua viagem, creio que ainda trouxe maior cópia de conhecimentos; verdade li que hontam nrro nos quiz mostrar o que
adquiriu na Europa; mas eSllero que brevemente o fará, fica
para o orçamento, e sobretudo para a grande questãO do
deficit.. ... li a minha esperança.
~las, pergunto eu, Sr. presidente, deveda o ministerio
retirar-se lia presenca. de unia derrota causada pOl' um só
voto? Pois, porventura, havia de prevalecer um voto, e lalvez de quantidade, aos votos de qualidade, á grande maiol'Ía
da caro ara dos SIS. deputados, e ao pensamento do governo,
muitas ",,~es formulado de accordo com os pareceres illustrado;; das seccões do conselho de estado, senão do conselho
de estado lllenô? Creio, que este absurúo a nossa constituicão não pedia consagrar, nem consagrou (apoiados); e eis a
razão por que nenhum ministerio ainda se retirou em nosso
paiz por não ter aqui maioria,
Ora, essa doutrina passava por inconcussa, tem sitio differentes vezes e!lllícaJa na casa; mas veiu o nobre senador
de suas viagens, viagens de um torista, e hontem nos disse,
" Agora é <lue me convenci do que o senado tem t~nta inlluellcia de politica que, se o ministerio não tiver maioria
aqui, deve retirar-se!"
Eu não tenuo seguido os topicos do discurso do nobre senador pela sua ordem; mas não importa, (Lendo.)
" O nohre presidente do conselho não li, nem nunca foi,
liberal; foi sempre conservador e até puritano; ha desaccorda entre o ministerio e alguns chefts libemcs.» lIa POUCQ
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e illustres a respeilo desta republica e das outras cidades, é
que não convem que as mesmas pessoas sustentem constantemente as mesmas opiniões, mas as opiniões que exigem o
estado das negocios, as disposicões dos tempos e o intel'csse
da paz publica. Assim se exprimiu Cicero na sua oracão em
defesa de Cluencio. "
O SR. VISCONDE DE JEQUITINllO!\Hà : Eu cuidava que era
da ora~ão pro domo mâ ...
O SR. D. MANOEl.: - Se taes homens dão estes conselhos,
que laboo se nos pôde lunMr? Em que sensura poderemos
incorrer? Senhores, os tetiipos e as circumstancias têm tal
influencia sobre o homem, que o obrigão muitas vezes a lazer
mudança de suas opiniões e alé de seus habitos. Portanto
s~parám?-nos, somos boíe Ii~Cl'aes ; e, Sr. 'l)res!d~nte, é liCito dUVidar que o nobre pl'esldellte do conse ho e liberal depois de sua declaração franca e leal feita na cama~a dos Srs.
deputados? Poderia o nobre senador entreter duvidas 11 este
I'espeito, pOrf!Ue esteve fóra do paíz alguns mezcs, como disse'
hontem para desculpar seu pouco conbecimento da actuaIidade; mas eu, que tive a honra de conversar immellsas Yeze~
nas nossas reuniões COUl o honrado pI'esillente do conselho,
posso boje duvidar de flue S. Ex. pertence a este grando
partido, pode.)l cbama-Io como quizerem, progressista ou li·
beral?
O Sn. VISCONDE DE JEQUITI~HOriUà:-Não ti genuinamente?
O SR. D. AIANOEL : Hei de ir tambem a esse ponto
em occasiiio opportuna. Ah I a tatica li boa; mas bei de denuncia-Ia, hei de pôr tudo em pratos limpos.
Ahi estão os discursos do nobre presidente do conselbo;
onde é que não apparece nelles n idoa liberal, a idéa abraçada por todos, ou pelo menos por qunsi (oflos? Póde baver
alguma divergencia, porqua não é possiveL senhores, que
um tão ATande numero de pes.oas que pertencem a este pai"
lido tenhão uma só intelligencia a respeito dos immensos
pontos de nossa poBtica, de nossa administração. Os Srs.
conservadores estão de accordo em todos os pontos?
O Sn. VISCONDE DE JEQlIITI~1I0~RA : - Os conservadores são
todos moderados e progressi.tas ; isto lhe assevero et!.
O Sn. P,tnANnos:- Y. Ex. mesmo.
O !In. D.lIANOEL: - Estn declaração me ba de servir purn
O Sn. D. IIbllOli:L :- O nobre senador, dizia eu, quo outro topico do discurso do nobre senador. E a. proposito, eu
tambem é amigo de citações, no que mostra grande amor á. creio que 8. Ex. é agora o chefe dos conservadores.
leitura, n~o levaní a mal que eu, pal'a l'ospondel'-Ibe, leia as
O SR. 'VISCONDE DE JEQUITINUO:lUA: - Que noticia me dá
seguintes palavras, que não são minhas. Isto é para justificar a proposiçã? que emitti, ba pouco, de que tinha sido tJo agradava I I (Hilariiladc.)
conservador assim como o forão o nobre prosldente do conO SIl. D. lIANOEL: - Estavilo á espera de Y. Ex. j pare·
selbo e muitos outros distinctos brasileiros. Eu não hei de ce-me que havia deseJo de se lhe oll'erecer o bastão; e redar a razão po~ que fui conservador, visto como não quero conheci hontem quo V. Ex. já o tinba, porque, quando
mexer no passado.
acabou de orar, yierão lodos collocar-se á roda de V. Ex"
apert:H'ão-lbe a mão, del'ão-Ihe abracos e não sei se usárão
O SR. VISGONllE DE JllQUITINlIOISIU: - Nem é preciso.
do costume europeu. (HilariI1ade.) O Sn. D. MAri'OIlL: -Mas vou ler este trecho, producção
UMA YOZ: - Dal' beiíos ?
de uma grande cabeca, para mostrar o que deve lazer o homem pl'Udente que estuda os negocias publicas, sobretudo r e
O Sn. 'VISCONDE OE JEQUlTlNHONIlA : - Fizeriio-me essa
tem em vista a opinião publica: (lendo) "A verdadeira politíl:l bonra: é privilegio da idade; estes cabellos bl·aocos ...
consiste em fazer em todas as occasiões o que convem. 1-.'
O SIl. D. M..\l'IOEL: - Note-se que naquelle lado não ha
preciso saber deixar a proposito uma situacflo que !lOS aban I soMados, todos são de coronel para cima; mas vierão todos
dona, prevêl' a que se prepara, segui-la, secunda-la e bebtr saudar o chefe e renderem-lhe preito e bomenagem.
assim uma força nova na perpetua fidelidade á opinião puO SR. VISCONDE DE JEQUlTINHOrilIA : - Porque não me
blica e ao espirito do tempo.»
disse isso antes?
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONUA: Isso é de expediente.
o Sn. D. MANOEL: - Pois digo agora.
r5S0 li doutrina de cxpediellte? E'
Senbores, outro equivoco do nobre senador ... Infelizmento
O Sn. D. ~fAl'(OEL:
doutl"Ína de cabeca que infelizmente està longe de comparar- ainda não achei uma proposicão verdadcira no discurso do
se com a minha, - mas que cu pedi.!. a Deus que m'a désse, S. Ex:.
como deu a esse a quem me refiro.
Diso.e~. E:;:. que o ~inisterio tem tido maioria, porque é
Mas, Sr. presidente, hei tle ir á outra fonte, e é uma nu· um rnllllsteno de translcilo.
toridnde que sempre I'espeitei e respeito muito sempro que
Ora, senhores, isto é-um gosto ouvir estes Srs. conserva·
tenho alguns mOmentos para lêr, vou ler algumas paginas do dores, e princilJalmente o nobre senador .... O ministerio do
"Velho Cicero, do HoraclO, do meu Xenofonte, etc. Não sei Sr. marquez de Olinda m'nde tl'ansicilo,e era com eJIeito; nisto
se é 1'0r causa da velhice que gosto mais da leitura dos es· estavamos todos de accordo; o ministerio actual, sahido da
crílltorcs yelbos do que dos modernos.
situaçiío nova, til'ado das camaras, composto de homens cmiOra, yeía V. Ex:. o que um dos maiores homens da anti- 'I nentes dellas, disse hontem com muita graca, com chi,te, o
guidlllle diz a este respeito: (lendo) « O que eu aprendi, vi, nobre senador pela Bahia que é mioistel10 de transicão I
li nos escriptos celebres, o que me ensinál'ão homens sabios Traosição para que, senhores? Pois um ministerio que se
perguntava S. Ex. se havia um só chele, bontem asseverou
que havia muitos cheres !
O SR. VISCONDE VE JEQUlTINUONO.l ; - Perguntei, porque
V. Ex. dizia: « um dos chefes. »
O Sn. D. MANOEL: - Nesta parte estamos de accordo.
UMA voz: - Ha com ell'eito muitos chefes?
O SR. VISCOllOE OE JEQUlTliSHO:;UA :
Panella que muitos
mechem ..
o Sn. D. lilANOEL : ( Continua/ido a lêl'.) « Tod,tyia o
millisterio conta uma maioria; porque? »
Senhores, o nobre presidente do conselho foi conservador,
eu tambem o fui.
O SI\. PIlIENT! BUB~o : - Ainda é.
O Sn. D. l\IANOEL : - Não sou, declaro alto e bom som.
O SR. YI,CONDE DE JEQUlTINUONHA ;-Y. Ex. é conservador
progl·essista.
O Sn. D. lIlAi'iOBL: - Nilo quero a palavra - conservador.
Pois os senhores passárão de conservadores para constitucionaes, e querem que eu carregue com o peso da palavraconservadol' ?
"Sr. presidente do conselho foi conservador, eu tambem
o fui e o forão muitos distinctos brasileiros. Ora, como esta
manhã acordei cedo [de noite ja nuo leio, estou velho, cnns,ldo, falto de vista); mas como acordei cedo. tive occasião
de Colbear uns papeis onde encontrei o que vou ler.
O SR. VISCONllE DE JEQUITINUONHA:-Y. Ex. quer a minha
luneta?
O SR. D. IIhriOEL ;- llluito obrigado; vejo de perto muito bem, graças a Deus.
O nobre senador, que tambem é allligo de citacões, assim
como é seu vizinho da direita. . •
O Sn. PAnANuos:- E outros ...
O Sn. D. IIhNOEI,: - V. Ex. pó de dizel' quaes são os
outros.
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organisa desta maneira, um ministerio que é prc~idido por dor quer rlesmoralisar a situacão e det1'ocar O ministel'io.
um cidadão a quem 11 Câmara dos deputados havia dado a Desmol'alh;a 11 situaçãO, .taxa nilo-a de moxilli{ada . .. Senhomaiol' honra que ella põde dar, elegcndo-o pal'a seu preSIdente, res, outro erro de ap:eclaçilo do nobre senador. lIloxini{ada
uma sltual,ào que esta claramente definida I
pó de-se dizel' que fi um ministerio de transição?
Alas, SI'. prcsidente, permitta V. Ex. que cu diga que.
O SR. VISCO;-;DE DE Jl!:QUlTllHIONH.I.: - Esta?
apezar da fra~ueza de mmha .intelligencia, p~rccbo o.alca~ce
O SR. D. MANOEL:
Claramente definida, mas ahi vai o
desta proposlcão; a tacllca e: 1°, desmorahsar a sllullçao,
chamando·a mo:Lillí{acla politica; 2°, gastar o primeiro mi- veneno da palavra 1lIOxilli{~f1a. A situaçiio actual pertence a
nisterio desta situncão; e cnlilo. Sr. presidente, é digno de dous.partldos que se colltgarão para forma-la, Houve uma
nota ouvir o nobri! senador Callar em um iIIustre collcga liga, é verdade; feita com quem? Entre os liberaes e os connos;;o e meu amigo de uma maneira que eUe bém percebe, servadores dissidentes 011 moderados. Senhores, eu sinto que
porque, além da idade, dos conhecimentos, da expel'iencia, o nobre senador lIilo estivesse presente ás nossas reuniões,
em que essa liga Coi fundada, para ouvir os discursos que
tem muita pratica dos homens e das cousas.
ont11o se proferirão, a lealdade e boa [é com que nos abraçáO SR. T. Onolll:-Alguma.
mo~; e note o n~hl'~ senador que tudo isto se fez debaixo da
O SR. D. MAlSoEL;-Então diz-se em toda 11 parte; - En- ma 101' regra: Prrmelro, com os Ilberaes, os quaes declarárão
que estavllO promptos a unir-se com aque!les que lhes prestreguem as pastas.
tarao o seu apoio e os querião abracar; depois, i550 se comO SR. T. OnolSl;-Aos donos.
municou aos conservutlol'cs moderarJos, e em uma noite reliO SIl. VISCONDE DE JEQUlTlNUONIH :-Eu nITo uisse isso.
nir<10-5e ambos os lauos, abrar.úmo"llos e tratámos logo de
firmar nosso futuro partido sohl'c bases as mais solidas. Até
O SR. D. IIhNoEL:-Aqui está (mos/I'ando o Diario).
cnLão, scnhores, era uma liga pm'i\ um fim, o qual preenO SI'. VISCONDE DE JEQClTIi'lIIONII.I: -Estabeleci ullla alter- chido, a liga deixou de existir; lllas unimo-lIos, fonnámos
nativa,
um só partido, e 11 esse partido demos o nome de J]rogressista.
Mou:illi{ada! lIlas é preciso ridiculari.ar os dous lados ...•
O SR, D. MANOEl. :-Tome contas áquelle senhor. (Apontando para o rcdactol' (lo Diario.) Ainda bem que está im- Não digo bem, os dou. Inflos, é um só; a guerra é aos modeque os senhores chamfio deserLores.
rados,
presso.
O SR. I1SCO~DE DE JEQCITI"'HONU! :- Eu?
O SIl, VISCONDE DE JEQUlTIIIIIONrU :-0 que eu disse foiou tom~i a posição que vos compete,sahindo deste estado. ou
() Sn. D. MANOEL :-0. senhol'cs conservadorcs.
entrega! as pastas.
O Sn. VISCONDE DE JJlQlilTINllONUl :-Então para que mo
O Sn. D. !lIANOEL:-S. Ex. insiste nas palaVl'us do tran- metle no numero.
sumpto para que o gabinete saia do poder e deixe e lagar ao
O SII. D. ~fA.NOEL :-Querem ver se é possivel separa-los ...
chefe da situaçãO.
.
Senhores, não se póde negar a união dos conservadores
O SR. VISCO~DE DH JEQUlTI~uoNn.l :-Pois errou o tachygra- dissidentes comnosco; o primeiro resultado dessa unÍ110 foi a
pho; eu Oz uma proposição disjunctiva.
quérla do gabinete de 2 de março e a ascenção do gabincte
O SR. D. l\IAllOEL :-Bem; nãO insisto, basta o nobre se· de 2i de mato, que dUI'ou pouco tempo, ti verdade; mas o
gabinete seguinte era certamente mais nosso do que vosso.
nador dizer.
O Sn. VISCONDE Dl!: JEQl:ITINUONltl o-V. Ex. falia comO SR. VISCONDE DE JEQUlTlNIIOi'!OA :-Appello para as notas
mi!;o?
do~ tachygrapbos.
O Sn. D. MANOEL:-Fallo enl geral.
O SR. D. ~hNOEL :-Perdôe-me; vou provar que, se o nobre senador nlio "disse isso, a conclusão necessaria do seu
Portanto o resenlimento em contra. os antigos alliados,
discurso é isso. O que ti ministerio de transição? Logo que (lorque na verdade contribuirãO muito para a ordem de cousas
o nobre seRador chama o gabil1ete-ministerio de tt'ansicrto- actual; agora, porta~lo, os esforços cOllvergem par~ ?csmoa cOllsequencía necessaria ti esta-deixar o podeI'.
•
l'altsar o partHlo, mormente 11 fracção cbamada diSSIdente,
O SR. VISCONDli1 DE JEQUITIr;HoNIIA: - Indiquei o remedio para ver se ainda seus mcmbros voltão ao gremio consOl'vador,
di/fiei/em rem poslttlastis. Eis 11 razão do convitc que em
para elle deixar de ser ministerio de transição.
tom emphatico fazia honlem o nobre senador ao Sr. presiO SIl. D. ltlANOEL :-Esse remedio, como mostrarei logo, ó dente do cOllselho. " Des['rendei-vo., apl'esentai propostas,
um veneno suMil de que se deve Cugir.
não vos impol teis se ellas agradão ou nüo aos libel·aes. "
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlONIIA :-Só)e minha ingenui- E esta 1 Que conselho! (Hifarirlade). De maneira que o
nobre senador,quQ acabava de affil'mm' que a grande maioria
dade ....
O SR. D. AfAliOEL :-Oh!" A ingenuidade proverbial do no- da camara dos deputados pertencia ao lado liberal, dava ao
nobf'e ministl'o esse conselho, dizendo certamente comsigo:
bre senador com seus 70 annos I (Hilaridade.)
" Abandonado por elles, vossê está em terra, e é o que eu
O SR. FERRAZ :-Só 'I
quero. (Hilaridade).
O SR. VISCONDE DE JEQUITINIlONlll (ao orador) :- Pala que
O SR. ~ISCONDE DIil JEQUITlNlIOl!HA: - Nem eu disse tal
V. Ex. anda dizendo a minha idade?
cousa.
O SR. D. MANOEL :-0 culpado aqui está. (Apo!1tando para
O SR, D, l}!ANOEL: - Parece que o Sr tuchygrapho do
o 8r. vi.lconde de Sapueahy.)
DiariQ estava hontem em seus miÍos dias ...
O nobl'e senador acaba de dizer: « Veja como minba inge·
O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNHONUA :-Eu atenho-me melhor
nuidade é interpretada a 'ponto da dizer·se que o meio quo
ao do Jornal do COiJIiJIercio, lem melhor posicão, está mais
indiquei é um veneno subtil. "
bom collocado.
•
"
O SR. VISCONDE DE JEQUlTI"'1I0NUA :-Sim, porque não sou
apposicionista. (Hilariclade.)
O Sn. D. ~!ANOEL :-Aqui está, senhores. estou aCl'cditando
11o"l1.co no tal SI', tachygrapho, que aliás é muito habil.
O SR. D. M"NOEL: -Não conheço maior.
(Lendo), « Apresente suas propostas, agradem ellas ou não
O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNHOIlHA: - E' uma injustiça.
o partido libera!..."
O Sn. D. MANOEL: -lllas senhores, repito, desde '1ue o
I) SR. VISCONDE DE JEQffiTINUONH,' :-Eu disse aos partidos,
nobl'e senador chamou ao gabinete ministerio de tl'ansição, a nJ: J disse ao partido liberal.
co~sequen9ia é esta: sois de pouca duraçfio, e po!tanto entreO SR. D. I1lANOEL:-<C ... sejão eUas discutidas, e a congai desde Já as pastas aos cheCes, aos donos da situação.
Agora verá o senado a tactica habil com que o nobro sena- s0iencía publica tome conta dellas.I>
J)
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da Franca. Eu, Sr. presidente, não tinha presente, quando
dei aquelle aparte, a passagem que vou ler; mas indo
para cnsa e principiando a pensar na resposta que devia
dar ao nsbre senador. occorreu-me que alguma cousa havia
escripto a este respeito, alguma passagem bavia muito frisanle, e é a ~eguinte. Peço aos nobres senadores que altenditO, porque e a melhor resposta ao trecho que acanel de ler.
(Lendo,)
..
({ Ha sempre n0. mundo duas poilllcas em presen«1l ~ma
J da outra. A poht~ca liberal e. magn~mmal que lazla ~Izer
a Cesar: Quem nao é contra mim esta comIgo; e a pohtlca
,
.
J
estreita de Pompeu, este con$er"vad<Jr exagerado, que acabou
.0 S.a. VI,CONDE ~E. l~QUITlNHONBL- Appel o para a coo- por perder tudo, dizendo: Quem não está comigo é contra
SClenCla d15 Srs. mmlsl!os.
mim. Nós nãO somos contra Dinguem; nós estamos com
O Sa. D. llIANoEL: - Pois, senhores, um minislerio que todos aquelles que, voltando as costas ao passado, e não
está ligado a um grande partido vai apresentar nas camaras olhando senào ~ara OfUlm'o, querem ajudar-nos a srrvir em
propostas que nito têm o assentimento delle? Vai apresentar commllm ao reI e á patria. "
propostas sem ouvir previamente seus amigos, sem lor com
O
elles conferencia? Em que parle do mundo se viu iss~ ? Pois
SR. VISr.ONDE DE JEQUlTINIlOIlIlA:-Eu sou obrigado a
um minislcrio prudente, circumspecto, que quer conlllluar a subscrever todas as proposições de todos os escl'iplOres ?
ter (> apoio tie seus amigos, não conferencia com elies, não
O SR. D. &IA.NOEL:- Perdôe-me ; o noore senador não me
lhe diz em particular: « Examinai esles projeclos; dai·me ouviu; eu não disse que o nobre .enador era obrigado 11
vossos conselhos, ilIuslrai-me com vossas luzes e depois de subscrever isso j o que eu disse foi que eu não linba bastanuma discussão cheguemos a um accordo »? &las o que o te autoridade para dar uma resposta ao nobre senador a esse
nobre senador quer é que o ministerio, sem prévio accordo respeilo. mas que havia de faze-lo, lendo as palavras de um
de seus amigos, vá á camara, apresente uma proposla, a pro- dos homens mais profundos da França.
posla caiu e o ministerio retire-se I E' uma tactica sublime
O Sn. Vlscor;DE DE JEQUITINHONlI.!.:-De Guizot em um
do nobre senador para derrubar o minislel'io antes quo se pamphleto.
acabe a sessão, afim de vir outro que o nobre senador lraO SR. D. &blloEL:-De Guizot, que é conservador.
tará., sem duvida alguma, de estragar, comu está fazendo ao
actuaL
O SR. VI5CO:'lD& DE JEQUlTII'lHONHA:-Elle não tomou em
O SR. VISCONDE DE JEQUITINIlONIlA.:- Para que?
consideração o estado em que se a"ha o Brasil actualmente.
O Sa. D. MANOEL :-Para proTar ao paiz que linha todo o
OS. D. MANOEL:-Pois bem, tomo eu.
fundamento a sua assel'ção de que eita situacão não pasO SR. "VISCONDE DE JEQUlTIl'iHOIlHA:-Ah I Isso sim.
•
sava de uma moxinifada,
O SR. D. MANoEL:-Sr. presidente, nunca vi circumstancias
O SR. VISCONDE DD JEQUlTINIIONHA. :--- E fazer mal ao mais azadas para esta pohlica do que as actuaes do Jlrasil.
paiz...
O SII. VISGONDE DE JEQUITINHONlu:-Divirjo de V. Ex.
O SR. D. MANoEL:- Com isto V. Ex, não se importa.
O SR, D. !rI!NoEL:-Senhores, é islo tanto verdade, que
O SR. VISCONDE DE JEQUlTI:lIlONIlA :- Oh I
o partido progressista faz desta política uma das bases do
O SR. Pl\ESIDENTE:- Eu peco ao nobro senador que se sou programma: no primeiro artigo pede o esquecimento do
dirija á m e s a . '
passado e aceita todos os que quizerem vir ajudar-nos a
salvar o paiz da situacão dillicil em que se acha. Alto e bom
O Sr. D. lIbNOEL:- O nobre senador di~ comsigo: som, Sr. presidente, -peço a todos os nobres senadores que
« Estes nos fazem mal; pois caião, porque virM outros que têm sido meus adversarios que venhão ajudar-nos, visto que
farão bem. II Se esta situacão é esteril, então lazem muito hoje estamos no poder; vamos servir em commum ao impebem em .assestar sua artilhâria
contra
o ministcrio, até
. ....
. Cade ra dOI' e à patna
ze-1o Cair; mas o que o. verda d
e 'e que .ISSO é tacllca
todas as opposicões; nu.o ha novidade no recurso empreO SR. VISCONDE DE JEQUlTINIIONIIA: -Talvez como ver dagado pelo nohre sênador pela Bahia.
deiros ilotas.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHOl'iIlA:- V. Ex. fazia assim,
O SR. D. !rUNoEL:-Venhilo ajudar-nos a fazersahir, senão
quando era da opposição?
de repente! ao menos lentamente o paiz desse estado que a
O SR. D. lllAl\OlIL :- Ol"a, já nem me lembro do que fazia todo! contnsta, porque todos somos bmsileiros.
quando estava na oPpos illão ..
Nesta parte tambem discordo da opiniiW de outro nobre
senador pela Bahia quando disse que está passada a época
&Ias, Sr. presidente, o que vai sorprender a V. Ex. da concilia cão e quo esta não volta. E' uma proposicão que
(e isto não só está no Diario, como eu ouvi, e alé dei um peço licença para contest.u. Primei~a,ment6 não creio que
aparte), o que vai sorprender a V. Ex. é o trecho se- esteja nunca passada a época da conclltaciIoj e em segundo
guinte. Isto eu não esperava OUVil' do nobre senador; entre- logar entendo, como di.se, que, se ha épóca que exija o estanto ouvi. e.a~ê dei um aparte, (Lendo.) «A~mira, porém/.que forco de todos os brasileitos para o b~m commum delles, é
os nobres ministros nito se mostrem coraJosos, e não OIgão a a'ctua!, porque todos os brasileiros entendem que a situacomo Pompeu: "Quem nãO Cor por nós é contra nós. "
cã.o li das mais affiictivas.
O SR. VISCONDE DR JEQUlTINHOSHA :- Isto é exacto.
• Mas acaba de dizer o nobre strnador pela Bahia: « Para
O SR. D. l\IANOEL:- Eu ouvi isto, e dei o seguinte serem verdadeiros IIotas." Ilotas 1 Haverá algum ministerio
aparte...
1110 pOl:lCO conhecedor dos seus deveres e até de seus interesses que rejeite a coadjuvacão do nobre senadór o de todos
O SR. PRESIDENTE :- Acho que li melhor que o nobre se- os illustI'es membros que a-e assentilo naquelles bancos?
nador se dirija á. mesa.
(Apontando para os banco. da opposlçào.) Digo mais, que
O SR. D. DIANOEL:- V. Ex. tem razão; é quo inensivel- rejeite a cooperacão de todos os nobres senadol·es. Senhores,
mente me distraio.
sigão os nobres sénadores o exemplo do Sr barão de S. LouMas eu disse daquelle lagar: "Detesto tal polilica; a rc~ço: peção dia, hora e logar para se alistal'em nas banminha será sempI'e a de Cesar " :l:Ias eu não quero reôponder detras progressistas.
ao nobre senador com as minhas palavras; não me julgo
com autoridade sulliciente para dar a S. Ex. uma resposta
O SR. BARIo DE S. LOURENÇO :-Apoiado.
"categorica, senão repetindo as palavras de uma das glorias
O SII. D. IIfAI'IOEL:-O nobre senador já pediu dia, hora e

O SR. VISCONDE DE JgQUlTIlIIl01UlA.: - 05 homens êe bem,
os homens capazes.
O SR. D. MANOEL: - P~rdão, eu aceito a modificaç<1o do
nobre senador, que me serve.
,
~
.0 S~. ,vISCONDE DE JEQUlTINHO!HIA -Não faço modlDcaçao;
prInCipIeI pOl' declarar que não estava pelo extl'acto.
O SR. D. MANOEL :-Jlem; aceito a explicacão que V. Ex.
dá: ({ apresente suas propostas, agradem ellas ou não aos
partidos. » E' outro conselbo, senhores j de certo o Sr. pl'esidente do conselho não aceilará.
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logar, e se lhe ha de marcar; temos um ilIustre compn-I
nbeiroj porque? Porque o nobre senador está disposto....
O S8. BAnÃo DE S. LounENr.o -Na boa Cé.
. '
. ..
O SR. D. ~I.ANOEL .-" .. a prestar ? seu va!loso auXIlio a
qualquer partHlo que tenha por fim tirar o palz dos embara205 com que luta.. "
O SR. DARÃO DE S. LOURENGO :-Apoiado.
•
.
q Sft. D. lh.l!OEL :-.... e salvar nossa patna commum dos
perigos que a podem ameaçar.
O Sr. DANTAS :-Deus o ouca.
O SR. D. MANOEL :-Não b~ motivo de desesperar, Sr. presidente, quando ba tino, juizo, c sohretudo Iluando ha vontade forte, energica e decidida.
O SR. DANTAS: --- NãO venhão os tributos.
O SR. D. M.\.NOEL :-- Vcnbão os tributos se são necessa·
rios para sabirmos deste terrível estado, demos mais uma
parte dos nossos teres, se este expediente vai contribuir
para um fim tão nobre e tiio elevado. E qual é o brasileiro,
senbores, que se negará a fazer mais este sacrificio, uma
vez que seja indispcnsavel para felicidade da m:ii commum,
da nossa cara patrla ?
O SR. DANTAS :--- E contÍllUe-se a gastar, a desperdicar,
e depois venba dinheiro para salvar o paiz. Isto veni de
trás.
O SR. D. MANOEL :--. Senbores, é tanto mais faei! a conciliaçãO, quanto é certo que o ministeriQ aetual berdou tristes legados; mas elle em nada tem contribuido para empeiorar a situa cão . Negar que Oministerio actual esteja possuido do vivo' desejo de economizar os dinbeiros publicos ti
negar os factos patentes. Na camara dos deputados muitas
economias se têm feito no orçamento, outras se bão de (azer
mas o governo nilo Ilóde fazer tudo quanto deseja, porque as
circumstancias nM o permittcm.
O governo até tem mostrado grande moderacilo. Pois algumas demissões de presidentes, de empregados' de confianca
é prova de reaccão! E' uma necessidade do governo.
•
Pois alguem ãcredita que o nobre ministro da fazenda seja
reactor ? Que seus coHegas sigilo este caminho, sempl'e cercado de graves perigos? Ninguem, senhores, pode alllrmar
isso com fundamento. Portanto, se ti facto averiguado que o
paiz acba-se nestas circumstancias, não vejo nada mais [aci!
do que operar-se a conciJiacilo, que eu tantas vezas advoguei
nesta cusa. E note V. E'.L que pnlilo eu me achava em
0Pllosição; hoje nilo estou em opposição; pelo contrario, sustento o ministerio; e entretanto advogo ainda os mesmos
principias, advogo a mesma cau~a justa e santa da conci.
Iiacão_
() nobre senador pela provincia da Babia ainda commetteu
um erro de apreciação; quando disse que entre os membros do
ministerio havia grande dlvergencia. ~las o nobre senador
nilo teve a bondade de apontar quaes são os pontos de divergencia que existem entre os nobres ministros.
O SR. VISCONDE DE JEQl:lTINlJONllA : - Eu não disse isso.
O SR. D. MA)(OEL : - Quero mostrar ao nobre senador
que não invento. (Depois de lílr.) Com etreito, o nobre senador
tem razão nesta parte ; a divergencia li entre os liheraes,
não está no transumpto aquella pl·oposi~ão. Vou tomar em
consideração este to piCO do discurso de S. Ex.
Disse o nobre senador que suppõe baver divergencia entre
os proprios liberaes. Eu não me admiraria disto, Sr. presidente, porque as ha entre os proprios conservadores. Pois,
Sr. presidente, !lU não disse ba pouco, que não é possivel
que um partido inteiro esteja de accordo sobre todos os pontos
de pol itica e de administração? Qual é o paiz que orrerece
essa uniCormidade? Mas porventura essa divergencia importa nada para o bom andamento do partido, para sua
marcba prudente e regular 'I
Apontarei um exemplo. No partido liberal ha membros que
ent~ndem que a di~posição do art. 61 da constituição é
obrlgatorin; que uma camara não póde recusar a Cusão, uma
vez requerida pela. outra; ba, porem, liberaes que pensão de
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outro modo. E o partido conservador não ofl'erece mesm
exemplo '/ O no~re senador ha de recordar-se que essa divergencla appal eceu na cam~ra dos Sr~. deputad.os entre .os
conservad~l·es. Eu tenho !eh~mente mlnba opilllão consIgnada em discursos que estao Impressos; depois desse tempo
que já vai longe, não mudei de opinião; pelo contrario quan~
to mais medito na disposi2iIo do art. 61, tanto mais Irie canvenço de que sem grave perii)o essa disposição não pôde
deixar de ser facultativa. (ApOIados.) E depois, senbores, IÍ
um direito reciproco de ambas as eamaras. Nem me fallem
em dissoluCão; pois não vem outra eamara com o mesmo direi to ? O direito não é só da enmara que existe, é de todas.
~Ias (lofleria baver perigo se o senado (osse em todo o caso
obrigado a annuir ao requerimento da camara dos Srs. deputados, pedindo uma fusão. Nilo me demoro s0bre este
ponto, porque a oceasiào não é opportuna. He se der opportunidade, hei de ainda exprimir minha opinião Cundameu·
tada a este respeito.
O SR. VISCONDE DE JEQUlT!NllONIlA: - Sobre o accordo dos
liberaes?
O SR. D. DfA:SOEL: - Perdão; eu já disse 'lo nobre senador que entre os liberaes ba divergencia a esse respeito: uns
concordão com a minba opinião, outros nao concordão com
eHa; aSiim como ba conservadores que concordão com a minha opinião e ba outros que discorda0.
O SII. VISCONDE DE JEQC!TlNllONll!:
Eis ahi. ..
O SR. D. M.UWEL: - Já se vê que nITo é uma questão de
partido j é uma questão de mem. intelligencia da c?nstituiçãO.
Eu confesso a verdade, não tenbo a menor dUVida a este
respeito, não preci~o de interpret~ç~o; mas não se póde chamar descrenca á. dltrerenca de 0plOlões que appareceu desde
a promulgação da constitúição, a respeito do artigo 61.
Não é possivel que ISSO possa concorrer para a descrenca.
Pois os homens podem pensar da mesma maneira em ponios
tão importantes? Nilo é esta diversidade de opini6es que
produz a descrença; a. descrença vem de outras causas que
agora é superíluo repelir.
O SR. VISCOI\D!!! DE JEQUlTlNHONlJ.I. : - Ah! então concorda
comigo em que ha descrença .. ,.
O SR. D. MANOEL - Não ha nesse ponto a que o nobre
senador se reCeriu.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHONlJA: - Mas ha descrença ...
O Sn. D. nh/tOEL: - Sabe V. Ex., Sr. presidente, onde ba
Elescrença? Não é nos principios, uão é na boadade das inslituícões, é do uns homens para com outros; esta é que ê
in[eliilllente a descrença que se pôde notar com razão.
Quando o nobre senador, que nesta casa foi a primeira voz
que CalIou na liga, a elevou ás maiores alturas, dizendo estas
palavras:« O Cuturo pertence á liga ", eu nllo pude deil:ar
de encber-me de satisfação ...
O SR. VISCONOE DE JEQUITINIlONHA ; - A liga não estava
formada entiio.
O SR. D. ./tIA NOEL : - Estava.
O SR. T. OTTO~I: - Liberaes acautellados e conservadores com critario ...
O SR. 11~CONDE DE JEQUlTINIlO/iBA : - Exactamente ...
O SR. D. MANOEL: -Mas, despois que vi o nobre senador
com o seu conbecido picante sarcasmo atacar essa liga, como
a atacou hontem, chamando-a, ou ao partido em que ella se
fundiu .,
O SR. VISCONDE DE JEQ~1TINHONHA: - A' situação.
O SR. D.l\UNOEL: - ... Illoxinifada política .•.
O SR. VlSCONOIl DE JEQUITINIlONHA: - A' situação.
O SR. D. DfANOEL: - ... eu, Sr. presidente não pude deixar de maravilhar-me. Então disse comigo: "Pois a liga
vos merecia tal conceito que até a elevastes á. maior altura.
alfirmando que o futuro era della, e boje sem motivo algum
vindes redicularisar essa liga que está. fundida em um ~rande
paI1ido, que chama a todos que querem servir ao palz, que
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esquece o passado, qno p'õe de p~l'te
:e.se~timentos, que dos, e sobretudo para que não pudesse haver triumllho da
sacrifica no altar da patna os odlos, as IOlmlzades do pas- parte de nossos adversanos á custa de nossas dissençoe~ ..~ras
eu declaro que uma só vez não puz pé em casa de mInistro
sado?
nenhum para perguntar qual era o candidato que queria para
O SR. VISCONDE 1lI! JIlQUITINHONIH: - Não desacreditei o este ou aquelle logar. Nós nos limitámos li córte e provincia
partido, fallei du situacão.
do Rio de Janeiro; não nos importámos com as outras r.roO SR. D. llh:;OEL :~ Eis o que me faz descrer nas pessoas, vincias ; é ,'el'dado que escrevêmos algumas cartas, mas Isto
e princillillmente nas pessoas que se aebão .al~amenlo ~ollo ó nosso direito; escrcvémos algumas cartas aos amigos das
cadns como está o nobre senador pelu provlIlcta da Bahia.
provincias sobl'eas eleicoes; mas a commissão central da. c~l'te
Sr. presidente, ilCCusou-se o ministerio de estar m~nielado, limitou-se ás eleições da c~rte e d.a pr,ovincia do Rio de Jarle não obrar comliberdaüe, e V. Ex., rom a persplcaclu de neiro. ~Imas, Pernambuco, BahIa, S. Paulo, etc. tlverão
'lu e é dotado, reconbtcçu logo o qUe isto queri~ dize~: O seus directorios. Nós nada tivemos com estas provincias ,
mioistoI"io não governa, governilo os chefes, os dlrectonos, nem mesmo, senhores, com a eleicão de ~Iinas, que tinha um
os donos da situacão. Senhores, o nobre senador prova com membro que era tambem da comnii.são central, e que teve a
tudo isto que esteve ausente e que as informações que lhe bor,dade de nos communicar ([uaes enio os candidatos; mas
der[o são incxactas.
i;to fqi deliberado en lI'e os iIlustres deputados e senadores, ()
Eu digo publicamente o que tenho dít~ em particular: alguns homens importantes da provincla de Minas.
nunca vi ministcrio mais livre, menos mametado í nunca VI
O Sn. YISCONOE OE JEQUITINHONIT! :- Foi então especial
ministel'io que tivesse mais vontade. Se pudesse baver censura, era pelo motivo opposto ao que allell'?u o nobl:e .SCIlIl- o dil'ectorio de Minas?
O SR. D. IIh/iOEL:- Occupou-s~ de cleições daquella
dor pela província da BlIhia. Os mesmos amigos do llllillsteno
não entendem Sr. presidente, que seja de sua dignidade provincia.
impôr aos ill~stre5 cidad,Jos que [ormilo a aóministração.
O SR. VISCOIiDE DE JEQUlTINnONlI! :- nras eu linha ouvido
Poderão pedir-Ille al!l'~mil cousa, como. aconteceu s~mrre í dizer que o directorio de Minas foi especial, que não esteve
poderãO occupar os mllllstros com ncgoclOs das proVlI1ClaS; sujeito.
1Il.IS impõe ao minislerio uem um s6 de nossos amigos o faz
O Sn. D. nhNOEL
Nenllum directorio esteve iujeito ao
c entende que o deve fazer.
dircctorio centl'al. é um engano. Bem se vê que o nobre
O SIl. VISCO~OS OE JEQUlTIl!UONIU :-Nilo pel·cebo ...
senador esteve ausente e que bebeu informações em fontes
O Sn. D. llJ.H<OEL :-Disse o Mbre senador ([ue os minis- impuras. Não tinhamos nada com os directorios das protros não estão livres, estão peados ; re.pondendo a i&to, eu víncias.
observei que o nobre presidente do senado, com sua IlerspiO SR. ViSCONDE DE JEQUlTI!'U!O:lIH :- Eu soube que no
cacía rcconhecida, percebeu logo o que essas palavras que- Marallllão n,10 quizel'ão ..
rião .dizer; e accrcscentei : nunca vi ministerio mais livre,
O SIl. D. M!/iOEL:- Não ha tal.
nunca vi ministros que menos Ee deixem pear: levão li tal
ponto a sua illdependencia, que talrez pude>lIsm ser censuO SIl. VISCOME DE JEQUITINIIOiXHA :- •.. me disse um de
rados (leio motivo opposto liquclle pelo qual o nobre senado\' seus chefes.
os censurou.
O SR. D. MANOEL :- Oh senhores I aqui está presente
Sim, nós os amigos do govel'llo somos os p:Í1neiros que um nobre senador ([ue esteve na reunião. Eu FOU franco,
entendemos que mio develllOs lmpõl' ao IlI100stCrIO: podemo. senhores, gosto de contar o que se passou. Dissolvida a capedir-lhe favores, podemos faHar com elle sobre nossas pro- mara dos deputados, o SI'. presidente do conselbo coa
vincias ; mas imjJôr-IlJe nossa vontade, ameaça-lo de passar "idou 05 seus allligos para uma reuni,lo em sua casa. Ahi,
para a opposicão, nao, isto não íi proprio dos liberaes que depois de se discutir, como se costuma disc utir entre homens
compoem o pál'tido progressista.
tão esclarecidos como os que lá se achavlio, assentou-Stl em
Queremos que o govenlo proceda com toua a liberdade; que a cÓrte se lUl0 envolvesse nas cleigõe~ das provincias e
tendo confiança neHe, esperamos que altenda ás necssiclades nomeou-se uma C01l1mlssão centrar. Eu live a honra de ser
das nossas províncias e faca quanto puder para satisfazer aos membro dalla. E' a oligarchin que ha em todos os paizes
1I05S0S justos pedidos. Não ha govcrno de call1a<:ilha, Sr. pre- (apoiai/Qs); commisstlcs eleitoracs ha em toda a p~rte do
sidente, nem mesmo esse dil'cctorio de que se fallou nesta mundo em que ha elclçiíes; e quem não entende Isto não
casa em uma das sessões passadas: este hoje di::;solveu-se, sabe ent,10 o que li governo representativo. (Apoiarlos). Ahi
llonlue est.to terminanas as eleições.
Lssel!to~-sc que nós não tivessemos parte nas elci~ões das
E a este proposito pedirei licença ao nobre senadol' pela provlllcIas ....
província da Düllia pam n,10 concol'ctar com a sua opinião a
O Sn. Vl8CO~DE DE .JEQUlTIl'illOIlH.I.: - E independentes ... ;
respeito do juizo flue fórma destascommissões ou dil'ectol'Íos,
como S. Ex. quizer chamar.
O SR. D. III.l.NOEL : - .... E independentes, diz bem. Eu
Senhores, qual é o pair. constiluciona. onde os partido disse mesmo i{Ue não me envolveria eleições de provincia
não nOll1o,;o commissócs para tratar de nego cios cleitoraes t nenhuma, com excepção de tres.
Se leio os jOl'llaes do anno passado, vejo as eommissões eleiO SR. "ISCONDE DE JEQUITINHONHA: - Ah J com excepÇiio
toraes ({ue se nomeárão na Hespanlla, em Portllgal, etc. Pois
como li que Ulll partido hu de marchar sem direcçl1o? Como de tres ...
é que um partido vil'e sem certos homens com quem elles
O SR. D. MUiOEL: -Perdão, uma em que nasci, outra de
se cntenn,lo, de quem possão receher conselhos, e cujas lu- flue sou representante, e o Itio de Janeiro.
le~ lhes sirvão para os guiar na dirccçl10 dos negocios puO Sn. JODI!.! - E sobre o Espirito-Santo?
blIcos?
O Sn. D. 1IIANOEl.: - Nenhuma infiueneia houve.
Mas se disse: '( Estes direetnrios s,io perigosos, querem
O Sn. JOBm: - Nilo diz isso o SI'. José ~rárccllino.
{.:ovel'llar o g-OVC1'I10, \]l\erel11 SCI' supel"Íores ao governo; po.Iem contribuir para a quéda do governo." Senhores, eu
O Sn. D. MANOEl.: -Ora, meus senhores. ni!o quero entmf
servi em uma commi"são centl'al que tl'atou das eleições da na indagaç110 deste facto tão particular do Espirito-Santo.
côrte e da província do Rio de Janeiro; o governo não nos
O Sft. VISCONDE OE JEQUlTINHONlIA: E' que V. Ex. não
fez uma exigencia, nós não nos enteadêmos com o governo;
os nossos amigos cntmlderilo-se para que se aconselhasse está bem informado dos factos ...
aos nossos aUlÍgos da cOrte e provincia (note-se) que escoO SR. D. MAMEL: - Eu .,[0 tive a menor parte em nada
lhessem-se para dejlutados taes e taos individuas, que conver- relativo à prol'incia do Espirito-Santo; esta. eleicão todos
gissem seus VltOS sobre os nomes que indieassomos, para sabem que foi dirigida pelo lUeu fallecido amigo e collega o
que lido apparecessem divergencias sempl's falaes aos parti- Sr. desembargador Souto.
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E' o ({UO faltava que eu r.ão me occupasse com a provincia do Rio-Grande do Norte e com a de Goyaz.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Ah I li que eu não
quero dizer uma certa cousa que sei.
O Sn. D. nlANoEL :-Era bom que revelasse já.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITlNIlOIiOA :-Peco licencaa V. Ex
para deixar isso para outra occasiffo.
•
•
.
O Sn. D. DUNOEL o-V. Ex., que me tem obrigado a prol~ngar o meu discur,o para lho dar explicações, não quer
dlz~r ago:-a e~sa cous!l quo todos ~clll'ã~ dizendo :-0 que
sera ?-NiiO e nada. e exageracilo, e o discurso de hontem .
e agora digo cu: está com medo ile dizer,porquc estou promptó
para ~espo.nder-lbc: 11 exagera~iIo, inexactidilo; por isso é
{jue nao diZ.
Entendêmo-nos com os nossos amigos e escrcvêmos cartas.
O So. FEnREIRA. PENI!A :-E com os ministros tambem 1
O SII. D. ~lANOEL :-Eu nunca.
O SR. FERREIRA PE:lNA :-Não se entendêrão sobre nomeações e demissões ?
O Sn. D. àhNOEL :-Eu não me entendi com o ministerio
sobre nomeações c demissões; não posso dizer, senuores, o
q~e particularmente alguns anligos meus fizerão, porque
nao sei.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNIlO:ilU :-Não e segredo.
O S8. D. MANoEL:-Eu já aqui declarei uma vez, quando
V. Ex. estava ausente, que desde que se fechál'ão as camaras
não fui uma só vez á casa de ministro nenhum.
O SR. VISCONDE DE JIlQUITINUO~B.\.: - Oh!
O SR. D. ~hNOEL o-Oh J? tome nota: nem uma vez; não
lhes pedi co usa nenhuma. Quando aqui censurei o. seus
aetos, não havia para mim vinculo de gratidllo, porque nada
devo ao ministerio de 30 de maio.
Eu el'eio que, vinrlo o nobre senador tão tarde para a caroara, abusárão muito da sua boa fé c dessa proverbial ingenuidade que é o característico de V. Ex.
O Sn. YISCO~DE DI! JEQUITINIIOIiDA:-De acreditar em tudo,
não ó?
o SR. D. IIlANOEL: - N<1O li, não; nos amigos.
O SR. VISCONDE DE JJlQUlT1Nllo~nA:-Dar muito credito aos
meus amigos? Isto é verdade.
O SR. D. MAl'!oEL:-E' verdade; mas, se estas informaeões
forão de nmígos, assevero a V. Ex. que silo íncxactus. •
O SR. Vl5COME DE JEQUITmnOMIA: - Eu li nas gazelas.
O SR. D. DIANOEL :.-Informações de g~7.etas I eu cuidei
que era de seus amIgos; mas, como são de gazetas, não
lhes dou importancía.
O SR. 'VISCONDE DE JEQUITINnONnA. :-I\ecommendo a V. Ex.
a leitura dos jornaes das províncias do norte.
O SR. D. MANOEL: - Lá vou ás proyincias. Não tenho
temllo, Sr. presidente, para ler todos os jornaes; V. Ex.
sabe que um homem que está cansado, que tem occupacões
diarias e familia, não tem tempo para ler tudo isso.
•
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONB.l: - Atjui ua jornaes,
o Espectador. por exemplo.
O Sn. D. l\IAõOEL: - Ni'~o leio o Especlaclúr, não tenho
tempo.
Quando, Sr. presidente, ~u esperava que o nobre senador
pela provincia da Bahia, deíJois de ter pintado a situac~o do
paiz com CÓres tào carregadas, tivesse a bondade de ô[erecer alguns remedios para curar esta enfermidade grave, que
o paiz está. 50[1'0I1do; quando eu ainda bsperava que S. Ex.
apontasse...
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: -Eu apontei o 1'0medio.
O SR. D. ~bNOEL :-... alguns meios energieos de fazer
ente ao defiei! que existe, para dehclla-Io...
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O SR. YISCO:-lDE DE JEQUITINHONHA :-Para o oreamento.
O SR. D. llil'lOEL :-Mas então porquo censur~u o nobre
senador a outro n.o~re senador pela província da Bahia, por
oc~upar·se de polJllca abstra~ta, e o convidou para tratar dos
mclOs de fazer frente ao deficlt 7
Quando eu esperava, portanto, que a víall'em feita com o
fim do nobre senador restabelecer-se do Incommorlo que
solTria fosse ainda 1Jor outro lado proficua, qUR S. Ex. nos
momentos queseu~ incommorloslue permittissem se applieasse
aos grandes negoclOs e estudasse ainda mais os meios de remediar os males do paiz, com eSllanto vi, senhores, uma grande
es\erelidado no s~~ discurso I Ma. para. achar a'gum remedio.
veJlIlOos; fl~al fOI !lHe? Fallou o nobre senador nas guerras
das provlIlcIas umas com as outras.
O nobre senador attríbuiu tudo ao pobre acto addiccional
que foi interpretado em maio de 18iO, e nem isto admira,
por'iue S. Ex. quando aqui propoz a llomeacão de uma commissão para, de accordo com outra da camara dos deputados,
tratar da genuína intcl'pretacão do aeto addícional, S, Ex.
já então parece que entendia (iue este era o remedio energico.
. O SR. FERREmA Pll~NA: - E' uma necessidade urgentisSlma.
O SR. D. 1IIANOEL : - Nilo o creio; e cntlio disse o nobre
senador: «O que faz o mÍnistel'Ío? havendo duas commisSOes nomeadas para esse trabalho, nada tem feito, nada tem
podido fuxer .•
Mas, Sr. presidente, V. Ex. lembra· se que a uniea cousa
que nós sabemos dessas commissões foi que o nobre senador
tinba sido nomeado presidcnte, porque S. Ex. teve a bondade
de communicar isso ao senado.
O So. VlSCONDIl DE JIlQUlTlNIlONOA:
Distribuiu os trabaluos, e estamos a espera delles.
O Sn. D. n1AKOEI,:
O que sei é que até agora ainda
não appareceu cousa (Iue servisse para curar a tal enfermidade, {Iue só pôde ser curada com intcrprctacão do aeto addicional. Om, Sr. presidente, pois deveras os males do paiz
provêm da falta de intel'prctae,lo do aeto addicional? Pois
essa interpretação não existe Jada na lei de maio do 1840 '/
Ora, meus senbores. cu creio que se está zombando do paíz,
quando se aponta como panaçéa pum curai' todos os males
que elle sente a inlel'prttaç110 genuina do aelo addicional, e
note o senado que segundo me dizem, a lei de maio de 1840
vai pelos ares, porque m10 Ó genuina interpretaçi!o.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTI~HONH.\.: - V. Ex:. crê isso?
O SR. D. ~IANOEL : - Estou dizendo que por abi corre.
Sr. pre,idcllle, a tal interpretaç:lo pórle vir. as cousa. bão
de ficar no mesmo estado, as provincias hii.o de continuilr
como até agora, e digo mais, nem para mim é negocio ur·
gente.
O Su. FERREIRA PEN:lA : - Admiro.
O SR. D. MANOEl. : - Pois adolire-sc, não ha necessidade
urgente de tal interpretação.
O Sn. FERREIRA l'E~;S.\: - O Sr. presideute do conselho
acha muito oecessario.
O SR. D. MANOEL' -Perdão, eu não subscrevo as ídéas
de todos.
O Sn. YI~CONDE DE JEQUITINno~H1: - Ah I E V. Ex. não
me dá essa li berdade a mim? Pictoribtls a/que poelis .. ..

O SR. D. 1\1.<1'1081.: - Ha muitos outros rcmedios que. s50
de muita maior urgencia para curu os males que nos
amigem.
Sel\hores, não Im essa guerra nas províncias; o que ha é o
desejo que ellas, pobres como são, têm de augmentar a sua.
renda.
O Sn. VISCO~DE Dl BÓA VISTA: - Apoiado.
O SR. D. MANOEL: - E então lá. estabelecem \Im ou outro
impo~to, que na Yerd~de parece não estor de accordo com a
I leLra do aeto addicional.
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O SR. VISCONDl! Dl! JEQUlTINIlONIlA: - (Ao Sr. visconde da
Bóa Vis/a). Faz o favor de dar um apoiado agora lambem.
O Sn. VISCONDE DA Bó .. VISTA: - Querem ter dinheiro.
O SR. D. DIANOEL: - Querem ter dinheiro para satisfazer
as suas mais urgentes necessidades; esta é a razão dessa in·
vasão que algumas provincias faum, decretando leis que na
verdade ella~ não estavão no direito de decretar á vista do
acto addicional ; mas, Sr. presidente, porventura essas interpretacões acabánl0 com essas chamadas guerras a que se
referiú o nobre senador? Senhores, eu vejo um remedio que,
para mim, é muito mais ellicaz: é ser o governo das provin·
_ias entregue a presidentes iIIustrados, e estes procurarem
marchar úe aceordo com as assembléas provinciaes, cbamando
os deputados e dizendo-lhes: « Vós apresentastes um projecto
nesse sentido, mas vêde que Ihe nego a minha sa ncç1io; eu
não posso sancciona-lo, porque é expressa a disposieão do
acto addicional. " Senhores, tambem administrei províncias,
e decl~ro que nunca passou uma lei sem que mous amigos da
assembléa provincial me trouxessem os projectos para me
ouvirem a respeito; e I{uando eu entendia que algum projecto
não devia ser adoptado, déclarava francamente minba opinião.
" Islo não póde ser sanccionado; vós sabeis que tenho responsabilidade: portanto, peço que retirem essa idéu ou a
8ubstituão por outra. n E' por isso ,{ue me declaro responsnvel por todas as leis que passárão na assembléa provincial
do Rio-Grande do Norte, no tempo em que ali tive a honra
de occupar a presidencia. A verdadeira pa1lacéa é entregar
as provlncias a administradores intelligentes, prudentes e
zelosos .•..
O SII. B.lRÃO Dl! S. LOUI\ENÇO :- Apoiado.
O Sn. D. MANOEL :-... que este;ão em bom accordo eom
as maiorias das assembléas provinelaes, que as dirijão I/uando for possivel, e que Ibes mostrem os perigos da vio ação
dali disposições do acto a!ldiccional
O SR. FI>RnElnA PE~NA:- Nem sempre bastão os melho·
res desejos dos presidentes para conseguir isso.
O SR. D. lI1AMEL:- Se isto mio serve, fação quantas inter~relacões (Iuizerem, o statu quo ha de continuar; teremos
mats uma lei para nossa colleccão com letra morta,como tem
8ido a lei de Interpretações. O SR. VISGONDB DB JEQUITINHONHA :-_. A lei de interpreta~oes tem sido inuti! ?
O SR. D.llIANOEL:- Inutil não.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONHA :- Não interpretamos
nesse ponto.
O SR. D. DlA1iOEI,
El1a é clara, e entretanto é muitas
vezes violada; todos os dias lemos nos'jornaes esssas leis que
o governo remette ao conselbo de estado para interpor seu
parecer, e que depois são remettidas para as camaras.
O SR. VISCONllE DE JllQUITINRONTIA: - Não interpretamos o
§ 5° do art. 10 do aeto addiccional ; interpretamos outros.
O SR. D. MANOEL :-l\las, Sr. presidente, o acto addidonal tem sido interpretado doutrillalmente pelo governo,
ouvindo o conselho de estado, e tem sido interpretado tamb.em pelos p.roprios pr.csidentes de provincia. ~ioje, Sr. prcSldente, vacllla·se na mterpretação desses artigos, porque so
quer vacillar, não é porquc já não haja uma .umeiente
cópia de luzes e esclarecimentos...
O SR. VISCONDE DE JEQU!TI~1l0NlIA :-]-1as nlio ba loi.
O SR. D. MANOEL:-... dados pelo governo para servirem
de pparol, de norma ás assembl>las provinciaes no e3:ercicio
das Importantes funccoes que Ibes confere o aela arldicional.
Como, pois, se vem dizer que a medida mais necessaria para
curar os males ~o paiz é a interpretação do aeto addicional?
Mas, Sr. presldente, o governo não se occupa seriamente
de objectos de maior importancia? Senbores, o primeiro redamo do partido liberal é modificações, altera\lões na lei de
3 de dezembro de 18>11.
O SR. T. OTToNI:-Apoiado.

allende a esse reclamo? E note, Sr. presidente, ti o reclamO
de todos os partidos; o mesmo partido conservador já apresentou as suas reformas, e boje ellas me parecem tanto mais
faceis, quanto creio que na sua generalidade têm o assenti·
mento das difTerentes fl'accões politicas que devidem o paiz.
Pois o nobre presidente do' conselbo não nos asseverou, o que
8abiamos jà, que tinba conferenciado com a nobl'c commi88ão
de justiça criminal na camara dos deputados,que apresentou
algumas idêas em additamento á proposta do poder executivo
oiTerecida pelo Sr. C. Sínimbú? O governo não se occupa seriamente dessa lei que se considera hoje a mais necessaria?
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Mas esta reforma não
se adopta ?
O Sn. D. lIhNOEL :-Lá vou; não fica sem respost.1,
O SR. VISCO~DE DE JEQUlTINHONHA:-V. Ex. não me leve a
mal estas perguntas.
O Sn. D. MANOEL :-Estimo e agradeco.
Nos Jlrimeiros dias depois da sua -ascensão o ministerio
não pe ia ao senado que tivesse a bondade de mandar a duas
commisslles da casa tudo quanto havia a respeito da reforma
hypothecaria, que é hoje uma das medidas mais reclamadas
em todo o pôiz? NãO apresentárão essas illustres commisslles
um trabalbo que lhes faz honra? Não póz o Sr. presidente
do senado em discussão essa materia, e não foi ella adiada
porque estava em diSCUSSão o voto de gracas? Talvez que
segunda-feira, ou quando o Sr. presidente ileterminar, nós
tenhamos de occupar·nos desta matoria importantissima.
Deve o governo apresentar propostas ou projectos quando o
tempo não ê sulficiente para as reformas judiciaria e hypothocaria? Como se aeeusa, portanto, o mini.terio de esten·
lidade? Co mo se accusa de nada querer fazer em bem do
paiz?
O SR. VISCONDE DIl JEQUlTINHONIlA: - Isto não é comigo.
O SII. D. lllANOEL: -listou fallando em geral. Como, por·
tanto, accusar de esterilidade um ministerio que procura bem
servir ao paiz? A um ministerio livre, independento, até porque seus amigos não Ibe querem pór embaracos, querem ao
cOutrario que elle marche desassombrado e que não se diga
dclle o que se dizia de outros, que erão dirigidos por camarilbas?
O SR. VISCOi'iDE DE JllQUITINHONHA: - Essas camarilhas
erão uma invenção, creio eu.
O SR. D. lUAI!OEL:-Eu quo estou no systema conciliador
miO me quero lembrar dI) passado, fundado nas autoridades
citadas. e que o nobre senador não quiz reconbecer como
mestres.
O SR. VISCONDE DE JEQUITlNllONRA: -Eu adopto tudo, excepto aquilto que é contra as minhas convicções.

O SR. D. l\lANoEL: DisSQ o nobre senador que o partido
liberal não está accorde a respeito da reforma judiciaria.
Senhores, não é possirel que um partido inteiro esteja de
accordo sobrc um projeeto de reforma que contém muitos
artigos, talvez sessenta.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTllHIONllA :-Sessenta?

O SR. D. DliNOEL :- Talvez me engane por causa dos paragraphos; mas emfim contém grande numero de disposicões.
O que ti verdade, senhores, ti que essa reforma é o frudo do
trabalbo de difIerentes lado~ políticos ....
O SR. VI5CONDE DE JEQUlTINIlONHA: -Ah !
O SR. D. DIANOEL :
Pôde deixar de listar em lembranoa
g,ue já o Sr. Sayiio Lobato abundava em muitas dessas idéas?
Essa reforma é, pois, lrueto dos trabalbos de ambos os lados
politieos, porqull sobre certos pontos os lados polilicos chegitrãe a UIU accordo.
E' verdade Ii ue ainda hoje muitos homens respeitaveis,
quer do lado progressista, quer d1 lado conservador, não
adoptão algumas das ideas da reforma; mas esses ilIustres
representantes da IlaçãO, ouso affirmil;-Io, hão de esperar a
dls~USSã~, hlio d~ app~recer ~ella, e no~ veremos guem .tem
razao. E uma dlscussao alheia a ne"oclOS de parlldo; 50 se
O SR. D. lLuIOEL :-Porventura, senhore~, o governo Dãoha de attender nclla ao interesse publico e nada. mais.
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o nobre senador hontem lsseverou e hoje repetiu em tom
dogmalico ...
O SR. VISCONDE DE JEQUITINOONUA : - Eu L.
O Sn. D. llANflEL : - Ao menos em tom ca lhegorico que
eu esta humilde individu1\lid<HJe, era conservadol', Já p1'odu~i a este proposito as palavras de duas aUloridades_res~ei
taveis. Mas o nobre senador deu uma razilo que nao pode
ficar sem resposta:
« Ainda sangrão as Ceridas Ceitas pelos decretos de 30 de
dezemllro. li E o nobre senador acompanhou estas palavras
com aquelles modos de persuadir de que elle costuma usal'
e a que ninguem póde dizer que nfi~ .. , Quando o nobre senador tOIlla a a t\itude que lhe é habitual. sobretu~o quando
abotõa o casaco (não é capote), e com o se~ acclOnado expressivo, Caz essas dec.larações, o se,,~do diZ naquelle momento I « Não tem dUVIda»; mas depOIS, quando vem a rellexão, se reconhece que h<lUve algum" exageração.
.
Senhores Cui bem explicito a respeito desse aeto do mlnisterio pa~sado i não preciso, pOI'!anto, _ hoje dar arrhas,
não preciso boje voltar a essa !hscussa,o, porque .cansaria o senado com a repetição do d~shnhavado dlscuI:so
que proCeri nesta casa, quando se dlscutla essa matorla.
~Ias assevero ao senado uma cousa: nesta parte tenho
lal confianca no actual ministerio e, na materia sujeita, prineipalmente' no Sr. presidente do conselho, que affirmo que
8. Ex. não é capaz de r~ferendar nenhu,m. decreto de aposenhdoria Corcada; e por ISSO o nobre mllllStro. perguntava ao
nobre senador pela provincia de GO}'i\Z : « FIZ alguma aposentadoria? » Oa muita differenca, sonhores, entre aposentar
e cumprir decretos de aposentádoria, que Coi o que S. Ex.
fez quan.do entro~ para o ministerio..
,
Eu CUl tão explicito, quando fallel a esse respel!o, que o
nobre senador sabe, ou· talvez nãu smba, por~ue nao estava
presente; mas o senado sabe que eu. entJo dIsse que, comquanto não tivesse tido nunca a vel~lda~e de asplr~r a u~
lo&ar nos conselhos da corôa, e esteja dIsposto a nao acclta~ uma pasta, ainda que seja chamudo, todaVia declarava,
para discutir, quo, se pudesse haver um caso tal que me forçasse a aceitar uma pasta ...
O SR. VISCONDB DE JEQUITlNOONllA :- ~m politica ninguem
póde dizer. «Desta agua não beberei, deste pão não comerei. »
o SR. D. I!ANOEL: -I\Iuitas vezes me disse isso V. Ex.
em outro tempo.
O SR. VI!CONDIl DE JEQUlTINlIONIlA:- Sempre fiz justiça aos
talentos do nobre senador.
O SR. D. IIIANOEL: - Obrigado.
, Mas disse eu que, se depois dos de?r~tos de 30 de dezem·
bro eu fosse chamado ao poder, deCididamente apresenta~a
como condição essencial a l'evogaçãodesses decretos, e, sonao
fosso admittida esta condi cão, eu não acoItaria a pasta.
QUlndo algum amigo me viesse dizer: «Vossê é chamado
para a pasta da jusllça " ou para qualquer outra,. eu ,responiJeria: «Não aceito. " lllas em um caso extraordmano (supponho isto para discutir umcamente). eu responderia ao meu
amigo que viesse fazer-me esse convIte: " Vossê_ ann~e ~ revogacão dos decretos de 30 de dezembro? - Nao sei amda.
- l'ôis é condicão essencial.- Não anuuo.-Então não
aceito a pasta. " O SR. SILVEIRA !lA I\IOTTA : - E' o que o Sr. presidente do
conselho devia ter feito.
O SR. D. MANOEL: - Não se segue. O que ~into ~ que ~s
nobres senaâores, que tanto têm atacado, não so o mlOlster!O
passado que praticou esse acto, senão tamhem o actual, nao
se achassem na dolorosa posicão em que os actuaes senhores
mini!tros se achárão quandO .recebêrão o poder. Elles n.1\o
podião recusa· lo naquella occaslão, porque as .clr~umstanclas
exigião imperiosamente a entrada delles, prinCipalmente a
entrada do Sr. presidente do conselho .•.•
O SR. VISCO~DE DE. JEQUITIIIlIONB! : - Eu não entendo o
nobre senador ••..

O SR. D. IIANOEL:-.... pela coincidencia do ter sido o
organisador do ministerio de 2i de maio.
O Sn. T. OTTol'u:-Apoiado.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNHOl'HIA:-Não entendo isso.
O Sn. D. nh",oIlL;-De mais, senhores, o nohre presidente
do conselho já disse: - Eu nãll revoguei os decretos, porque
estavão sujeitos ás camaras; não altero nada emquanto as
camaras não proferirem seu juizo. Senhores, repito, se os
nobres senadores estive(!sem na posiçiio em que se ar.b::va
COIlOélldo o noure presidente do conselho, estou persuadlúo
de que Carião o que elle Cez.
E, Sr. presidente, pOIS é agora que os senhores achão
occasi.l0 de tanto proUigarem esôes dec~etos? Porque? P.orque COI'iIo referendados por um adversano? De certo que SIm,
porque em outro tempo deixál'üo passar decretos semelhantes
sem a menor reUexão, Então só se erguêrão nesta c'1.s.a duas
vozes para prolligar ~aes actos, Coi a voz do, Sr. PI:nenta
Bueno e il deste humilde orador; todos os mais calarao-se,
porque o noure ministro que reCerendou esses decretos ,era
membro do mínislerio presidid.o pelo Sr. marquez de C.a~las.
Isso ó que não sei explicar; ISSO e que não se conCilIa de
Córma alO'uma com o procedimento que agora os nobres senadores fôm contra um ministerio que nilo aposentou! que
apenas executo'\ os decretos. O,; nobres senadores contmuarilo a dar apoio Cranco ao ministerio do Sr. marquez de Caxias, não obstante ter o então ministro da justiça Ceito ap~
sentadorias Corcadas; fui eu quem se levantou com mms
forca para censúrar esse minislerio, e não achei em meu auxilío senão uma 'l"OZ unica, a do Sr. Pimenta Bueno. Os
nobres senadores approvnriio, portanto, acto~ ~ão iIlegaes
como esses praticados pelo Sr. Cansausilo de SlDlmbu.
O Sn. VISCONDE DE lEQUlTU'UIOi'lHA : Quem praticou?
O SR. D. ~IANOEL: - O Sr. Nabuco, no ministerio presiúido pelo Sr, maquez de Caxias.
O Su. T. OTTO:'i1 • - Privilegio de reCerenda ....
O Sn. D. IIhNOEL: - Essa reflexão não póde esca par.
quando se ouvem as censuras feitas ao Sr. presidente do
conselho, que com razão perguntou: Já fiz alguma aposentadoria forcada para me accusardes? »
Quando: Sr. presidente, se Callou no programma ~o partido progressista, a imprensa, o sobretudo um brastlen'o que
escreveu um longo artigo no Jornal do Commercio, logo ~e
pois da di$soluÇão da eamam, patenteando ~ estado do p~IZ,
dizia pouco mais ou menos; - que o partIdo progressista
tiuha promettido um programma, e o não havia apl'esentado,
ou porque não tinha principios,ou porque não havia accôrdo
entre os seus membros, etc ....
Eu conversava com meus amis-os, e dizia-lhes: « A resposta áquillo era Cacilima, pubhcar o programma," Outros dizião: (( Não convem por ora" ; e emfim, ~ progra~l
ma nãO foi publica~o. !lIas, foi mandado rar~ mUltas provmcias, lirarão·se mUitas COpIaS e em gel'a fúl adoptado.
O SR. SILVEm! DA !lloTTA dá um aparte.
O SR. D. !l1A.NOEL:- Admiro este aparte, Sr. presidente,
porque o nobre sellador quasi se extasiou ao ler 9 programma como no dia em que, batendo com a mão sobre uma.
foi ba de papel rasgada, dizia: "Vejão este desacato!"
Todo o mundo ficou olhando. O que e isso? Desacato a
quem? » (Ao Sr. visconde de Jequitinhonha.) Se V. Ex.
aqui estivesse esCregava as mãús, abotoava a sobrecasaca,
e dava seus ah! do costume. (Hilaridade).
.
Na primeira reuniãO, em casa do nobre presidente d,o
conselho, achou-se o Sr, Nabuco,llue Co.i até quem ~o.s presIdiu; na segunda, em minha casa, creio que presldl~ o Sr.
Souza Franco, não me recordo, mas emfim approvamos o
programma, E' verdade que algumas pessoas que. e~tavão
presentes e algumas ,de fóra inp~gn,avão algumas Ideas do
programma; mas umlllmmensa maioria o approvou.
O SR. SILvEmA ll! MOTTA: - Sempre houve alguma oppo~
sicão.
'0 Sn. D. }IAlIOEL :-Houve ate muita. discussão, e Dell~
(t
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nos livre que um objectodaquella ordem nao tivesse discussão; houve discussão bl'ilhunlissima I
O SR, SILVElR.• DA MOTTA:-E porque não .cxecutioriio o
progrumma?
O SR. VISCONDE DE JEQUlTIl!BOl:lIlA:-Não foi executado,
porque não loi sanccionado, .•
O SR. D. J\bIiOEL: -E quem é que sancciona prograrumas?
O SR. T. OTTONI :-Continua da mesma maneira ...
O SR. D. MANOEL :-Está sempre no tom jocoso; mas olhe
S. Ex. que, se no orçamento, indicando-nos o meiQ de debellar o deficit, vier com seus s~rcasmos, não acreditaremos nestes meios; veja lá ...•
Mas, Sr. presidente, li muito intel'essante ver como procedem estes senhores couservadol'e$; dizem eHes: "OU o
programm:. contêm idéas subversivas que não podiãO ter puhlicidade, ou não achou apoio; era um partido nacional, em
grande maioria, que nãO teve apoio para um programma. »
Felizmente o programma veiu ao senado, e o nobre senador
pela provincia de Goyaz, quando lia, estasiava-se, e dizia:
« Isto é meu, isto é nosso; vossês lorão buscar tudo isso aos
conservadores. " Mas, senhores, se lomos bu,cal' tudo isso
aos conservadores, honra 11 nós e a vós, por querermos todos
o bem do llaiz; e isso prova que em nosso partido todos
podem ser admittidos sem quebra de sua dignidade.
E' verdade que agora o Ill'ogramma já tem seus deleilosinhos, podia ser menos longo; mas, senhores, o que se da;eja
saber e se ha nelle idéas que possão chamar-se ruins, se ha
idéas que alf~stem de nós os homens que nós chamAmos para
o nosso gremlO.
O SR. VISCONDE DII JEQUITlNUO/lHA: - Mas por que não tem
sido executado?
O SR. D. Jl[ANOEL: - Eu digo que tem sido executado ....
O SR. VISCONDB DS JEQUJTlNUONIIA : Ah I ...
O SR. D. MANOEL: - .... não tem sido executado com
aquella fidelidade com que devia ser ....
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHOl'lBA: -Isto é verdade.
O SR. D. lIh.NOEL:
.... pela mesma razão por que os
preceitos do decalogo não são executados com fidelidade, o
nem por isso deixão de ser santos.
.
O SR. VISCONDB DIl JEQUITINUOlSDA. (tomando flola): V. Ex. tem razão.
O SR. D. )IANOEL: - Tenho; escreva. Não ha lei nenhuma
que se observe fielmente.
O SR. llARÃO DE S. LouREN!,lO:
Isto é verdade.
O SR. D. IIhNOEL :-Tomám eu que o nobre barão de S.
Lourenço, antes que se arrelJendll, preste juramento, a.signe
termo, tome ~os5e e enfileÍl'e-se comlloseo; tomára eu vê-lo
~á mili!alldo \hilal'idade) ; é provavcl que para a semanaelle
Ja estep. ~m eampo,e na orçameato é quem se ha de vár com
seu patnclO. quando se traLar de debellar o deficit. Váde,
senhores, amda hontem o Sr. barão resuscitou ... .
O SR. BARÃO DE S. LouRENco :-De boa fé .. .
O SR. D. MANOEL :- .... ~esuscitou de boa fé ....
O SR. VISCONDE DB IEQUITIllBONUA :-lIae eu não sou resuscitado.
O SR. D. )fANOEL:-Não, é restabelecido.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTrliHOl!llA :-E'.
O SII. D. AIANOEL :-0 8r. bar.l0 de S. Lourenco é o unico
resuscitado que ha no senado e ainda hontem' resuscitou
dizia eu, e o partido Proscguis~'l já teve a habilidade de da~
com elle nas suas fileiras.
O SR. B.\.RÀO DE S. LOUREN90 :-Por innocente ...
. O SR. D. III~NOEL :-Hão de vir os outros, todos elles já
dizem em partIcular qne hão de vir ....
O SR. SILVEIRA DA 1l10TU :-Niio ba muitos ionocentes.
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SR. D. MANOEL:-... Tal é a bondade do programma. Nem
era possivel que um partido chamado lihel'ul progressista
compl)sto rle tantas capacidade>, de homens tão serios, fizcs:le
um progmmnlii que não agradasse á grande maioria do!
habitantes do pai~, e atô mesmo aos seus advcrsarios.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Admira que o programma
tenha estndo na gaveta até agora.
. ,O SR. D. llhNO~L :-A~mira que adoplassemos algumas
Ideas do outro partido? POIS, senhores, se as idéas são boas
se queremos lazer proselytos, qual é o meio? O aproximar":'
mO-nos de nossos adversal'ÍQs.
O SR. ~!INISTnO DE ESTR.lNGEIROS :-·Escolhendo um terreno
em que todos podem estar com dignidade.
O Sn. D. MANOEL:-E' verdade, diz bem o nobre ministro,
e~colilemos um terreno em que todos podem estar com digmdade.
Disse-se que o programma não Coi approvado unanimemente i mas, senhores, se no interior das Camilias, entre
d?us um,los que se amão em extremo, app,lI'eccm divergencla~ profundas em ponto de doutrina; se um entende a lei
assIm e o outro de modo diverso, como tem acontecido mais
de uma vez, que mUlto é que em um llartido,que é composto
ape.nas de irmãos politi~os, appareç,lo divel'gendas? que
InU!to. é que clle, esteJão em desaccordo com a grande
maIOria do partido? O (Iue se allirma é que a maioria do
p~rtido 9~er aquclle programma, tem-o como regra na sua
Vida poltttca.
Atas, Sr. presidente, póde causar admiracão que aprescntassemos um Pl'ogramma que tem tido a • felicidade de ser
aceito geralmente.
O S8. SILVEIRA DA Jl[OTTA: - Ha excepções.
O SR. D. MANOEL: - Quando digo geralmenk já se vê que
ha excepções.
O SR. SILVEIRA DA J)IOTTA: - Ha chefes que não aceitárfio.
O SR. D. 1I1A!'IOEL: - A proposito, Sr. presidente, ia-me
esquecendo a palavra chefe.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Donos.
O SR. DARÃO DE S. LOURENgO: - Dono é mais que cllef~.
O SR. D. MANOEL: Ora, Sr. presidente, quaes sllo os
chefes, quaes são os donos desta situacão? Somos nós todos
que adoptámos o programma, somos todos que concorremos
para elle, somos todos que temos trabalhado na mel boI' Cé
possivel, na mel boI' intclligencia, para que este partido vá
produzindo os e[eitos que lemos em vista.
O SR. T. OT10111. Apoiado.
O D. )IANOEL: Deil:em-se destas intriguinbas, permitlase-me a elpreseão, deixem-se de metler a sizania entre os
nossos mais devotados amigos, deixem-se disso .. , não lo
grão o seu intento, porque estamos de sobre·aviso, conhecemos com quem lidamos.
O SR. T. OTToNI:--Apoiado.
O SR. D. MANOEL:- O nobre senador, meu iIlusfre
amigo que acaba apoiar-me, os conhece tão perfeitamente
como é possivel conhece-los.
O SR. T. OTTONI :- Apoiado.
9 SR. D. MANOEL :- O nobre senador, quando de sua cadeIra ouve c~rtas ~ousas, está se rindo, ao menos internamente, e POl'ISSO amda na sessão de antes de ilontem, quando
os nobres .s~nad~res lJuerião achar uma grande divergencia
entl'e o mmlstel'lo e S. Ex., por causa de uma recente questão
d~ que se tratou lia camara dos deputados, o nobre senador
disse em apül:te. qu~ esta vão enga~ll.dos, que continuava a
sustentar o mlnlsterlO, eml:rora o mllllsterio tivesse com elle
uma ou outra divel·gencia. Divergencia todos nós podemos
ter. tambem; mas,apezar disso,não havemos de cOllsentÍl' que
a sltuaSào se estrague, que o nosso primeiro ministerio Lenba
apenas 1I1~uns mezes de durasão; havemos de empregar
n.ossos eSlorços para que o minislerio continue a viver com
liberdade e independencia, bavemos de entender-nos.
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Aqc(;l!a ovelha'i

Que calemuo'Ul'g!
Ol,OOIJ:UOll;í, comtcllitü '!tle ~c ,u,tentc o ministcrio ...
O SIl. D. MANOEL' - j\"o é calCI1lUOllrry é lerillO da esO SIl. D. ili.\'ioe!. :-11 pOl'I[Ue sahe jú o nobre scnador
que 19,()()O:OOU.;) hão de ser dadoG. CO::lO acaba de a[- criplul'u sagrada; éstC=:i lihC'l"acs du ::!1:'1\1ul() )c:..~l;}O COlHO Umi)
firmar? Nilo La ainda um::t terceira djSl~U.'!são na outra ca- l"oeha ; aqui os nohres scUadfJl"ll.::\ nfuJ fazem mOS:5a . élS V07.\':~
da opposicãO não L,10 de lirar llioguem para Ij . 'a'llli tramura, c dCJlui~ della não ha o senado '?
O

T. OTTO:-;I: - ApoiaJo.
O Silo SIf.VEIRA li.\. MOTTA :- Depois de ~ll,a queslão dc gabillete) o governo I:a de voltar utrilZ.
O Sr.. D. l\1A:\OEL:- DC;;ell!r;\IlCm-sc os noures sC1Hulorc5,
não hüo de ser "fcliZL\s nas s!.nt~ tacticas, pOI'l[ue nó3 lambem as temos. c Ll~tamos lIlUilo de sobl"::! ilyiso . .Eu ouvi dizer l[~e tinha' hUI'ido uma reunião de alguns i!lustres senatlorps do outro Indo.
O SR. VISCONO~ ~E JEQ!'1TI~nO)(l!.\:- Quando?
Ü SR. D. ~iA"OEL:- Ouea; tinha uavido uma reuniJ,o, e
nhi se tinha. a~sclltado em discutir la rgarnenle as materias,
c em provar ao puiz, com toLll\ a moderação, que o ministcrin não era asado pura a situação.
O SR. SILVEIn.\ DA MonA:- hlo temos [eiLO.
O Sr.. D. T\iANO:~L:- No10 ha nuda aqui de desar; pois
nós 1150 fizemos isso tantas vezes'? Isso é proprio de quem faz
opposi~üo ao governo. mas tambem nos serve" Sr.p,·csident.e,
para estannos muilo acautellados ; o que tuni produzIdo um
cxcellcnte rcsullatlo.
O SU. VISCONDE DE JEQOlTI,rroNrrA:- E ua de produzir .. ',
O SIl. D. ~L\,OEL:: -!':' justo; ioso ha muito nós desejamos para ver os taes capotes ...
O SIl. VISCOIiOE DE JEQUll'lcHO~nA' -Hasgados?
O SIl. D. M,."OEL: - ... l'as,~ados, não; al,andonados.
Felizmenle os capot.es estão auandonados, apezar de estarmos
em tempo de [rio; nós estamos wlldo a marcha que a 0llposição leva) e I..:olllbiaanlio a. adlJal com u que houve em
janeiro.
O Su. S(I.YE;UA D.' MOtTA: - bto iJ ria sonamuula '?
O Sn. D. nJA'OI>L: - Qual, isto li melhor do 'lue a soní\IllDuli.l.
U Sn. B.\.lÜO D~ S. LOUrtENCO: - EiiUio não ba mais
capotes.
O SH. D. r;!A,OEL: - Não contem com c;sa chamada
inexperieacia dos memhros da outra camilra; primeiramente,
se ali Im verd,1l' du annos por'lue muitos dos nODres deputados nüo cO!ltão mais de ~3 a 2í annos, tambcm é cel'lo que
todo; ellas têm illu;tl'<l~[o flue suppre a idade ...
O Su. BAHÃO D~ S. LounEN~o: - Se com exper'iencia tem
SR.

bondade . ...
O SH. D. ~,L,MEL: - ... depois, SGlltores, elles ouvem os
velhos, aljuelles que !uppoem a situaçao tal qual cita é,
aquelles que expoem a marcha seguida pela iilustre ojlposif:ão do senado, e então, senhores, é o caso de dher: nós
havemos Uf, ullir Iilcil'as, e não uavemos coutribuir para que
a opposicão do senado veja I'eahzados os seus prognosticos,
satis[eito-s os seus desejos. Não, a situação não está e:itragada; ninguem tem direito de crear situa~(jes, nem de estragalas, a seu bello prazur.
O SR. YISCONDE DE JEQuITINn'oNllA:- Ao menos isto é
uma consolaglio.
O Sn. D. l\iA,OEL :- Tamhem, SI'. lll'esidente, não hão de
aualal' o ministcrio, porque ene ba de COlltinlltlr em sua marcha e fazer tudo quanto [OI' possivel olll beneficio do paiz,
Os noures senadores empregúrão esforços al1m de chamar
para si o nobre senador Ilela llabia, a que cbamüo pUl da
situação naseente. Mas, senhores, (1'1e desengano fatal tlverão os llobres senadores nesse dia com a declaração que
esse amigo, uoje ausente, . fez nesta casa? « Não bei de. estragaI' a sltuac.iio, não bel de ahandúnar os anllgos; bel de
sustenta-los; ;, e os nobres senadores ficitrITo persuadidos de
que aquella ovelbil tão importante do nosso rehanbo não se
vassava para lá.
-

hallJa·se de conformidaue com os allltgos.
O Sn.
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De

JgQUITl:\HO:--;IIA: -

'.
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C[tlJ

m/embol,ra !
O Sr.. D. f,fA~OEL : - O nobre 5en~dol' cslil selllJlre com
a. cal'illha lI'ag-ua~ como se l:Qs[uma dize.!' (hilol'idacle); l'
agora. depois da viagem üslit ainda Ill;.li~ tl'n!l\'cl. Tenho llle1l3
receios de que os Si':,l'casnw:-; os calem{Jou1"qs, (5 JítiJ~i p:cantes venbão nos meios de deueilar o tle!icít: esta. é a minlLL
mofina para com V. Ex., hei de oUl'ir a eXjlosic'io de,s>:,;
meios sem perder lIllla palavra. Os nobres milliStros desde
jú tomem grande cautclla~ ni."io PCi"CtÚJ ~~s~;10 llE>lIhnma, e, :-\11
perderem, illformem-se dos discursos: viio já levanta'lIIo
as mãos para
ceol pal·u 'fel' G'sse 1'c:;usdLc.do na sua ultima. viagem ...
O 8ft. VISGO:-.iDE L~E JGQl!!Ti:iItO;lll.\ : - UlLima '?
O S1\. D. nL':iOEI. : - Por ora e a ultima.
O SR. DAIlAO DE S. LOCRE:\00: - I"oi-se encoura~af.
O SR. D. ~lAl"OEL : - Salvar o paiz indicando tOr!03 ''''
meios de acauar COlll e;,5e ~eficit que tanto atormcnta V. Ex.
e a todos nó's.
Vamos vêl' o fillul do discurso do nobre srnador. (;onll·i.tou-me, SI'_ prcsidente, cm cxln~mo (;\inda. PITO, ainda ap!":l~
ciaç~lo crrada) a parte do dí~(:ur::-:o do nohre se.nador pela
llaluu l'elativanleJltc Ú missão e~pDci;d conHada a um do::;
I~ais uellos cal'1lctercô do 110,;;0 pai.:, e, que de lI1<1i5 é l'ail'i.
CIO do noure scnadol·.
O SR. "tSCO~VE IIE J[~(Il!ITI.\i1n;\lT-\ : - E accl"e~';~l.·I!le -seu amigo.
.
O SR. D. MA~OEL : - 8eu amigo!
. O nobre senador I\OS di~Si~ com ;~'pú'lli~f, nlf"JililS r.om qUd
cllc c05tun~a fLi.Bar: ({ Serú vL,!·dat!\· I) LI)<lLo q~[e plll" ídli COll"l~
quc o Sr. ~aral\'a leroll laqul () nolll·o SL'iladlJr IlieUl'1l ;: Jl1,ill

°

!la algibcira) tiO Sl!U holsi1l1!CJ :WO:ü:~1J.:j .?))' I~ t)i!l·il de IlIi\I';
il mais rcJiculiu'isar j:·t tle a:lte-milo a sua p(:!~~~lll1La, di~'6e,
cslando as galeria::i lndas cbl~ia:-; : « bl.o é iUluí cm segredo.
não quero quc o éco repe.I"Cllta i.l::; minhas pala\Tils. )) l'\;!O
foi tallto. ~m scgredo ql!.e as g;aleriati, os ta~llygl'i\plJo~ e 0:-;
nobres llUlllstros, cmD1I1 J to~a:5 a::; pC::isúa::i l'rest!ute::; Il~O ÜUvisscm essas palavra:;.
Sr. pre~iden(e, se ,1 hora 11:10 cstivc,sc t;;o clLliallt,Hla c l'U
tão fatigado, se agora cu não falias se unicamcnte se não para
preencuer o temjJo, porque não quero que o lIoure sellador
pela llabia vá [allar em uma hora tcio adiantada cu decididamente ~mittiria lilillUa opinilo a respeiio dos' llegocios do
Prata ....
O Sn. Vi,CO,DE DE .ruQ\liTI~BO~H.' : - Eu não [al!ci lIel1c;.
O SIl. D. lIhNOEL' - .... e nITo era a primeira vez flUO
cu o faria lIesta casa. Em outros tempos l'allei muito a e' .t~
respeito, e não tive duvida lIenhum'l de emittir >sobre es;e5
negoeios yli~lua opinirro; lllas tlédaro que, 'c lIão o [aço
agor~l nao.e Pior. essa. reserva que Cl)il~VCm gU:Il"dal', porq.ue
eu neto haVia (le li' alem della ; Illa:; e [Jorf]uc estou IIlllitO
causado. Mi:I~. s.culJorcs; o que teve em d::ita o uo!:re ~l'ILl
dor qUí\:Hla dlrlglU csta -perguilta '? De corto IlÜO prcci:J{) q!le
me resiJüada. Não era nem dc lUlIge para mnr:.'ar a I'evutacüo
de llffl tüo Lello caracter. Sim: ninguclll poderia di7.cr que t)
Sr.Saraiva recebesse 300:üU'J:;) para ti lrllS.3;.lO especial Ílo Biu
da Pnlta ....
O SR. BAnÃo DG S. LOURE~\;Q: - Nmn rosse por inleresse.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTl:iIlo~nA: - Sem du I'ida.
O SR. D. MANOEL: - .... o quem sabe o lJue cu ;"i, e 'Iue
os noures seuadures não sauem, hil rle fazer mais jUotiça a
esse hello. camcter, que I.ão duvidou fazer UlIl gTilndc sacrifiCIO , accltando esta llllssão cspecial; c porque accitou '! P!ll'~
que ri um hrafilciro 4uc r"z muita hOllru ,i sua lia Iria ~
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ilorque, dedica~Ú amigo do ministcrio actua!, COln3 _lhe d~t1
provas as malS COllYlIlCente5 na outra camara, llno !"Ir!lil
a,pezar do sacrificio l'Pjeit'lr uma miss;1o cm qHe o:; ~el::;
aini~os cnxcrg-avüo uma occasião de prestar clle 1Il!lda !lIiliS
um ~e\eYante servico. OualH!o caracteres deeL1 or~pm, clr.
presidente, com tôdos ÔS S3cri!kios se sujcit~o a ser';ir o
paiz, c em uma mi~são fl(1:) mtüs diffiee!s e e~.plnho~as; lodos
os representantes da nacüo, cm voz ,Ie profenrcm uma pala'vra que o possa de leYG ·m'Jlestur. devem dar. graç<ls a Deus,
porque os brasileiros ml0 se l'ccusito n serVir seu pall,
O Sa. VISCONDE DE JlêQUITl~llor;'ru : - V. E;i:, está raz~ndo
o que os inglezcs cbamno to fis/! comptimenls.
O Sa. D. l\1~;"{OEL o-Como fallou em 3üO:üOO:i)?
O SR. VISCO~DE DE Jr.QmTI;<!IO~I!'A :
I!e: Uo faUar m.lÍ;
outra vez.
O Sn. D. ~1ANOEI. :-E eu boi de responder.
O Sa. VISCONDE llE JF.~UlTllm(l:V{U :-Nnda tem uma com'a
r.OIll outl'<:1.' nada tem a pessQa do 81'. Saraiva com 03
:IOO:COO,~.

O Sn. D. ~iAl"OEl. : - Mas. senhorC'?, ,) que o SI'. Sar:liYa
levou na algibeira? t:ma ordem de HOO:OOO.,3?
O Sa. Yi.co~OE DE Jli\l1Jm~nO~!lA :
V. Ex, cstil gl'ltcejando comnosco.
O Sn·. D. MA;;O~L:- Senbores, uma [lropos:ção dcô;:ns nJo
póde passar sem explicf1.cão. Para flue levou o SI'. SMai\'a esses 300:000$? Será !l;Íra as dCS[lez:1s dil !!ip!nmaeia? 8cl'.i
]laia pagar nossa mari:1l:a ali c,taeionad:t ,) ]'i:10. de Cêl'to.
·Para que f{li então? .Eu explico em 'ImltrQ p,1I:''\''';18 : em !lOS··
50 paiz aCI·ediLou-·5e até cl'rta época que a maneira de surIocar os movimentos rle MoatcviMo em nal' dinheiro, que
toda li desordem era por ralta rle I'CCUI'EO~, c eono Jc:'nbl'aV~l-se um Illeio ilccnroso; e qual esse meio'l O do emprc51imo. Por exemplo, Y. };x, !lediu aQ corpn 1,,~i5Iativo autnris,leão par:. fazcl' um crnllrcstímo ó Hrljlublica Oric'Ital,
creió quede l,600:000.$l,Qb! qJanto faflei eu contra eôse meio
nesta C:1M! V. Ex, Im de Icmbr(\r-se 'lU e CO'll))"ti a IH'opOS'
la, a qual foi sustentaria pOl' V, Ex. creio '1\10 I'clo SI'.
marquez tle Paraná, que Deus o lenha 0:11 sallt<l Glm·ia. 1'01'tanto, fluando o nllbl'c senador pela B~l,ía perguntava no mi·
nistcl'io so era verdadeiro o bo~to 'lllC corri" ';05 3nU:OíIlJ;~,
eertamente níoguelll acreditou 'Iue o uobro :;(,lwdor SC rdel'i"
jlurticularmcntc ao SI'. Saraiva: ninguem :w'ctlilou quo essa
quantia CI'(i applicada aos gnstos do exercito e da arnwda,
~la5 logo eu fiquei percebendo que o noh"e senador suppanua que o actual miuisterio havia mandado ÍUZêl' algum elllprestimo ao governo do Esl<lrlo Oriental.
Felizmente o llo!lJ'e mini;!ro dos ~.tran(?eiros e o nohre
presidente do conselho Jcclaráruo alto c Lom ;:om: " E' falso, o Sr. Saraiva não Icvou tal rtil111eiro, c, se o govemo
precisasse de qualquer quanlia para o ohjeNo dessa missi10
especial. teria a franqueza de Vil' ás camaras pedir um crp·
dito, 11Orf{Ue na verb,l das relaçw5 exteriOres oiU1. ba qur.t:t
pura essa despeza. " E' verdade 'lue o nohre senado,' COPl 11
sua s,lgacidade conbccidn, p;,fregnllldo as mfios, foi logo
di1:endo. « E a passn;;em dos funrlos de limas verbas para
outras? " M~s o nobre s0narlor sa·ne (Iue a passngem desses
fUlIuos não se [l6dc fner EeHilíl por meio de Ulll decreto do
poder executivo, como costuma ser pOlI um jll'camJiulo (IHC
o ministro competente f:lz á corOu, pedindo fiue ~e digne de
npprovar o decreto, concedendo es(ti. ou aljuelJa [IUantia para
tae, despezas.
I\las supponbamas I{ue con.inba que li polínca exigia que
o ministerio não fizesse dcclara.ção alguma, porque o llego~io
era reservado: para que !c adwutou o nvbl'c sena(!or? Não
podia haver outra re.posta senào nestes ternlOS : « r;,10 pOS30
declarar os motivos destas despezas; em tempo opportuno
,Ia rei conta. ao poder leg-islatho. " Esta é il. resposta que dão
os ministros nos grandes paizes. Eu ha pouco li quo a um
membro ua camam dos commUIlS, que havia exigido n flpl'e~entacão de um despacbo, respoudeu o Sr. Lay~I'r1, uecla1ando': « O governo nilo pôde Jlor orn apresentar estes 110,
tu.mentoi; em tempo competente serão pre,entei à camal'<1.., "

Nem ha oPPü5tt:iní'd1a ncnln.Hü que jn&i~[\\ depois de um:l l!~
c1araç;1ú tdO form:\I; portanto U [lcrguuta do uolll'e seuauor,
peb menos; ('1::\ OCW3A:
. '
1!!as não St'. pl'csIlJentc, n!to :'::1':1. !)CiOSa;
mms Utn~
tnctica de titio o Ilobrc scn~dílr S~ seI viu nnJ'Cl seu Um jú ccn~ccido! já pntc:Jtc; at~ I;or(fi;~ o Ht~lll c- ecnndor~ ~luc r: {.1{}
ín;.;emw ... lIão é pn~si\'el qtle occnltc scua ptmsa;';1i ntlJ:<:
esta dispo::.to a dií:c-lo5 com tnd':l. il rl'i:HHIHczn. Crrin, poi~\
Hr. pre~írlentcI (Fie em todo o cn~,o a pergunta do Ilo~n'c ;}1>
nadoI' c incnil\'Cflientc c ill!)porfuui',
Eu dogio o comporIlHHí:.:IW tJo s('nn,{lo nr.~tn !\uc~·l;\f)
de tIlle {.nltlun3S; {) senadu tem ~5(ad() na alttB'íl Ih', ili~tUSS;;Ú-l
tem coobeeil!o flue n~ nr.gc;e(os ?-~io
; os qa/?; $;C cst,11)
lJ(.13~iHHlo na rcp·uLlic:l rln Uraguay.
pofl~m vir .j:\ no p.ar~
lamento, e l!c'-fmos CQI\f;;;f 110 eXilo
nU;ôilo Inellm!H h
a um brasileiro tão iilu;tro.
8clll~or0s) eu 5ci'in longo se agOi'il, ~ambf'm í(~i,iz.C2SC dc~cf'r
á nnllfr::;c LIo voto de graras, ~e eu o remg1ssc, Pl'a U~
ou!.:-« n1ani~ll'n; mas n[iQ fílllelúos llí~tQ.
O- Sa. SILYEmA DA MúTTA:- Não se csquecía Ila Divin:J.
Providenria,
O Sn, D. M"i'>OEt : - DecÍllidamellle não faliam na DiriOIl
Pro,,~,tcncja, se o t!i ... cur:::o un cOl'6a afio a tive~=-c inyocndo. E
a propo5i~o. corno o not,r~ ~cnador faltl1 Ol51\)\ dil'~lhe~hei fjlI't
<'5'lou atlmirado dct'~ c~pirito chris!'cl0 flHO S. Ex. C5tii
IJg~envol\'cndo; isln bem
que I)D' hrc ,eo:;:!"r é gopno;
l~ de uma pl'O\'Wc1:i
o espirito re1í~im'o tem orna fl}!'!"l":l
immenE<l : "c:ao ('lIl' patrício tenho eu! (HiIIl'fidtldL').
Todo~ os citas
jOl'lltH'S trazem t~l~('ur~os p:'ofcridos
mO\1éil-c!las de outros Iwízes~ t' rm qmllltos djscursos
nil0 Sê r;lIll\ oa Di'tinit Ilro\'itlt)nf'iíl? ~~; 5cnllnftS, i~to csl,í
s,{lmpl'e ~u-lJel1~·endjílO-, (t\[wiados.) NC:;;t;2 ca:-ta mesmo P(\s~:i(;-::;e

,h.

os

di<l~

e T11L'7.CS Bem· i!UO\ tlUl'3ntOS

f;dlar na

Dir!:lil

rí'o\'idplH~i:t,

e !H10 sei 5e o nobre scnadúr pela proYinci:t uc Goya;~ j:',
prnfei'iu aqui CSS:l$ pala"Vl'us algmua V'~'l..
O Sr.. lI:\·n~o nr.· &. L8IRENI.:O: - Foi 11. prim?irn V?7..
O Sn. n. ~h'OEI.:
Ü nobre hill'i'() rl'Ogrrs>i~1a
'ille ti a primeira vez, Que zelo, I,JC~ 0,':18! Sc I!O!'
de :mpied;lflc o milt.1:-lcl'J!) dt.·j'\:t:<='5,~ de. invoct1i' ~4a f.db
thl'ono o nOnle S;)t;-rado da nivinn l)n)Yi·lenci~L NI C,)li~,'ir!nri:\
o meu cOl'l'cligionill'!Ü o SI'. b;II';1D oe~. LnUI'{'nro a "í,' corn
~iJnJ

arma.8 debeilar

l!"nl f1Iinf~;el'io t{l1e j!i;~

cnSfJ" J!cn~ado e

rixa ye!lta 11[[0 quiz U~:lr da p"l<tvm I'I'0vidc~c.ia". 01'a,
para qu.j argumeetos dt:~ta ordem NIl ~nHl Ca$il cnmo o sr.I1JI!O? N:.o p"OYil. isso que 1l;'O t.el,~les fie que censurar o minbtcl'io? (i\puiadQs). E' muito a fayor da ministeriol s~n~Q
rei', nc!wr"e qu~ seu. vran~l~ crime é nãa ter invocado <1
Divina l'oviurncla na !.\I!a do t!J.ror.o. (.4p"ia!lo,~;.
S,·. prcsir!C'ltc. ,,;1J po,so continllar. NaiJ!la de cnnSJr·sé'
o nohrtl ~utlador !H';ia Bnbill falIando em hora adiantada; a
I:ora está dada. 8" ",10 pade satisfazer o nobre senador, deix~ndo-lhe tcmpo sumcicntc para respOflder-me ....
O 8:1. YISGOND~ DF; JJ~QUITI?l!lO/in,\ :-Sei quanto Y. Ex, ()

generoso,
O ::n. D, ~!.\NOEL : - .... 00 l1lCMS nJo acabei em hora tal
que o nobre sen:1.dol' se visse obrigado a faUar a muitl) pouca
gente, come eu O,lOil [., \I:muo.
Termino, SI', presidente, dizcnuo que d~balde os nOS;05
ullvel'>al'ios intenta0 separar-nos, desligar-nos (/0 I(randc
partido prol!:I'essista; dehalde EC c.fo.Çào por desmor<tliear a
situllCào; debnl.lo emprc;.:-ão recursos pnra .in c jit fcurem
baljuiiar o "ctual miui~terio: estamos em nosso po;to ti"
hOlll'!\, não ha\'cmos de abandonar nossos amigos; não dei·
xaremos de prestar-lhes o naS50 apoio, e estamos convenci:los de flue nOSS05 amigos communs estão no mesmo proposito em tlue nos achamos, (Apoiados. Muito'bem, muito
bem!)

Tendo dado a bOI'a, ficou ainda a discussão adiada, 6 o
Sr. presidente deu para a ornem do dia .eguintc :
'la rliscuss.:.o do parecer da mesa D. 22 com a emenda ds
Sr. Jobim;
Continuacão da 2' discussão do projecto de resposta :).
falla do thl:ono,
LevanCou-se a sessão ás 3 horas da tarde.
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COl\S,1jirar uma rocli\maç1io minha quando {all~i e recehi
al!,:uuõ apartes dos Srs, ministros.'
[ Nessa occa~iilo o nobre presidento do conselho deu-me um
aparte, lJua ouvi, c ao qual respondi, retil'ando Ilté uma ex·
press~o contra a qual S, Ex. tinha reclamado. Ouvi lambem
t;'lima:no.-Expediente.- Ordem do dia.-Di5pcnsa do scr- l\ill nparto (lo nobre ministro de negocios estrangeiro~ e accedi
vico ao correio do :eaado. [',tfeCer ua lllO,;\. Alllll'ovacãú. immedialameatc á sua reclamacão. Nesta oce'asiuo 'um outro
I\iÍctirtcac50 do Sr. Silvcirllll:t i\lott... Obser,acOcs rios 81'" Hparte se diz que foi dado pol0 'SI'. ministro da f.zcnJa; este
1J!'esiu<::lufo uo senado e mia:slrv de c~tl'tHlgeit,õS.-nl:::pO.5- 0.1 não ou·;i. Ealretauto alguns col1cgas,amig05 meus, que esta'ia á faHa. do LhrouG. Discurso úo SI', visconüc «0 Je,{ui- v,~o em torno de mim, notarllo-mc o aparle que S. Ex.
dura, e {lU perguntei: "Quelll foi qlie disse i5so? " RostiahOttha.
[lOllderJu-me: " Fui o SI'. mini"lt,o da fazenda, "Vulteí·m~
A's ! 1 horns da m~ilb[, 8.chandc-so \ll'oscutes os Srs. ,is- para oS ... minisll'o da fazenda o pCI'guntei : « O que foi quo
,;o:tllc de AbJcl~, lfafn., Teheirn de Souza, Almeida e Albu- disse \) SI'. ministro da fuzendu?" porque, Sr. prcsideute,cu sei
querque, lforreiru. I~CIlOJ, Carneiro de Cam;I!'S, R. Manoel, respondor em tudos os tous, aprendi a mUoic<l: ás delicadezas
~~ilvcira. da Motta, Souza flanlls, Pompéo. vi;cuflrle de Supusei respunJcr cum delicadeza. e nttcllçiles e aos desaforos
cahy, marqu~z de llanhaem, Pimenta lluono, Meades dos tambeu1 com desaforos. De maneira que dil'igi me ao Sr.
Santos CU:llla. V11:.5 Cu Hc::,.lins; h(,I'uO de filui'itiba, Ara.!.1Jo n;- ministro da fazeuda para ouviro que S. Ex. tinua dito. eeu
beiro, Souza Queiroz. v·i.conl!c rie Jcquitinhnním. llHlI''IlICZ 11.10 Ilodia esperar de S. Ex. cousa alguma que me pudesso
t!e CtlXíj~, Paula Almeida, l\;ÜIllCO; Souzac Mello) Pi1t'aHi.lQ~) 5u~cptiiJili~ar : il um humem que passa por mui to mo~orado,
~iqucira {) Bieilo, hartlo un Pira!l~Uml, vl:3condc do tjuíl33ulla,
\) ~u tenho ,isto isso.
vi,;cllutle da Doa Vista, Dantas, m:\l'I!lJCZ de OJiuila, mur4ucz
Como S. Ex. IHio repetiu o aparte ,!ue tinha dado em vot
ue Auranli:!5, e Dias Vieira, o SI', vre~itieHlc abriu a SCSS;tu. baixa, c eu não liniHl ouvido, como os meus coUegas cstaruo
CotUV<lri'cêrJo d, Jlni" os. SrE. barão tIo S. Lo~r~lIço,,vi; em duvida c diziilo Ilue se não tinua ouYido, cu entendi que
conde do ltôbol',thy, Zachana:;, lhdil~l!eS SIh-a, dOul!'.l, t:lou- não devia t1U1'-mc por sJheilor.
~a Francil, l'ol1:!eca, yiaçOlluc do Urusuay., Ca!HHtlo [Júrges e
Agora, porém, nppli'CC6nO íO'rnal d'L casa um· aparte (:lie
lnll'iío do AlIIonina.
se atlriilue ao Sr. ministro da fazenda, aparte que v.
Filltitrão com ceusa parliC-:IH!.Ja os Sr~. k,riIo de COIegi- IlUO ouviu, e que por certo, se ouyisse, não deixaria passar;
\10, baruo de illol'oim, bnréio do Qlwrahi,!l, ElI~ebi'.I, Paula aparto quo eu Il~O ouvi, o que mIo deixaria passar Im[lunii\':SSOil Vicinl da Silva, Sinimhú~ Fer;j~u)d0s TU!Tcs, üias
mente, se ouvisse; aparte que muitos amigos meus não ouvide C:J.rvulbo c Vi~ço;hle ue lÚ~tn,n:;unpb;':; sej:} ptlrti('ipaç;1o rão
disliactall1cnte, e por isso não respondi, nem V. Ex,
", Srs. Ferraz, Candil!o Baptista c T. OltonÍ.
inlerlloz, como eostnma, a sua ae.50 mollcradol'il. Eu tinha,
Foi lida e apl'rOvauil a aeta ~a sc3s,10 ilutecellente,
portdlltu,intcnçiío, !lo nada fazer, ilOrque não llnba ouvido o
O Su. 10 SBCU.ETálHO deu conta úo seguinte:
aparto; se o i)u\'i~se, cu não pOilia passar sem alguma COUSil
fal,~r ,
EXi'EOIENTE.
No fim dessa mesma sessJo dirigiu-se a mim o nolJre miUm officio do 1{) corrente, 110 lo ~ocrbti\rio da camara dos ni:tro
da fazenda, c deu·me uma cavalheíra explícilcfi.o que
depula:!os, acolll!l(l.nhando a scsuinte
era nccess<ll'ia, e que, se S, Ex. l1~O a désse eXjlon!mieumcote, cu :ne veria na úura neccssidade de a exigir.
PfiOPOS1~:ÃO,
EstuY<l, pois. pilssado luJo, Eu uào corre!;i o meu discurso;
alie foi cOlTe~ído por pessoa que não esteve presenLe na casa,
" A a550mb léu ",~r"l decreta:
" ArL 1". FitJo em vi!;0r, para II llolação de Sua Alten O~ tuchl'~rapCDs é que ouvirão maiô do !Jue V. Ex., do que
lmperial a Sr,\. D. i:h,b~l, as tli2pfrsi~:.Jcs da lei 11. íGi} de cu, o do quo os meus amigos; e foi o aparte nas notas tll."l~ tle sLlemLr() delSiO, coro aS ser.;uillles all~ra~Õ~5:
ch~grallbicas tal qual se acha impresso.
'fe'ldo-mô ditO o Sr. ministro da fazenda que não dera
" § 10. Quallllo se realizar o eOtlsonio cte S"a Altc7fi
!mperial, serú a sua uotaçilo u~ 'liH):O(}ü~, CCSS(tlH~O àc::de eSSD "p~ll'tc, eu !:speruva. ht'íe fazer esta reclamr.cão, estando
€tlt,lo os alimentos que ~clualm,mte pcrcébc, e ser:1 li""a í'l'e.ente S, Ex., porque era (J unico meio de se 'restab~leoor
a "OI J.ad~ dêlS cous:ts. Se eu tivesse corrigido () discurso,
llola forma por que o é o de Sua Magesta,ie o Impérador.
R '2°, rica del:l'ctada a qUllntia do 3GG:OOO.J [>,11'" a depOIS (!a explicaçãO cavnlhcira (IUO o l\úbro ministro da
"qoisit:ào de pretlios destiLado,; á llabi\aç;lo de Sua AHeza felzcilda mo deu, eu talvez tomasse o 1l.l'bitrio de supprimil'
esse upal te, ou de redihi-Io tal (lual S, El:, me tinha dito
llllperial c seu auguôlo consorte.
Emrluanlo se HUO o{Yeduar esta aCf(uisiçãb) será. )lago que o proferiu.
Eu "fiO (UIlUO o direito de reclama!' contra Q que está e15
!Ido !hosonro, na raZÜll de () 'I. do rcf'!l'il1o capital, o aluguel
nome do Sr. llIi:li.;!l'O da fazenda; tellho sómoote o ~ireito
de pretlios Ir~c sejão Ili\1'<\ Q mesmo fim maiô idlJlleos.
" § 3·. rica docrelada a quantia do '2GO,()()j)i} paro M; ,lo reclamar que eu nITo O:1VI 8:l,a., palavras, a disso no
despezas do enxonl e outros olljectos do serviço do. a~gusto, l:lC!!IDO ado que não linha I,uvido, porque a explicaç50 dada
ilc~tc salilt> não pertence ao publico, e Ó necessi.ll'io aQ
consortes.
\( § 4,0. Sahindo Sua Alteza Impelial p~\'a fóm do impolio, [Hwiico o que ou di,se nesta Casa, o isto os SI'S,
se lh~ elltrogarft por lima só WZ, na fúnna da ar!. 113 ú,t tacÍlj'gl'aphos nilo cscrcvêrUo quando fallci mais alto que o
SI'. miniotlo da. fazenda, gritei mosmo: " O que ê que disse
cOllstituiçi;:o iJolitiea, o ~ote de 1,'200:000,;3.
\( Alt, '2.0. As dispcsições relativas ao consorcio do Sua o SI'. mlnÍóti'(I d~l fnenúa? " EHtl'etanlo, isto nüo está.
Altc1,a Impeliul sào llltl)il'umente applicaveis ao de Sua Al- . Portanto, Sr. p.rcsid~ntc, por ora a mlllha reclamação li
somC!lte a f('spelto ua 0.11155110 que houve, perque o que
t.:;za a Sru. D. Le0Jlolllina.
diz l'es,Jeito á inexactil);to que contém o aparte do Sr. IDlllis" Ar\. 30, Ficão revogadas as disposições e:n contrario.
« PaCú da cumara do. deputados, em 10 de junllo rle 18tH. tro da fazenda, quo esluuo íOrf!,tl da casa, a elle pertence
Friuici.!co Jos,j FI,rllldo, prcsidente. -Tito Franco de fazer a reclamacão. Se S. Ex. fizer 11 I cclmnaCilO no sen·
Jllmeid,~, 1° secreturio.- Pedro Luiz Pel'eíra de Souza, 2° tido em que me'deu Ilurticulannente a explicaçito, dizendo
que nüo tlllU,' (hto aqucllas palavras, mas sim que se deílCcf'ctal'io.
VIa temar as mmbas palnv'us como partindo da opposí~ilo ...
A imprimir.
O SR. lUI:<ISTRO DE ESTRANGEll\OS: - Exactamcnte.
RZCTlFlCAÇlo.
O SR. SU,VElnA DA l\IoTu: - ... se S. El:, vier a esLa casa
O !Ol', St!l'eh'ji da ~loUQ ,-Sr. presidente, pedi a
palavra,para fazer uma rectilica~ão á publicacão do meu expontancamcnto declilrar isto, eu desisto,
discurso; queria reclamar contra ullla omissão ÍlnportantisO Sn. M[N(:!uo DE ESrRA:'iGEII\OS: - Foi o que elle di~seJ
,ima que comlllettêrrro 03 Srs. tacbrgl'apllos, deixando de ma. V, Ex. lIão ouviu.
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o SR. S'L'VlllR.1. D,\ nloTTA: -Que -rillha da opr·o~íçITo ?
TC~Hln dado a hnra; IIcon ;'t di~rt1:~::<in ainda adlild;ll e () ~!.
pr~:;idc,!ltH de~l rill'il, a onl.f\l:) iI~ dia !~~,
'"
O SR, ~!l~JSTRO DE ESTnANGEmos:
Sim, SCnhOl\
ji\. dl~~Ctl':;,::;(If) l!a PI'''jll':lS!(~;~:I na 1::J:nl·!j':1 dn:, !Sr;.<. depul;u!orO Sll. S'LVl!WA DA ilIOTT.!.: - Mas não é isto o que CStil I'rlílLlva à dolêlC;lo do ~Uí! Altt'za 11. Prt;lCl'za Imperial ü Sua
pqui.

I

O SR. !nKISTnO DE ESTBANGEInOS - Faz o obsequio de lêr,
O SR. SILTIlTnA lU 1\10TT,I,:- ([~/I.r10) « Carla qual toma
as co usas como de quúm vem, "
O Sn, PRESiDE~Tll DO COflSELfiO : - O Sr. minist"o d~ fi>-I
lenda nuo disse isso; disse: " Cada qual toma &.5 cousas
como donde vem, "
O Sn. S'L'I~mA DA lHo'i'u: -;L Ex. me (leu osl" explicação particularmente; mas as explicaCões J,rrO sUo r1aJa3 para
o publico, e é necessario que o publICO saiha.
O Sn. !!l:-!I:lTRO DE ESTnANGEinOS: -- Eu, qlle estava bem
perto do meu collega o Sr. miai~lro da fnsurla, ouvi ello
dizer: " donde vem, " isto é, do I"do da opposiçiiO.
O SR. SlLVEla.\ DA }!OTTA : - Do perto ouvirijo isso, O1cS
OS Srs. taClryglapbos ouvinio cou:,a diversa.
O Sr.. PRESIDENTE DO CON~ELIlO: - E,l;10 mais longe.
O So, S,LYElnA D,\ ~ionA: - Sr. presidente, ditas' eslas
palavras, peco ao senado vara adiar a minha redamacào,
afim do faze·la quando cshver preseiltc o Sr. mini51ró da
fazenda, porque ello é que é competente para retirar as ex·
pressões que estilo em seu'nome.
O Sn. MIl\ISTRO DE ESTnA"GEIROS : - - E todos os que esliTcr:io presentes e que ouviriio.
O Sn. SfL VElnA DA MOTTA:
Qllando S. Ex. esiiver presente, pedirei licença a Y. Ex, para lazer a minhl\ reclamação; agora nuo, porque não firo ninguem pelas costas, nem
me defendo da$ oITensas que me fazem. Quando e;:tiver presente o adversario, na luta generosa da tribuna não quererei esquecer \1171 ;6 golpe que eUe me tenba dndo : esperarei,
portanto, que clle appareça.
O Su, ],1I:mTIIO DE EHR.lNGEInOs:-l'eço a palavra.
O So. PCESIDElITE:-O Sr. senador espeta qrlc eslrja
o Sr. miníst,'o ria fazenda para fazer a reclamação presente;
\,ol't"nlo não posso dar a palavra senão ao Sr.' milli~Lro da
fazenda,
O SR, PRE:-IDEIiTll DO COl\SELIlO:- M:.s nos que úuvimos
jlOf!emos explicar.'
.
O So. PUE5IDENTr.:-N,io termin:lI'li desta maneira a ques1.\0, pois !Jue olla é entre o nobre senado,' que fez a reclamação e o Sr. ministro d" fazcmla.
O SR, ;[!:'!I~TRO DE ESTRA~GEmos:-Na auscncia do l!Onrado Sr. ministro da fazenda, julgo-mo aulorisado a explicar
o facto, muitl) mais quanto ouvi nilo só 'as palavras que
S. Ex. p"o[e,íu, como depois a explicncilo que dclu. Quem
1;oohece o caracter do honrado minislJ'O da fazenda sabe
quo elle não podia ter paI' fim dirigir-se individualmente ao
nobre senador; S. Ex, disse apena, que as palavras do nobre
senador devilTo ser tomadas como do lado rfondc vinhrro, isto
é, da opposição,
O SR. SIL \'E In A !IA AloTTA:-~Ias OS tacbygraphos !omál'iio
-!rrado.

,litcz;'t íl Sra, n. Lznprddina. ~
Cnntillu;\çi.iO IJa '~,l di.::!~::~~(10 do prnjc;;tn de l'r~Il()ftíl ~'I rrdLi,

tio throilo.

PlHt;ifil?:'ír.l,\ no sn. VFCO\j:1:-:; ílB 1\3,\F:r!~,

SU:,BIAiilO. - E\:pcdicntc. - Ordc~l di) (Ua.-Df)Ll;~tio de StW~,
Altezas, Pl'opnSÍgiiO d:1 cama!';l. dns 1lclHltarlo5. r;u'~'';f:e:H

da 1:t fiêlrn. a '2-) C í:f:Bt:1 [HHn a Há di:3ct13S:10.·-Ul ('.::í1raC0C:::, - nC~lar;)cfh;;:; du~ Sr~, ministro da !H7.cn;in e hafi10
fie Pii'ilprnna.. ~":~e6pOf:~i\ fi. fill1:t do thI'Oi\t1, nítCul'~O:i i1ot!
81'. 'Ferreira Penna c Dias Vi0i.i'3, Encerramento da di~
ctt.;são,
l

A's 1 i h0ras Ira m'lnhn. ar.hZtllrln-se pn~~entcs cs Sr~. visconde ue Ab~ctc, ~Uarl'a, Tei~ci!'a do SO!li.i1, ri~cndes fln~;
Santos; Yi~eorH:(} tlc Jeiluilinht1llhél) Carneiro íle Campos,
Paula Almeida, P1!HUeu) Ferreira Penna, Almeida c Ai1mqUCi':{lH1, harão de Pil~apamll, marqul!z de itanha~m, Al'au,to
Ribeiro. ~imcatfi. Bueno) Prll'ünhos. Siqucij'(l C :\lf,Hn, vi:3-

condc ile SUa~Sa!l:l, h;1:'ã;) de S. Loul'enc'l, F(tn3ccil~ 80l1Zt\
Queiro:,,;, O. ~lanue1. Rodrigue,s Silva. PelT(\í., Cunha Yas
w

GonccHns} SOH~~a c :'I1clll): vi.::comic da nfj~-V;it;t, vjs:c::md~ dI,)
Sa;mcahy, nal*rlO de MuriLiba, Snuza Ramo~! Dantils , J)iaf>
Vieira) visconde de H;1borahy, Dins de C:H'Yil1ho, C,'lDíltííO

llol'gcs , mnrqncz deAhl'llotes e mlu'f[uCZ dcCt'!xias, o Sr, pre,
sidente abril! a sc::~[lo.
Compal'CC1ki1.o IGgo d~p()i" 05 81'S. Sihcim da i1i"lto, Zacb'll·ias, Otloni, e banl0 de Antonin~.
Fa!tilrão com causa participada os 51'S. b;uiio lie Cotegil'~,
barão de 3Iaroím, b:lI'ãotle Qnarahim. Euscuio, Paula I'essoa,
Vieira da Silva, Sínimbú, Fernandes Torres e vi:óconde do
nJamn~'lape; e sem pm'ticipaçrro os Srs. Souza Fra;lco,
CanrlirFo n"ptisla, Jobim, Nalluco, mar<[uez ,Ie Olinrla e vi:::contle ,lo Uruguay.
Foi lida e approvada 11 acta da sessilo antecedente.
O Sn. l' S!lCnET.,nIO deu conta ,lo seguinte:
E;;:PEiHENTC' •

Um orncio lie '1 rio cO'Tentc, do minístcrio de agricultUlil,
commorcío e ohms pllhlic~s, contendo a cúpii\ da COl\5uita rio
conselho rle eí'taolo, em 'lue se fundoll o aviso de 1:; di'
fe-vereiro Illtímn, rlirigido no \lresidento d" aS5ociaçiio central de coloni,aeiio, requí::itar a por Jcliberacilo do srilado.
A' secret:ll'i~; pan ser presente a qnem fei a rc([ui,içii0.
Requerimentn fio Sr. senador bar,lo dc Qnarahim, pedindo
que lhe sojüo abonados os respectivos vencimento:;, durantn
a presente se::<siio, aUel1(~Clldo-5e a ('j,ue o CSk1do de sua s~ude
não lb2 conscl;tia ainda l"t:'grc:1sar (a Europa.
A' cOlUl1lissãO de constituição
O SR. '20 SECRETAnlO leu o sc;;uintc:
p.laGCER D.\ MZSA N. '23 DE 13 DO JU~IiO DElSC i.
ORDE~l DO DIA.
Sujeita á ulJprOvaçt1Q do senado a nomeaçrio, (c'ifa pela lllW:
DISPENSl DO SERVIÇO AO CORomo DA GASA,
em con[erellGÍa elo dia 10, de Antonio l~opcs Guerra jJar!:
Enlrou em 2' discussão o parecer da mesa o. 22, concco IO:Jar de corl'do, qne era exercido par José Francisco
. ;lendo a José Francisco llarbosa, correio do senado, dispenBarbo.a, ao qual o SCl'Iaelo cOllcedet' dispensa cIo s~rviço,
~a do servico com tres quartas partes do ordenado que perç;ebe, com 'a emenrla otrerecida pelo Sr. Jobim.
Em gessilo de 10 do COlTente mez [oi approvarlo por esta
Postó a votos, foi rejeitada a cOllclusão do parecer e ap- augusta camara com uma emenda o parecer da mosa o. \l~
provada a emenda,
datado de 7. áccrea do requerimento do correio do senado
J03é F"MCisco Barbosa.
lH!SPOSTA A' FJ.LLh. DO TllnONO.
A delibcrncão do senado foi flue EC concede;se ao cnl'l'eio
l'roseguiu a 2- di,cussfio do projecto de resposta á !;alia José Fruucisêo Barbosa a, dispensa do serviço que solicitara
;]0 tllrono, que ficára adiada na sessão anteceduflte.
com o ordenado rle SllOf$OOO annulles, provendo-se o Ioga i'
O SI". '·'"condl' lie Je'luiUnlJoni... prOliUUciOI! um cm pc:;soa idonca.
, Em consclíllcncin da ultima parle rl<. ,Ielibcração) a me,,,
,íis~'.!l'SO que serll publieado no AppendicQ a este volume.
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("',uniíl'5il em cOlllcn:neía nu mesmo dia to, c de ilccordo com

,) \,\te di.;!,"c

I'cl-(u!umcnto de l;i de dezembru (h, 1363 nos
'(1'1" ;; c "2~: ré'solveu sohre pl'ojlosia do prcsirlenLe, nomear
para o logar ,Ic COITeio "o senado a Antonio Lopes Guerra,
t',om os rencím~ntos dcsiglHldo:s na respectiva tabella 1 í\ saber:
j;:\(';),1.10 de [mlenado e outra igual qu~ntirl rIe gnllillcação,
:,:;)::no I~Útlstn. lIa. acla, qne se junta no iün do FílJ'ccer.
Devendo esta r8soluç;;'o se(' sujei la [\ approva~ão dQ sen"tlo,
fomo dcl,cnnina o citar~o art. :),) do regulamento, a. mesa
cll!,formanrln-se com elle, e com os IH'é'uct!cates, olIerece,
(:'DOlO cCllclusrío do reiutorio que acaba de fnzer, o seguinte
II

pnl"cccr :
«( ficil app •.o\'afla a nomeaçuo, feiia pela mss.a sohre pro~
posta do prasllJenle, em conferencia rle 10 do COlTcnte mer.,
t:t) Antollio tOl);)S Guerra) para o lo~al' de cnrnl:iíl cIo senado
i;Oi1t

os vencimentos designados na tabclJa ílnnexa ao re~'ula

menlo de 11> d'l de,-cmbro de 18Gil,
" ('ar;o do sennrlo, cm;3 de junho rle 18Gi, - T'isconde
de Jlhacl,;, presidente, -José da Silva Marra, 1° ~cc!'ctario,
- Hucuhl/.IJ FCJ'l'cim Penna, '20 secretario, - f>l<!llnel
Tei:reim lle So,,;a, 3° secl'etario,- Fr~detit9 de Almeida e
IIJIJuqtteJ'qltC, io secretario, »

Pl'esirlencia da SI', visconde de AlJaetd,
A's 31['2 hryras da tanle ahriu-sc a conferencia, arhandose presentes os 81';, '/iscomia de Ahaet.é, fiiafra, Ferreira
l'enna, Tei~cjra rle Souza e Almeida o ;\.IlJUllucrr;uo,
() Si', presidente cXpOz o seguinte:
Que o senado, tendo .pprovado em sessão de hoje com
u!lla emenrla o parecer lia mesa n, '22 datado do dia 7,
rc~'Olvera conceder dispensa do serviço com o OJ'llelmdo de
3(\1).;3 llOOU<)eS ao cOl'Í'eio José Francisco Barbosa, pro'/endoJO o Jogar om pessoa írlonea ;
Que em 'Virtude da ultima parte t]e,ta deliheração, e 011.
fórmú do ar!. tio úo ('egulamento de 1') de dezembro de 18\H,
propunha, para ser jlrovido naquelle logar, a Antonio LQpes
Guerra, natural da cirlade do Rio de Janeiro, com 36 aonos
de idade, e com a idoneidade necessaria para pl'cencher
8atisíatorillmente o emprego, como constava uos documentos,
com que instruira Gma sua peticão;
Que os vencimentos t.lo logai- de~íão ser os designados ao
correío do senado na tabella, a que se refere o al't. '22 do citado regulamento, a saber; 600i! como onlenauo, e igual
Cjuantia como gratificacão;
.
Que a resoluçlio que' a mesa houvesse de tomar devia, nn~es tie e:-:ecutll.r-se, ser sujeita á approvaçrro do senado que
se acba reumdo,
Esta proposta, entrando em discussão, foi approvada por
unanimidade de votos,
].i; para constar, lavrou-se a prnscnte acta, -- Fiuo1lde dc
Abaeté, presidente,
.José da Silva lJIafra, 10 8ecretnrio, Herculano Ferreira Penna, 20 secretario, - illallod Tei,xci,'a
de Souza, 3° secretario,
Fredcrico de Almeilla e Atbuquerquc, 4° secretario.

m;CTlF1CAÇÕES,
@ § ... 3hll8 de C:;ln'~'alho ('ninisll'o da fazenda, pela
ordem) :-81', presidente, não pude comparecer á sessão de
sabbado, porque, como o senado sabe, estou assistindo na camara dos 81'S. deputados á discuEsão do orçamento da fazenua, NãO tendo comparecido a essa sessão, consta-me
que o nobre senador peia provincia de Goraz bavia feito
uma reclmnar.ào ácerca de um aparte meu que appareceu no
seu diecurso:
Devo explicar ao senado em (lererencia a ello, em defe"
rencia ao nob1'8 senador o a ~ada un1 de seus mem!Jros, que
não rlei aparte algum ao SI', senador guando fallava: disse
apenas aqui ao meu collega, o SI', minIstro de estrangeiros,
quando S, Ex, fez UUla reclamacão, que as cousas se toma-I
v,10 como donde vinMo; qunria é~ dizer nes~a~ palavras que,
estando o nobre senador em 0PJloslção ao m\nlSterlO, as suas

117

ccnsura3,n~o devião ser tomadas senão como ullla e~prcssi[.,
de 0pposlçao; quena eu aS81ln mostrar que mIo mo o!fenÓ!'!
com as \lalall'as do nobre senador,
Sentlo o ri,fllo-as cousas tomão se cema. de quem vem-,
alguem" ouvl~do mal, s.uppo~ qlle eu tUlha dito essas palavras;
mas repito, (lIssc: (( As cousas tomUo-se como (/omle vem. "
N,IO ba nada mais fucil do que em alguma 'distancia urro se
ouvirem distinctmncote as palavras,
Mas, desde 'lue> ou disse a collegas meus, cujos nomes poderia cit~r, (lunes linhão sitio as minhas palavl'as; destle que
cu, no fim da scs5,io, me dír:gi aO SI', sCIH\llor e lhe dís.e
quaes linhão sido as minbas palavras, e que nuo tive a menor
intenção de oITende-lo; dcsde que eu nrro me dirigia ao 81',
senado!', e sim ao meu collcga; desde que o SI', senador tinha
dito que retirava as suas palavras, eu nada mais tinha que
ver com essas palaV!'as, nem eom o incidente, Não me dei,
portanto, ao trabalho de, quando aPI>.~reoeu impresso o seu
!liscurso, U' examlllur; a, ~e não foss.o mfol'matlo, estando na
camara rios Srs, deputarlos, de que esta reclmMcao linha sido
feita, potieria ignara!' o oecorrido,
•
Levanto-me, {lois, Sr. presidente, para repeti!' r.quiilo que
eu tinha dito: em primeiro logar, cu não me dirigia ao
SI', senador; em segundo Ioga r, as minbas palavras nada
tinh,io ue o[ensivo, por~ue eu não me referia A sua pesso~,
e sim ao lado a que S Ex, pertence, Se "porventura algum<\
0[en8a pudesse haver nessas palavras, ella desapparccia
(leGde o momento em que eu declarei ao nobre senador que.
não tinha intencão rle oITende-lo, Da mesma SOrle que eu
recebi como cavâlhciro explicaçãO do nobre senador, de quo
nas suas palavras nITo tinha tido intencão de orrender-nos,
assim lambem, se me tivesse escarado 'alguma palavra naquclle momento, porque ninguem e capaz de reprimir-se em
cerL1S occasiõ~~, dadas as eXJllicar.õe~, tudo estava sanado,
Faco esta dodarac!io, SI', presidente, porque tenho por
timbrô não urrendor â ningutlnl (apohulos) , e muito menos
no nobr~ senador, de quem nUo tenho a menor offensa e nenhum motivo para olIende-lo : c, ainda quando tivesse, seria
de minha piu'te mais uma raz,10 para trala,lo com deferencia
e respeito, porque foi esla a educaç.l0 que recehi, que sempre mantive, e qqe bei de continuar a manter nesta casa,

<li /\!I.... bl... ão de IPlrapaml>. - Não sei se me soriÍ
licito dizer duas palavras sobre a questãO que se suscilou na
penultimll. se55[0 11 respeito do numero de vezes que os ministros potlião fallar na discussão da resposta á falia do Ibrono,
Eu disse entãO que nunca deixei .de dar a palavra, quando
presidente desta casa, aos ministros da corOa todas as vezes
que a peuiiio, e com pl'eferencia a todo íl qualquer senador,
nilo sú na díscussilQ das leis annuas, eomo na da resposta li
falia do throno, reconhecendo-lhes assim o direito de fallurem as vezes que quizessem nos ditas dísclISsões; e agora
acc,escental'ei, o que nessa Gccasião nlio me oC.correu, quo
do mesmo modo procedia em todas as questões relativas aos
actos ou il política do ministerio"
Vendo, porém, que V, ElÇ, decidira peremptoriamente o
contrl\l'io, apezar da minba asse'l'emCão e de ter (Iito que,
verificada talbIPo.tbese, 'consultaria" o sl)nado, cbeguei a
duvidar da fidelIdade de minba memoria e a suspeitar quo
me teria enganado, Felizmente não (oi ,assim; porque, recorrendo aos Annaes do senado, rec.ouhecl que a minlJa proposlçao era exac~a enl todas as suas partes, e até mesmo na
que deixei de referir,
Vejamos, pois,o que constados Annaes,Eu vou citar as suas
paginas e as sessóes respectivas, afim de que cada um dos
S1'S, senadores possa verificar por si mesmo a exactidão ÚO
que digo,
Na sessão annual de 18ti8 o presidente do conselbo, que
era o Sr, marquez de Olinda, CaUou na pl imeira discussão
do projec.to de resposta á fálla. do tbrono nada menos de seis
vezes, a saber:
I" vez na sessão de 24 de maio, (Tomo 1° dos Annaes,
pai!, 13i.)
2' vez na sessão de 25 de maio, (Tomo 1° dos Annaes,
pa~, 145,)
ija vez na sessrro de 26 de maio. (Tomo 10 dos AlIltaes,
paI', 170,)
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, . 'fel: na sessão de 27 l/e maio (Tomo 1') dos Allnaes, o regimento .. cs"c pedido, da paht'/ra do nobre minl"tnJ (I ..
pa:g, 184. )
.
fazenda Cllglll 'Iue fO:l,.e (lUlado o requeriment,) pnra ~el' di:;·
/I- vez na sessão de S1 de lnai{). (Tomo 10 dcs tlnnaes, cut~do aI!Hlnb~:', 111,.:15 dig'O eu: o nobre ministi'o da rHzcndil,

;pag.

2~3.)

6' vez na sessão 00 1" dejunbo.

jl.a~.

(Tomo~"

1il.)

11' ~hU'li, portanto, que nJo houve o menor !H[ui,oco na
proposIção qu~ avancei, e escusado me PQ1'cce t!'atal' das l~is
ll.ll11 uas, porque em sua discussãO, ilssim como na das propostas do poder executivo, estamos torlos coneonli3s, inclusive o Sr. presiJente, em que é permitlido aos minis!r'os ria
corôa fallarem as vezes que qurzerem. A duvida c rleç,i.,;fio
que houve foi só subro a discussão da resposta â h:hl do
throllO .
Consta tambem OOS Anllaes que diverso não era o lllau
modo de proceder nas quesW~s I'elatívas a acto~, OH il politj~a do IlIlnisterio, ~omo ha pouco declarei e pa;;so agora a
mostrar,.
Na sessilo de 11 de maio de 185S, que foi aono ~m que
pl'incipiáriIo os Annaes, fez o Sr. scmdol' Silveira d:\ illolta
(u'lo posso. deixar de pI'oferir o seu nome para o designar)
um requerImento, concebido nestes termos: « lle'l'!eiro 'l'1a
JlIj pecão ao [IOverno os sp.gllillle~ esclarerimentos: 'l°, qllnl
o maximum dos saques q,!IC o gOI'efllo garantiu ao {!CiMa
llfal.a, !lfac·Gregor e Comp. , 1'(/0 l)~q;tctr. do col'rentc
mez, elc.
Sobl'e. t~1 requerimento [aliou o Sr. Souza Franco, que era
e.ntão mlOlstro da fazenda, quatro vezes :
1', aa sessão de 12 de maio, ('famo 1" dos Arllwes, paR· 33,)

°

2ft , na mesma sessão. (Tomo 1° dosA/Mae.\! pag', fif,)
3·,Msessii.ode lãdelllaío, (1'0010 l' dos
pa3.6:l,)

4·, na sessão de18demaio. (Tomo 1° uos
pai'. g;l.)
Poderia apontar ainda mais exemplo.::. ma:; creio 'lne este;'
são suflicientes; e confesso, á vista di"to, ílua me causou
a.margura ver comlemnafia uma pratíc~ ob3<'r'mda e súftuirjit
durante sete aonos, com scimcia e racienda do senad:), [)
eondemnada, talvez como irracional, por uma Meisão de i'llproviso, que eu resp.eito e acato, IIk1S 11 que mo m,o ['OSSO
conformai'.
Cabe ainda A(fUi ponderar' que uma till l'r'ilticil nJ.() fui i:;troduzida e adoptada deSalJercebitla e sormteir,HT\CntJ, m,l,
sim com pleno conhecimeuto e acquiescenGÍa d" se:li:,tv,
como se verá do que passo a p(k
Tendo obtido a palavra o SI', viscon,le de Hahoraby na seC'são de 11 de maio de 1858 para olfereo:er tllll rc',IU~ril!nnto,
e declarado ao mtl:>mo telilpO q\!e (} não llprCSC;1tiHia 0'1r e;cripta, se {) ministro da fazond.l quixcósn "ilr verb~:lIlent3 n,;
informações exigidas, ilO que e.te annuiu, pl'ore,iu
eS~'1
occasiiIo a Sr. visconde de Jequitinbonha um
pda
?rdem, que eu peço permissão aI} senado para IOi·. J'vr,:ue ini
)\lstllmente sobr~ elle que rccahlll a decl:u',,,;,iu "'l',. '.Jll ,'110
fiz a respeito das vezes que os ministros po<l1;10 fali·, . . •-"n
O qual chamo a at!enciIo do nobre visconde, "eu 11 'J te,,· , ;j' discurso é o seguinte: (Lendo.)
« Vou fazer um requerimento, Sr. pr\l:>íilenío. y, Ex. tem
presen0iado nesta sessão os inconvenientes que podem resultar ao serviço publico o ás discussões (lo senado, de [lrro haver uma regra certa relativamente ao dir~ilo c ao modo pcr
que os Srs, ministros da eorôa podem pedir a p~lilvra. V.
Ex. recorda-se de que o armo passado Ih Ulll<l indicacfLO, IHI~
foi remettida fi mesa, collllniss,to respectiva, afim ri,,' fiaI' seu
parecer estabelecendo as regras como se devem fazel' ínterjl~lIa9ões aos ministros. Levanto-me agora, fll'iT'leito jJilm
dlspertar a attenção da ilIustre commissilo sobre eSSê objecto,
que me parece urgente; e em segundo Ioga!', porque desejava.
tambem que V. Ex. tomasse em~ consirlel'il~iio, co!no presidente dessa eommrssão, a. ncccs.ldarle em que mUitas yeZtlS
está ~ senado de ouvir os nobres ministros da corôa, sem que
todaVia esses discursos sej:To considerados in te ira e &Dsoluta'
mente sujeitos ás regras do regimento.
« O caso que -ainda ha pouco s& deu prova a necessidade
d~ que aca~o de r:11Iar. O nobre senador pela provincia tio
RIO de JaneIro pedIU a. palaVl'il. para. fazer um requerirnCiltil ;
fê-lo; S. Ex. o nobre ministro da fazenda entendeu que era
do seu dever e de utilidade publica pedir li pula vra para dar
as informa~ões requeridas pelo nobre serlador, Or", 80í(nodo

e.

il::-SIIH cama O~ outros u~bi'e5 millistro5 da cOI'Oa , l'epl'{~:::'(lnl íL

dos Al!naes, dentro. do

5ei~(li]o; {le,nnltt~--~c-me

fi.

eXjlrc~siiol dtH\9 pC::i . .:oas

mu ríie·3, uma que e o tllil!!3tI'O (la COl'Ô,t

c outra. que

eo

senador !lo impcdo ; quando falia como sdnador do impcrio,
sem dllVldt\ alguma deve sujeitar-se em tudo c [l0l' tudo ir,;
regras do I'egullento; mas, (lllando filHa como minisll'o da
coroa, para prcEtar. iaform'\çf>es ao senado, creio que é rle
rIgorosa Impol'Lmc:a que OITo sc considere o m!ni~ti'o da.
sujeit? 'i,s rúgrl1s do regrmcllt:0 pontttc t!i1~li podem
1 ,

p:'H1CI!nln~tmte [H\I'a evÍ(nl'em -$0
tomar muito tem~w tL~ Ito~sas scssõcs.

€!"!'allllL:BSlma6 vantllgNbl,

d:scuss6es que podem
As mat.eriili' yodem scr tiio m'gcntes que o publico necessito
de mrurmnçoes 101:(0 e logo; entretanto que, sendo 953113 nliltenas dl5cutltlas no dia 5eg'uinto em virtude rio, tramites do
regimento) acontece o contrario, ntlO se obtém cssa vantagem.
. «1'01' i,;~Q creio, SI', p~e,ideilte, 'lue sempre o sCl1Ido
ju1;!ou, quo, f{Uantlo ton lHlnIstro da et::l'ua. 1;ü1lin ao polavra)
83 lIeyla úon$ld~ra-Io .fÓl'3, rJ;iS reg-ras do reg:meHto, pant pn*

der Jnfol'lu;u' lm:nclhatam3flte e acabar f.L di"cUE;sfi.o. SÜ f
poré:H, V. .Ex. entende flue es~n fH'atic,; t:u senado uilo deve
co:rtrouar.. entilO é IlT'ccíso UllH deciaraç,lo no regimento, por,

'100 etia o de vant::gcm,
E.lI lcn,bm·me Ijuo, ql1anrto 'Hrui se di6Gute o orçamento, o
mll1lstro da rel'arll~rro cujo) orçamento se dhcute pede a ra-

laVl"iL mUltas vezes, e o sen~dO uilo o ouve fOI'CiUlo, mm-ti{)meo; pelo contrariJ, er:dw-oe '!e pr~zer ao vei' que o mí"j3tl'C R(! t~sfor0n ;?1l1 d;lI'-~hc

a:; IlHli5 amplas inrot'mncõ~s sobre o
traln.
« "'-,sim., m~ parece que de duas U1la (V. Ex. perdóc qun
meu prnsamclllil com r~la clarez.a) : ou se dl~"O
cun~lant0 do i:l~nado, quo o mjni$li'U

objeClO de 'Iue

:lO

a paj~H'ra P,'1i\l. ia(<Jrmar não

na regra
do tOlllar

ela

ou catUQ V. Ex.
ct}!l:til!enH~·;(J este meu

,In trn!.at'-s-:; da~

;.!:;

ler

cnLnt

hondade

fi

l)UaU-

"

flue ClIl

sua ~ahcd!lt'Ül n
cummi$~~o
c mttis COIíven:enti} e Vt~íl1njo~:') pnrJ. as il035.a::. :,;,es::ue3.
{( Dt:'~;('.ulpc V. Ex. eu ier lomatln [lo!'
mÍnutos (l
~tHl a.l!el\~':l,), de:-:;ctl~pc ig~idm~nt2 o oen\hlo;
creio Ilue
1f":,W e de Jtllj)()rt,;-lllelit, »
~\ t)~to di~c~u's() dei a I'(\~po~~ta que p:IS:30 n ler. (Lendo.)
{( !V Ulli o.
e1lt duvida (PU] os Sl's. miHist'fOS lia
el~'
e quaiq,Lc, díSWf,s:7u r·c/.ulilJ(! rl ne!loc!us

toma" a palavra as

fJIle (Jl.o:.etê)rl
c{c,)) •

a que I!f~ teaho

a. minha

l'X!P1st.a

em

;

tCl'm!)s

a mill'illl:l CL1ntc5ttlçilO,
:iC

IIHú

é~ }JtI!S, f!Y0 Ge altrra um
c. HP[H'OV:1r!O implicili!!ncnto Pé!a.
~[~;tO iI~~

V, Ex,? Esta

tpWsL1n, ~'I"
P" Uti'l,1. Vl'Z

dCfH' nS:-.H'n, convem (lHe ::.eJ .\

t);:;L(u'mos eXj:ostos a

:\

a IlIJl·Q'/OU.

IOll'ga {lata,
:.<.iaiple3 dó:!náO l)úth~
{HH'a nuo

e vai-vens iniler.orl)~OS para o ,wna,10, e a iutclli~)'l'nci,is arbítr'arins e filhas tio
w,plra~õns do momento. Conchlil'éÍ, por'tnllto, pcdindo a y,
Ex. qu~ l'ocon~ld(;l'e a sua tteclS~to.
LHHO e,qnccoll:!O Je uma di,tillcçno feita por V. Ex., o
qlIe me pa"ece til;1 i!0UCO escol~sticil, entl'c decisões do prcsrLcllte e deClsôe, do seuado, mas que cu nfio duvido admítC(].J~lUuat! c3cilaeõ~s

tir. Seja-me, porém, permitti,io razer tamuem uma distinc!i;) as decisõcs do presitlcntc nrro forem contrarias ao
r';guncnto, se !orem justas e I'azoaveis, e tiverer:1 em seu
rav~r ~ assontUl\ento do senado, ti de rigorosa jllôti~a '[UO
SCJ1W ollscrvadas e mautldas; mas, se tenderem a viohtr abertamente o re~:mento, ou 11 COMetar a libcnialle da tribuna
li fóra de dlt~ida que n[\o tlevem seI' tolerada..
'
O 5l. I'nESW"/iTE : - Tenho do fazer ao senado a seguinte dec1ara~ito: Julgando muito imrortante 11 iluêstilo
sobre a qual proferr a dec!são a que se refere o lIobl'3
sen~dor, mandei examinar na secretaria todos 05 prece(\ellte~ relat~yos ás vezes. (/uo os 8rs. ministros têm fallado
ni! dI5'cll~S,lO do voto de, graças, c r1:l5 das leis aUIH:as
~ão:

I«!limo.
peia
da nOla,,"1 discurso que em sessão de ':lI)
de maIo fie !S1'2 proferiu nesta caôa um iIIustrado senador

·í,ú"'lhC. quanto :t e~Lil", não O';COirc ,lul';,b; ,Ieve·"e e,peml'
o Il'ah1llhO cumph\ln li 'lUO so osta pror,ctlcntlo. DepoIs que
e~l() 1.,·ab"liJo ",Iivér c"'lcluic!o, a mesa proporá ao senado.
"'f~dllo I!ue juig'''' cC>llvenienLe. .
_
. 1,,"0 f:0il~ultCI.'lO ,cnnllo se IleVla '!,tl i1il~ dar a ~lllavl'n ~10
::Sr. 1l111116!ro~da J~',lI,;a, por uma rnao, o e a ,e!'lIlillc: o !Sr.
vl>conrlc 00 ~,np,lcany, <ii"l fm pr,'slflenlc por llllutO$ ~nnos

lei~ut·«

[lHla 11I'ovincia da Bahia, meu di,;tioctú <lmi"o separarld'o-se
do lJarti,!o coascl'vado,', do. qual fUra outlol'~ um dos prirr
clpaes Ol'tlillllcntos, demmemnllo o seu uti po,Midalis como
um granJe mdl, coma um emJJarnço para o systemâ represeutallVo. IJ acollselhantlo em summa a organisacão tio' um
ne'3ta cas(l} fl~c.\al'(lu i.jl;W :10 t'iC;J tprnp~ nl10 $G conceília. a novo l~nrLidu, {íU~ \'iess~ l'e~ell~rar as insLitl!ições do paiz ;
pa!nvra na d!scus.::ão tlU valo ne g:'aças (\0 i'enadl.H' que era taJ"tl11iWi\ mo jitlJ'cceu a mfluencia que eS-S6 dlscur50 teve na
tambem milli,tt'o
as mc"nas Yeze~ quo se concerlia a mllllan~n política entITo começada, qcre, ainda depoi:> de pasqualquer ()utro
L'orlilolú, tün"'J IWVldo essa dccla- SilrloS dous annOi, julguei conveniente aproveitar a primeira
raçi10 da parte ue uma pessea telo aut'H'isaua como o SI'. o[llJMtunid,lIlc que se me olTereceu na discussão da resposta
viscólIlJe de Savueilhy. lIlllc,,,ii '1"C uito devifl cOllsu!Lar ao á falta do t.itI'OIlO da anlecedenle sessão, P,lI'u traze-lo nova,<emulo, por não iWV01' ullilonuidaue ou decisões tlo~ jJresi- mente á le;niH'ilnça do sena,!o, fazendo sobre a sua materia
dentes.
ulSumas I'eflcx,k~ com o fim príllc'ipal de indagar os motivos
Fa~o com clf"ito tli,I.i!l~ç,io ~!ltre c!ol:iSÕ~5 no presidenle por (Juc o illu!itl'c senador pela Ilauia ll,10 occupava o posto
1; deltbernç.ões, ou pl'cct'dell;~., GO senado, Eiltelll!u lilHl as
que por tltntos liln10s lhe competia na nava silllaciio, e de
def.Í,õ0s dos preci(:enlcs nlio tem a n,leSnl'l (Ol'2tl :jue as deli- saber se os l'e::uitados lJ.ue ell,t i'l tlando correspondiJo ou
úerncõcs do senadu ; a e;(,IS deVI) olledecer, ea,,'ctallto que
suas IHlll'lOtlcas vistas e esperancas,
lnD jül~o aUloril:l<Hio Dqra ;·,Iterar as dccis()t~;:i rio~ pt'e~idalit~!i,
e$~Ii.\r'eGiI~lenlnti que então obtive'" niio rorao l:lo comcom às fJllaes entender quo não (]"I'O cunfOl'lllal'·mc. Este ploto; CJl<lO d",ejava; ma" no comeco do "cbate quo ainda
pr\)ecdimenlo não pode oITende.r (i'lu{;~le5 que lêm tido u.ntês . agoi'u occ'Jpn o 3eilflílo coube me a sâti:;facrto do Vel~ suhir á
de mim a lJOIli'a de occuílar esta ca:tcil',t.
tribuna fJ meu honrado co!lega, não só pál'1l confirmai' com
eonduo dizendo (!ua se C"lú exalllill<Hldo a 'Iuest~v (:e Ilue toda 11 fran'IUC7.;t fi faclo, po'r mim citadrt (Ie liavO'r S, Ex.
BC trata, e que, quaudo eHiver completo o c:"(:'ne, a. mesa oiTerecido uo partirlo dominaute lIa nova' situacão um pro]l1'oROrá ao sellado o (!ue julgar cOllvelllenle, para 'fue ul{ue gramma, que 11'10 foi acei to, mas Ia:mbem para êntrar na exestabclcciuo como reg'!'ll o (Iue elle adaptar coma lilalS aCCl'- plicaciío do me,'IDO pro)!'I'IlOlma. cuja leitur'a foi depois repe1aua.
tid" em tudo o seu conlexto pelo hoarado senador por Goyaz,
o SI".II'iou'ot!\ Ba"",,,'pe!a (mlem):-No COI'rei" ,111'1'Alg\'mns nf:"xOes desejo fazer, SI', presidente, a respeito
m"lil ,Ie hOlltulH fi Llt'ibue s~-me C()!110 aparte um periudo do uc,te importanle documento, que tanta luz veiu derramar
"j~clll'so ,to SI', i1crrilz, En e~tal'ia ITa da ol'd~H1. se dés,e ~o!Jl'e Il. uri;:cm e tendencias da nova situacão; mas antes
11m aparte tào extenso e em 'lue mnuifeslasõe i,lón, 'Iue 11;10 disso devo o:',el'var que em paiz regido [101' u'ma constituição
~,~lào de accordo com ouir05 apartes meus, Convem 'rue se como a do lka"l parece-me que nenhum dos partidos tem
rectifiljuc isto, e me~mo Ilue se evite.
Itcccôsid,lde d,) exeogitar ou procurar em qu .Iquer outra
O SR. FERRAZ: _ O nobre scn;u!or foi l;;o 1lI'.;slcrio,'\ em [laflO I!OVUS pi',incipios e tbeorias políticas que lhe sirvão de
il[wd~.il'a ou dIYisa.
$uas palavms, que Jl~~,n Ilue me diga (fI·mi foi o "parte. llar- a
Cilnl'encido, COlHO estou, de que a constitUlcão contém em
a l'cctificacàl, assim s50 os estyias, [Jor'jUC riu outro modo si lu do quanto podem desejar, no tocante U instituicões poliparece rplé as suas ultimas pa!,lvras t('nem algu'llil cousa. a ticas, aquelles flue mais sinceramente se interessão pela
'lHe o nob"e senador u;1o tem ,lireito. rócle me achar singu- i;rantleza e prosperidllJe deste paíz, cOflsidero-i\ como unic()
lar o 'lue qllizer, m~s desejo que n vet'ilatle seja sabida,
prograIuma iligno da adbesílo de todos os brasileiros, e (aco
O SR. PI:dENT.\. IluEr;o:- A l'ctificaçilo (iue pe,lí consiste incessantes votos para 'lue seja fielmente exeeutadl\ no meIo
no seguinte:
de qU i 16S(!Uer vicissitudes INr que haj'to de jl'assar os parOl'uva o Sl', FCITnz; o Sr. CanrJido BorGes d,'u-Ihe um I"J08.
aparte, dizendo: "N.io confunda uma 'lU outra dmuissdo eom
Quando pois observar, por exemplo, que um partido Ínas demissões em massa,,, O nobre senador, respondenuo sCI'eve
sua ban,leil'a a morlerna ma.xima-o rei reina e não
a este aparte, disse: (Len{lo.)
goverILa,-passllrei a consultar a constituit;ão. e emquanto
"As demissões em tllil:!.a, roe:;mo de cerl;\ cldsse de \ ncHa encontrar os ,uts, !J2, 10'2 fl' 1'26, declarando que o
empregados, O nobl'~ ,senadol" por e:<emplo. estuüdu n,a ,\U- poder !HO';C,:aJf'!' é 11 chave t~e torla. a ol'ganisação polílica, e
mmlstraç,io rio mUn1ClplO neutro. su llvesseo exccul:Yo lia Cil- delegado 1Jr1vahvrLl'1Mle ao lmperador, como cbefe supremo
nwra municipal n seu car~o, u,;o tiemilliria os fiscues todos tia naçüo c SPll primeiro representante, para que inecssanque não fos,cllI da SGa clJnfianra 'I "
tmncnle vele sobre a manutenção ,1<1 inde[tendencia, equilíbrio
Ora, é justamente este t"ccl:u r!co ,liscur,o do nobre scna- e uarmo;ria los mais poderes politicos-; que o imperador li
1!01' que se me alLriuuiu, pontue, em vez do nome do nobre o chefe do potierexe~utivo e o exercíta pelos seus ministros de
;;enadol', puzerão o meu.
e5t<1:1o-; que, se o Itnlleradorsc impOi;sibilítar para governar,
ORDElII DO DL\..
em se~ Ioga!' !/overllará eon,lO ye{:eote o principe,impel'ial, se
fOJ' mUlor ue 13 aonos. per:lIShrCI cada vez maIs firme ua
1l0TA~io DE SU~8 AI,TE;\A8 A PHH\GEZA 11l;>llRlÁL E A. sr""
convicçiío de que aque!la mllximu, se não é inteiramente
D. LEOPOLD1NA.
fals<I, se é a[ljJlicavel a algum outro paiz, não pódo todavia
Entrou em1a di,cuí'SJo,passQu jJam a '2', e llc.ta para a 3', ' ser Ildmittida no BraaH, onde por virtude de t,lo claras disposições da sua lei fun'[runental o monarcha deve não só reitlar,
sem debate, a PI'opo5icão da caroara dos deputados relativa á mas ImnllCm govel'llaJ' sob a respoosabiHdade dos seu~ midotacrro de SUI\ Alteza a PI'inceza Imperíal o Sua Alteza a nistros,
Sra:D. Leopoldina.
O .Sa D, ~bNOEL :-Nenhum partido enlre nÓs adopta a
RESPOSTA;' F..!.LLA DO THROi'iO.
ma:uma contrul'la.
Pro seguiu a 2' discussão 110 projecto de resposta á falia do
O Sn, J7Er,~E1RÀ PENNA,:- Aind:l não asseverei que um
thl'Ouo, que ficúra adiada ua sessão antecedente.
partido a tem adoptado; mas o meu nobre amigo, que me
O /!i •• , Ferl'e1,.,. Penua:
Conheço, SI', presidente, honra com o seu aparte, lambem não negará que o nosso
quanto é desvantajosa a minlla \losiçfio, cOlll.Íouantlú a tomar illustre collega, li cujo discurso alludi, e outros brasileiros
jlurte nesto dehate, depois de baverem discorrido sJ)bre as distínctos a proclamão como condição essencial do systcma
pl'incipaes questões OI adores tão distinctos como aquelles rept'esentaltvo,
que me procedêl'ão; mas não posso esquivar-me a essa 1100. Sll. D, M.l.1WEL :-Algumas pessoas, sim; mas não um
eessidade, que considero tambem como comprimento de um
partido,
úever,
T(io viva e profunda foí fi improssITo causada em mel!
O Sn. Flml\EllU. PR~NA : - Quando ouvir dizer, como lil
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ouvi, flue a nomeaç1Lo d05 pl'esidentes de provincia depentle
sóruente da confiança do ministerio, consultarei igualmente a
conshtuição, e, tendo em vista não só o citado art. lO':!,
como tambem aquelles em que se declara-que ao poder
executivo c
' d o s empregos civis e politicos, e que
ncia um presidente nomeado
pelo iruperador,- continuarei a entender que o eidadão em
quem recahir a escolha deverá considerar e agradecer esse
aeto como uma demollstrllcào di!. alta conlianca do cheCe do
estado, manifestada, senno· pela sua iniciativa, ao menos
p~la benevola approvação da proposta dos sens millIstros,
Se continuar a ouvir dizer que a camara dos deputados,
[[t:ando escolhe o seu presidente, exerce corno que um direito de apresentacão para o cargo de presidento do conselho de ministros, é que a etIectiva nome~ciio dessa pessoa
bas,ta para que a organisação, do gabinete ·seja tida como a
mais parlamentar, procurarei sobre tudo, guiar-me pelo
que diz a constituição, e, encontrando os artigos em que eJla
declara que a eleição do presidente de cada uma das caIDal'aS legislativas deve ser feita na fórma do respectivo
j'egimento interno, isto ê, como mui! convier á sua particular economia, e sem interveução do qualquer outro poder;
que ao poder moderador compete nomear e demittir livremente os mini.iros de estado; e que tado o cidadão póde
ser admittido aos, cargos publicos, civis, politicos ou milit,~re~ sem o~tl'a dllfc!,ença ,que não seja dos seus talentos e
Virtudes, nao poderei conSIderar como um desrio ou in[racÇão das maximas e condições do systema constitucioll~l o
facto de seI' o g,nbillete presidido, pur um simples deputado
ou senador, ou amda por algum Cidadão que não faea parte
do corpo legislativo, comtanto que seja dotado de qualidades
que o recommendem a confianca da corôa para tão elevado
posta,
"
Qua~to ao ar!. 61, apl'ov~ito a occasiuo para declarar que,
por mUlto plau31vels que seJão as razões em contrario. quanto
mais renícto mais me convenco de que nlio se con[ortlla com
a constituição a intelligegcia "que torna obrigatol'ia a concessão da fusão, porque veJo que assim po!lcl'-se-ba dar o caso
ele passar qualquer di1-posição legisla tiva sem o assentimento
d~ uma elas camaras, qu~ndo outros artigos, cuJa intelligenc:a
nao admltte a menor dUVIda, eXigem neceSSUl'lamente o con'curso de ambas, condição esta que se verifica quando a
fusão é livremente concetlida, embora passe a proposicão
~ontra o voto da maioria, ou ainda da totalidade da camára
que faz a concessão,
Das obse~vacões que acabei de fazer, SI': presidente, sobre
a desnecessldaàe de novos programmas pohllcos não se deve
inCerir ,que cOndem!lO a existencía dos partidos, ou desejo
que deixem de mamfestar com toda a franqueza as suas idéas,
Reconheço, pelo contrario, que do desenvolvimento que se
houver de dar às ~heses da cons\ituição por meio de leis regulamentares mais ou menos IIbemeJ, do modo como os
ministros exercerem asattl'ibutcões proprias Jo !loder executivo, da natureza das medidas que empregarem ou propuzerem ás camaras pa:ra satisfação das necessidades proprias
de cada época, d~ve necessariamente provir a diVIsão dos
partid?s e, por conseguinle, a organisaçilo das maiorias e
opposlções parlamentares,
, Para direc~ão do ,novo partido, cuja Cl'eaçilo imaginàra,
Julgou convem ente o 11Iustrado senador pela Bt\~ia or.sunisar
ump,rogramma, {Iue a, par de certas maxim,as e prlllcipios
pOhtICOS, que todos aceltão sem a menor dUVida por já fazerem parte da propria constituicão do estado, comprebende
outros artigos, que, não tendo lmmediata applicaciIo, e dep'endendo de circumstancias mui variaveis, nã.o podem servir
de base a um compromisso de longa duracilo,
Pôde isto ser notado como defeito, mas em todo o caso
dev~, se fazer a justiça de reconhecer que o illustrado senador,
o[erecendo um tal trabalbo aos seus alliados, retirando-se
da ~irecção do, novo partido desde que as suas idéas nào farão
aceItas, e contmuando a prestar o seu poderoso apoio á. situarão nascente em vez de ~ostilisa-Ia, tem desempenhado bonl'osamente a solem~e obnpção que eoutrabira pelo seu discurso de 20 de maio de lS62, e Ill'occdido com a franqueza e
.generosidade proprias do seu caracter,

Não posso privar-mo da satisfação de rt!pelÍl' nc:,lc "H'
mento as pl'oprias palavras de (lue se servill ullim:tillcutc "
honr"do senaclor para explicar o seu procedimento, pontue,
além (le indicarem por maneira digua de pal,ticulal' ultollcll'l •
os erros da situação nascente, os perigo. que r1ahi iJU(fCI"
pt'Ovir-lbe, e os meios de preveni-los, exprimem soutil1leut('"
que tomito cada vez mais merecedor do respeito e S)'lllpU'
thias dos homens Í1ll11arcines,
" ,OITereCÍ este peo_gramma, (disse o iIIustre senado,' 1lc1a
Babla) como COIlUlÇiJ.O dQ mlllna arlbesão no novo par!wo,
porque, senbores, eu llcrO posso cuncebo,' um novo l,artid<J
sem ídéas, sem princi~ios; um partido, quu quer viver da
opinii'l.o e não só da força cllicid, deve t(l[' pri1lcipio~ deliilidu5
e assignalados, Sem idêas, sem pl'irtcipios, em Ilomú ele que
compl'omisso poclem os chefes manter a unidade o disciplinil'!
Sem idéas ajustadas, fiCiUulo em aberto as li ucsWes fUllúl\mentaes, COlIJO póde o ministerio, que representa urna opiniãO, baver-se per'ante uma 0PllosiÇão que totlos os dias o
provoca e todos os rlias o interpella? E"se ministerio não
pôde deixar de ser timido e vucillunte ; ello ba de caminhar
entro brasas ardentes, ba de ser irresoluto e temeroso de
proferir uma palavra para uão suscitar suscejltibilid:ules,
" Não sei se o progl'1lil1ma foi aceito; tenho cÚllsciencia
de que o não foi; 11elo menos não foi publicado, e pro~ramma não publicado não é Jll'ogramma, por(lue programam
e, a mani[esLação das idéas d~ um p:utidll l'~ril. ser conlwcldo, para acarear adhesões, para fazer prcscil'tismo, Era
esta a minha questão, e, como gosto do ser franco, digo que
!,or esta razão não aceitei o directorio,
"Não aceitei o directorio tamhem por outl'a r~zãO, e é,
senhores, que eu entendo quo o verdadeiro directol'io, o
dü'ectorio natural dc ulllJlal'tido é o prorrio Illinísterio, sahiJo desse partido; um irecterio tóra do miuislaÍo. servmdo ,se dos recursos do ministerío, é um status ill s/alu.
I( A vel'dade é a seguinte:
a victol'i .. do directorio ha de
ser sempl'e a del'l'ola do ministel'io ; o directorio ha rle fazer
amigos para si e inimigos pari!. o ministcl'io
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Direi, pois, ao parti,lo liberal, como disse em 1862 : legitimai vos pelas idéas; se as idéns que vos of!'ereci uuo vos
servem:, procurai outras; mas mio podú:; yiver sem Lanu0ira, "
s~m um campo, sem uma ol'~alji:;acilo1 sem UJIHl di3C!Vlina.
lmi-vos, deixai sosceptíLiJidades "pe»01l05, p3rtl que uão ,e
diga, como disse um cios libera0. distinctos da Franca:-1l
causa libeml é sempre infeliz, não Jlor causa de seu-s inimigos, mas Ilor causa dos seus il.U11gos,
« O que eu não quero, senhores, torno a rCllctir, são os
partidos sem ideas, sem as tl'ausCormacões exi;:idas pelo
estado real da soéiedade, A apparicílo "do parÚtlo liberal
ant,igo, com as Illesmas ideas, com ·as mesmas tradi\'~es,
sena um anachrolllsmo semelhante ao da bella do bosque
dormente, que acordou com os tl'ajos e cum as medas
do seculo passado, causando a admu'ução da gera2iio presente.
Posto que o ilIustre senador pela Bahia assim mani[es"
tasse com toda a franqueza a persuasilo em que estava de
não ter sido approvado, nem aceito, o seu pragramma, asseveroll'nos o honrado senador pelo Rio-Grande do Norte fJ ua
o fôra 1'01' grande numero de pessoas reunidas em sua casa,
e a esta infol'lnação devo dar inteiro credito, uté porque não
posso explicar de outra maneira facto, que tenho obsorvado com sorpresa, de ser vÍ'I'arnente apoiada por tão distincto brasileiro a política da nova situação, apezar de mostrar-se contraria em diversos pontos de grande importâllcia
ás opiniões e desejos que S, Ex, tem constantemente manifestado nesta cusa,
'
Sendo, corno iJ hoje, conhecido o programma, e não 50
podentio contestar a bondade c convclliencia dos princípios
ahi estabelecidos, lIem a nobreza e gellcroúdade dos sentimentos quo o dictárão, j<i .üIo admira l(Ue o bunrado senador
pelo Rio-Grande do Norte, estando persuaJido de que esse
programma fôl'a geralmente aceito pelo nol'O partido, e nn·
trindo ainda a esperança de 'l'e-Io fielmente ob.crvado, reicv6
os desvios que até agora tem bavido, e continue a HJloial' a
pulitica da situação com ·a'luelle fcn'ol' e :;inceridlltle de que
«
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dá provas sempre que tem de exprimir suas convícçõc3 sobre gran.,les malcs ús proprias províncias e serios emba!'agos á

qualquer assumpto.
E' com eITeito para admirar-se !IUe,approvarlo o programma,
não se julgasse conveniente ]JUlllica-lo pela imprCIlM\, ficando
entrdanto o novo partido sujeito iL acclIsac<1o que constantemente se lhe tem feito de baver aspirado· ao podei', e dúlle
tomado posse sem fazer conhecidas as suas verdadeiras iMas
e vistas politicas.
SejJo, porém, quaes forem as causas desse .ilencio, purecc:m~ que vir~t a proposito uma breve anall'se de alguns dos
pnllclpaes artigos do progmmma, mio só para que se torllem
mais pu.tentes o. motivos que porvGntura tenMo oh,tado à
sua aceitação po!, todo o partido, mas tambem para .q~e 50
conheça se tem Sido observado por aquellcs que o aCOItarão,
e especialmente pelo actual ministerio, rio qual fnzem parte
dous iIlustres cavalheiros (os SI'S. presidente do conselho e
ministro dos nego cios estrangeiros), quo com o nobre sonador Ilola Bahia compuzcrão a commissiío encan'pgada de
ol'lwnisar o mesmo IH'ogramma,
Desejo aproveitar a o[IPortunirlade para fazer al;.;umas reflexões sobre as respostas dadas pelos nobres minislt·os ao
meu anterior discurso, e para pedir-lhcs airHla esclarecimentos sobre outros factos; mas confesso que me sinto acanhado,
porque, tendo alguns dellcsjá falhldoduas vozes, não poilcriiõ
continuar a tomar parte neste debute, segundo a declarac,lo
ultimamente feita pelo Sr. prMidente.
•
Posto que me pareça de manifesta conveniellcia, quel' pal'a
o senado em geral, quel' pam a maioda, quer para a minoria, quer finalInente para o govel'llo, que aos minislros se
concerla a palavra torlas as vezes que a pedirem sobre qual·
quCI' a.ssumpto em discussão, entendo que o SI', presidente
procedeu acel'tadamen te não pondo a votos esta !juêstuo no
mesmo momento em que foi suscitada, porque cOllheco que
a mato ria exige m~is algm~ exame, para. ser bem regulada
por novas dlsposlcões 'l'egunentaes, e deve-se esperar lJlle
mesmo SI', ~residelÚe concorl'a para que isto se fuca com a
maior hrevldade possivel. Entretanto continuarei·n dil'Íltir
aos nobres ministros algumas observações, a que SS. EEx.
poderilo responder em [IUalquer OUtl'U occasião que porventura julguem opportuna.
Dh o art. 1· do progl'amma: [lendo) « O partido pro·
gressista não quer a reforma da constitmção política do imperio à qual, como ao imllel'udor e á sua dl'llastia, consagra
o maior respeito e adhesilo, lUas, se no futuro conhecer (lue
algum dos seus artigos merece refórma, se compromette a
promovê-Ia sómente pela fôrma estabelecida nos arts, ti·i e
seguintes da mesm;\ constituição. »
Applaudindo muito sincera e vivamente essa declaracão,
repito com prazer os louvores que jiL dei ao ministerio pela
franqueza e lealdade com que tem manifestado as suas opiniões e sentimentos sobre este importante assumpto j mas
nfio posso deixar de observar que o facto de haver-sc a Ilrosentado na outra eam<lra, em fevereiro do corrente anno, um
projecto de refórma constitucional, e o numero de votos que
obteve para SOl' admittido li discussão, a despeito d;Hjuellas
manifestações dos ministros, parecem sufficíentes para fazer
crer que não ba ainda o accordo que sería para clcsojar-!c
entre as diversas fracções do mesmo partido,
Diz o ar!. 2°: " O partido progressista urro quer a eleição
directa, Não sendo possivel realiza· la por meio do suITragio
·universal, a base do imposto ou de outra qualquel' distincçll0
das classes sociaes privaria muitos cidadãos brasileiros do
exercicio de seus direitos politicos,
CI'eio que a eleicilo dil'cctn póde ser muito favoraval ou
desfavo!'avel á~ iMas líberaes. segundo o censo c outl'as condicões de que se fizer dependente o exercicio rio direito de
vohr; mas em lodo o caso parece-me desnecessal'Ío este
artigo ú vista da declaraç,lO já fcita no antecedente a respeito de toda e (lualquer refúrma da constÍluicão,
Declara Q nl'ti:;:o seguinte que o partido progrcssista- não
quer descentralisação polítíca, que considera incompativel
com a integridade e for~a do imperio, - í) sobre este ponto
estou de perfeito accor<lo, assim como estou convencido de
. que, se nito bouver muito patriotismo e muita discriç<1o no
. uso das Caculdades e prerogntívas já concedidas pelo ac(o
addícioIlal aos poderes provinciaes, poderão dahl resultar
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arlnlllllstração geral do estado,
Diz o ar!. 4° do jJl'ogrammt\: -" O partido progressista
oITo quer o ex~luslVlsmo nos cargos publicos. HeconlIece
que todos os hrasileiros tem a clles direito i"'ual sem outra
distinccão mais que a proveniente dos seus talcn'tos e vil'tudes, s,ihos os de confiança neccssarios á manifesta cão e
execuç<1o do seu pensamento politico. »
•
Tanta import[tncia e alcance !lódo ter este artígo nas
actuaes circumstancias, que bastana a slIa fiel execucfío para
provar a respeito de tudo o mais a sinceridade das ·promessas do novo partido, acareando-lhe por conseguinte a adhesiio
e sympathias da móI' parte dos brasileiros, Terá, porém, sido
a,slm executado? Os factos dizem altamente, e mil vezes,
que nua,
Quanto aos empregados de policia, cumpre observai' aindn
uma vez í[.UC, se o seu exel'cícJO se limitasse áquiUo que a lei
quer e determina, só devel'ia l'ecahil' a escolha em individuas que se recommendassem por SM probidade, intelligencia, rccLid,lo e outros predicados necessarios pam o desempenho de t,10 importantes [uncções, Desde, porém, que se
cntende que a sua principal missão consiste em vencer eleições, passão a SCI' considerados, segundo a difiniçuo do pl'Ogl':unmu, como empregados de confiunca Ilccessal'ios á manifestação e execução do pensamento \lolitico do ministel'Ío, ou,
mais pl'opl'iamente, do (lnrtiJo que o apoia j e por isso vIl-se
que a rcaccão tem sído levada a ponto de já nilo existir
talvez em todo o imporio oem um supplente de subdelegado
conll.ecido como conservador, recalli[l!lo muitas elas escolllas
em individuas inteiramente incapazes.
A este l'c~peito observou o nobre presidente do conselho
que a autol'lllade supenor, tendo de nomear tão grande nutnel'o de empregados, póde, não obstante o seu escrupulo e
boas intenções, errar ou ser i\ludida em muitos casos, Conheço por propria e:l:periencia quanto póde ser procedente
esta observa cão; llIas creio tambem que a autoridade superior deve provar a sua boa fé logo que se convenca do erro
ou en~ano em que houver cahido, demittinrlo n<1o só o empregaâo indigno, mas tambem aquelle quo, conhecendo-o de
perto, o tiver proposto ao seu superior.
Se. as.sim proce,.lessem. o ministerio e seus delegados nas
pl'OVlHClôlS, cessaria a 1U0r parte das accusacôes e queixas,
que do tantos logares c tão frequentemente se ouvem; mas
até agora não me consta que se lhes tenha dado outra satisfação senão dizer-se que s<1o destituidas de fundamento, e
dictadas sómente pelo despeito dos vencidos.
Em resposta ao aue eu havia dito em meu precedente disCU['SO sobre a demissão de grande nUlllero de agentes do
cor~'eio declarou o nobre presidente do conselh~ que o procedullento do governo tem-se fundado na 5UppOSlCão de faltas
e abusos commettidos por esses funccional'Íos ; luas ninguem
diriL que seja isso bastante para justifica-lo.

(Ha um aparte, )
Se têm h,avido f~lt~s e .abusos l'e~es e não suppostos, se
na seCl'etal'la do mlnlsteno da agl'lcultura existem provas,
como acaho de ouvirdizel', repito que, em vez de cenSUl'as darei
10uvoI'es ao. governo, seja [lual for o partido a que p'ertençiloos denllttldos, e nenhum reparo farei se os vil' substituidos
sómente 1l01' l!bel'aesque sejilo dígnos da confiança do publico;
ma~, se mfelIzmente se entender que taes empregados devem
seI' t,amhem escolhIdos pOI: sua aptidão especial para. servirem
aos lOteresses de um pal'tldo polilico, n<1o ce,surei de clamar
com todas as minhas forcas contra semclhantes nomeacões
considomndo-as como altamente prejudiciaesaum ralIlo déscr~
v.iço em que é illteressadaagenel'alidade dos habitalltesdo i,lllleno, e como outras tantas o~ellsas it propria cOllstituiç;10, que
rccommendaegarante a lOvlOlabIlularJe do se<>l'edo das cartas
sob rigorosa. responsabilidade da adll1illistrn~ão do correio.
Cabe aqUi declarar que não compreneudi em minhas censuras o nobre mmlstro da faze!lda, nem podia ser essa a
~n~nba illten~ão) 'po,rque não me consta quo S. Ex, tenha
IOJl!:stamente ,demltlulo emp.rega~os das repartições que lhe
estILO subordllladas, Se falIel no lIlspector da tbesouraria da
l'arah!~a, foi. sóme~te com o fim de mos~ra~ que os che~e&
do partldo lIoJo dominante naquella prOVlUCla, não salIs-
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feiios com as concessões e favores já recebidos do go- se. algunl delles roi já removido contI'a sua vontad~. e pela
vemo, ainda reclamavão a remocão de certos juizes e elll- UIHca razão de bavel' completado o tempo dc exerCICIO que a
pregados fiscaes COUlO medida nécessaria para que a admi- I:i tem marcndo para cada entrancia? Se a resposta puder ser
nistração provincial pudesse marcbar mais desembaraçada- affirmativa, terei muito prazer em ouvi-Ia, no caso contrario
mente, reclamaeão que mepul'eceu da mesma natureza de ou- pedirei fi S, Ex. que não se esqueca tle que a jl/stica é uma
tras muitas que allpareeem em semeliJantes quadras, tendo das mais bellas promessas do seu programma,
•
por objecto, nflO os vertladeiros interesses do serviço e da
Quanto á. nomeação do vice-presidente da Parahyba, posto
fazenda nacional, mas os dos individuos que desejilo firmar o que o nobre preSidente do cOliseluo, reconbecendo que ella
seu dominio nos logares onde residem Ilela influencia e van- tivera por arreito immediato a destituiciío de grande numero
tagens das posições ofliciaes.
de funccionarios publicas, procurasse· justifica-la pela muSó então chegou ao meu conhecimento que o inspector já dança que iJouve na politica, e pelo direito que tem o governo
tinha sido, não demittirlo, mas dispensado daquelle emprego de escolher para taes cargos pessoas de sua particular conde commissão para voltara outra I'eparticito donde sahira, e, fi.mca, coube-me a satisfiícilo de achar-me de accordo com
ó. vista da explicação dada pelo honrado ministro da fazenda, outl:O ilIustre senadol' pelà DaiJia, que, censurando t.1mbem
a cujas intenciles raço sempre a devida-justico., nada mais aquell,\ nomeaçã.o, declarou 110 mesmo tempo ser ami~o do
juio'ó necessarÍo dizer a este respeito.
n)meado, e assim mostrou a impalcialidade com que o lazia.
Bomo exemplos de remocões que e~uivalem á;lestituiçãO
O S
do emprego citei as dos júizes do dIreito das comarcas do
n. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte.
Serro e do Rio-Grande da provincia de I\Iinas-Gerues, Agora
O SR, FERnEIM PE~l('\:-O meu nobre collega e amigo, a
cumpre-me explicar que, comqual!to a. remo~iio do Serro cujo discUI'so alludo nesto momento, notou com teda a fl'o.llpara Campos não deva, nem pela dlstancHl, nem pela compa- qucza quanto li inconveniente entregar-se u administracão das
racão das duas comal'cas, considerar-se como um aeto de pl'ovillcms a homens exagerados, ou chefes dos partidos das
perseguicão ou de violencia, podendo até ser recebida como localidades onde podem exercer vingancas ; e, posto lJue não
verdaúeu-a accesso ou melborame'llo por algum magistrado dé;se por a veriguados os ractos de que 'IÍ arguillo o vlce-preque se achasse em outl'as circumstancias, todavia fiz della sldente da Puruhyha, observou que antes de nomea-Io devia
especial mencão, por estar jnrol'mado de queoreso deramilia o governo attendar a que era alie o pI'illcipal cbefe do paro outros mativos a tornão extremamente díflici e incommoda tido dominante na provincia.
para o Dl'. José Innocencio de Campos, parecendo-me além
Eu não me cOIISHJero por maneira alguma parcial, nem
disso que a seu respeito não se poderá allegar como razão suspeito, porque outr'ol'a tive tambem com aqueIle cidadfio
justificativa do acto o haver-se envolvido nas luctas ou in- ",Igumas rel,ações, das quaes não IUO proveiu o menor motrigas dos partidos locaes, posto que siga os principios COII- tlvo de queixa.
servadores, por ser bem coniJecida a moderacão do seu cu·
Nas censuI'as que fiz tive em vista, não as pessoas, mas
racter e a prudencia com que sempre procede. •
os aetos ofliciaes que por sua natureza estão sujeitos ao exame
Quanto ao juiz de direito da comal'ca do Rio-Grande, sus- das camaras e do publico, o escusado me parece repetir, para
tento o que já disse, isto é, que, tendo tambem a seu cargo ser acreditado, que o meu procedimento em semelbantes ciruma numerosa ramilia, deverá ficar avulso, ou sujeitar-se a cumstancias não deverá jAmais ser attribuido ao desejo de
grandes sacrilicios para ir senir na comarca de ltapicuru- desabafar rescotimeotos particulares, Quantia os nutrir COIlmel'Ím.
tm qualquer individu" será isso aotes um motivo para que
Aproveito a opportunidade para tambem pedir ao nobre não possa trazer o seu nome á discu'isão sem grande acapresidente do conselllo alguma explicação sobre o decreto de niJamento.
8 dJ cOITente, pelo qual foi declararlo avulso o juiz de direito
Nas recentes mudanças de vico-preside,ltes de diversas proPinto de Vasconcellos, que em consequcncia do questões vindas vejo ainda outra prova bem significativa do pro~osito,
provenientes da ultima luta eleitoral tinha sido removido da em que está o Illinisterio actual, de firmar cada vez mais pela
comarca do Paraná, da provinciade Minas, para a de S, Ma- influ.encia das posições ofliciaes o dominio exclusivo de um
tiJeus na do Espirito Santo.
partido,
Quando I'ecebeu a noticia da sua remocão ainda aqueUe
Em provincias tuo remotas como a do Amazonas, convem
magistrado estava sujeito a um processo úe caracter politico certalJlente (lue todos os lo~al'es estejão preenciJidos,para que
que se lhe formou na cidade da Uberaba, como tem ;;ido n,lo fique ace[lbala a admimstraciio, se occorrerem faltas ou
muitas vezes referido pela imprensa; logo que cessou esse impedimentos imprevistos; mas: quando se raz extensiva a
ombaraco pôz-se em marcha com sua ramilia para o logar medida até li do Rio de Janeiro, e aos ultimos nomes das
fJue liJe' era designado, "já se achava nas vizinhallcas da listas, destituindo-se cidadãos distillctOS que occupavão um
côrte quando teve conhecimento daquelIe novo decl'etô,
logar puramente honorifico, sem probabilidade alguma de
Attendendo-se a tudo isto, e principalmente á distancia exerce-lo, parece evidente que um tal procedimento não
que separa as duas comarcas, parece maniresto que não pôde ter por motivo, nem por obj~cto, a salisfacão de verdapÓde haver tanta razão para imputar· se it negligencia do ileiras necessidades ou con!elliencias do serviço -publico.
magistrado a demora da sua mudanca, como ha para estraEm summa, não abusareI da attencão do senado apontando
nhar-se o excessivo rigor com qué procedeu o SI', presi- Wlmerosos rllctos. ou apreselltandõ uma extensa relacão
dente do conselbo não lhe concedendo alguma prorogação nominal de empre~ados demittidos, para ainda mai. proviU'
do prazo marcado.
o desejo que Im ae exterminar os conservadores; mas procurarei cOllseguir o mesmo fim pOI' outro meio mais facil, e
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Elle não a requereu.
que mais uj"radavel deve ser ao nobre presidente do conselbo,
O SR. FERREIRA PENNÀ: - Se a não requereu, foí talvez pedindo a b. Ex. que cite perante o senado o nome de algum
porque o julgasse desnecessario, depois de ter feito constar cidadão brasileiro conbecido como conservador, ou alheio
oficialmente que já se acuava em marciJa para o logar que aos Jlal'tiuos, e não protegido por liberaes, que na quadra
Ibe era designado.
aClual tenua sido despachado juiz municipal, recondUZido no
Bem sei que o nobre presidente do conselho poderá. dizer logar que occu)lava, promovido a juiz de direito, ou noque nos cas.?s referidos e em. out~o~ semelbant,es nada mais meado para qualquer emprc.go, cujo provil~ento dependa do
tem feIto senao observar as dlsposlçoes da leI vigente, aSSim. lIVre escollla do governo, ainda que não seja daquelles que
como reconheço que, sendo o numero das comarcas de se~ se considerão de confianca politica.
g~nda entranciu muito s.uperiol' ao das de Ilrimeira e terceira"
Creio que nenhum dos nobres ministros quererá encarrenao se póde observar rigorosamente a ordem de accesso, ' gar-se de demonstrar que nesta parte tcm sido fielmente
ficando por conseguinte sujeita ao arbítrio do governo gl'~nde I: observado () programma da nova situação; mas hão .le todos
par.te dos ~espa?llos ou remo~õe~ de umas para outrus, AlIlda reconhecer que, quando a~ nO~lcaç(jes pa!'a ce!tos empre/,\os e
aSSim, pore~, Julgo-!lle COI1:1 dlrel.to a p~r~,unlar se S, Ex. pl'IOClllall;nente para os llr!melros c:1rgo.s judicmrios silo dlctatem procedido com Igual rIgor e Impal'Cldudade a respeito das pelo IIlteresse de pal,tldo, dahl deve net)essariamente redos magistrados que pertencem ao partido dominante, isto é, sultar grande detrimento ao serviço e a adminislração da jus'
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tica, perdendo as palavras do proprio governo loda a força e
cr"edito de que deveriil.o i(ozar, quando proclama como principal necessidade do paiz a existencia de uma magistratura
indep~ndente, estranha á politica e capaz de exercer com rigorosa imparcialidade as suas nobres funccões,
O programma lambem comprehende éntre as maximas
adaptadas pelo partido progressista a responsabilidade rios
mimstros de estado pelos actos do poder moderador. Não
pretendo tratar agora de toda essa questão, já tão debatida
por alguns dos nossos mais illustrados llomens politicos, mas
sómenle da parte concernente ã sancci'ío das leis, porque desejo ,:e~ explicada ~ desllarmonia que" mo parec~ existir entre
as opllHões conllecldas e os actos do nobre presIdente do conselllo; e, posto que cada um de meus bJllrados collegas tenlla
bem presentes 05 artii(os da constituicilo que regulão a materia, peç? licença para fazer a sua léitura, quc tornará mais
cJar~ a mlllba exposiC,'llo,
DIZ o ar!. 6:2 (lelldo): {( Se qualquer das duas camaras,
concluida a discussuo, adoptar inteiramente o projecto que a
o.utra cumara Ille enviou, o reduzirá a decreto, e, depois de
hdo em sessão, o dirigi rã ao imperador em dous autograpllos
assi.gnados pelo presidente e os dous primeiros secretarios,
pedtndo-llle a sua sanccão pela fOl'mula seguinte: {( A as{( sembléageraldirige ao imperador o decreto incluso,quejulga
" vantajoso e uHI ao impel'lO, o pede a Sua Magestade Impe" rial se digne dar a sua snnccão.
" Ar!. 66-, O imperador darli ou negariÍ il :mnccão em cada
decreto dentro de um mez depois quo IlIe for aprêsentado.
"Ar!. 68. Se o imperador adaptar o projecto da aS3emhléa geral, se exprimmi assim :-0 imperador consente;
com o C(ue fica s<ulccionado, e nos termos de ser llrolllulgado
como leI do imporio; e um dos dous autographos, de[IOis de
~s,ig!lados pelo imperador, será remettido pam o arcllivo da
camara que o enviou, e () outro sel'vil'á para [101' elle se fazer
a promulgação da. loi, pela respectiva secretaria de estado,
onde sera guardado.
" Ar!. 70. Asssignada a lei pelo imperador, reCerendada
pelo secretario de estado comp~tente, e sallada com o seBo
do imperio, se guardará o ol'i~inal no arcllivo publico, e so
remelteráõ os exemplares de lia impressos a todas as camaras do imperio, e mais logares onde convenlla fazer-se
publica. "
Desde a primeira occasião, que se orrereceu em 1826,
comecou a Ilralica, observada em fado o decurso do pl'Ímeiro' reinado, de ser dada a sanccão unicamente pela
assignatum ou rubrica do imperadol'; sem n fórmula do
ar!. 68, sem data, e sem referenda, sendo a fórmula suprida
pelo a"iso com que o ministro da repartição competentii
reenviava o autogralJho á camara ultimamente deliberante,
declarando - que Sua Magestade o Imperador havia dado
o seu consentimento no projecto,
Desta regra encontra-se excepção em diversos autogl'apllos
com a sanccão referendada 110 nono de 18'27 pelo munluez
de Queluz cnmo ministro do imperio, e ein 1828 pelo ministro da fazenda José Dernardino Daptista Pereira,
A regencia JlrGvisoria dava a sancCi'ío pela fórmula:
A regencia provlsoria em nome do Imperàdor o SI'. D. Pedro II
cOlIsente-escripta pelo s~u presidento, datada, e a3signada
por todos os membros, mas sem r.ferenda do ministt'o,
A regellcia permanente e os regentes que se lhe seguirão
davi'ío li sanccão rio mesmO modo, acrescendo a referenda do
ministro, em- virtuúe das disposicões dos arts, 10 e 11 da
lei de 1i de junho de 1831,
•
Desde que o aclual monarcha. entrou no exercicio de
suas prerogativas, restabeleceu-se a pratica que se observava no primeiro rein~do. e o honrado SI', visconde do
Uruguay, tratando desta materia ne seu li:ilsaio sobre o direito
administratillo, diz o seguinte: \lelldO) « Note-so que por
virtude do art. 68 (da constitui cão fica a lei sanccionada no
aulograpllo sómente com a asiígnatura do imperador. Um
desses aulogrllpllos, .com es~a. assigna tura só, é remettido á
camara que o envIou. ASSIm se tem sempre praticado,
segundo a letra da eonstituiçtto, Está consumado e perfeito
o actô da, sancção sem. i!lterv~nção de referenda ali(uma,
Nem poderIa ser commuolcado as camaras, se 0<10 estivesse
perfeito e concluído,

({ Resla. s6mente o ncto, para assim dizer, material, de
collocar a lei no seu quadro, isto é, acrescentar-llle a. rormula da promulgação para ser puhlicada.
" E' essa formula da pl'omul~acão que é revestida da reFerenda do ministro, o qual por esso modo autllentica a lei.
Como quo certifica, como tabellião do cstado, em publico e
razo, que o documento e assignatura imperial sãn verdadeiros, e manda que seja impressa, publicada e que corra a
lei. »
Entende, porém, o nobre senador, actual presidente do con~
selho, que para a sancnil.o das leis, como para qualquer
outro acto do poder moderador, é necessaria a referenda. do
ministro l'esponsavel.
O Sr. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte,
O Sn. FERnEIRA PENN.l: Repetirei textualmente o que a
este reôpeito se encontra á pag, 21 do opusculo do nobre
senador sobre a -Naturexa e limites do por/er moderadór:(lMdo) " Sirva de exemplo a sanccão das leis, attl'ibuicão da
qual, mais que de qualquer outra, se poderia dizer que li incapaz de causar damno, porque ou o poder moderador dá a
sancção e tem o alloio das duas camaras, ou denelta o seu
consentimento, e neste caso, tendo a denegacão elfeito suspensivo sómentij, a idéa repellida., se é boa,
fim de certo
periodo triumpllará ; ahi mesmo com tudo é 1l8cessaria a responsabilidade, »
.
O SR, PI\ESIDENTE DO COXSELHO dá outro aparte,
O Sn. FERREIRA PENN!: - Parecia-me claro que estas pa·
lavras firmes referiüo-se ã sanccão d~s leis propriamente dIta,
e não á promulgação, acto disiincto, que póde ser praticado
com demora de um 0l! mais dias, e sobre o qual nenlluma.
dUVIda póde haver, VIsto que o ar!. 70 determina expressamcnte que seja referendlldo.
Se o ministro é com elfeito responsavel pela sanccão da lei,
e se sómente pela referenda se pôde fazer constar" essa responsabilidade, parece-me tambem evidente que /I l'eferenda
deve ser posta em cada um dos dous auto<>raphos de que trata
o art. 68, e que sem eBa não se pôde jufgar o acto perfeitamente concluido; mas a principal observacão que desejo agora.
fazer é (Iue os nobres millistr6s do império e da guerra do
actual gabinete têm referendado a ~an~ção dos actos legialattvos pertencentes a estas I'eparltciles, não praticando o
mesmo o nobre presidente do consefho, nem os outros seus
collcgas, como se róde ver dos autool'aphos existentes no ar
chivo do senado. Nao podendo desco'brir a razão desta dilfercn~a, julgo conveniente chamar a attcllcão do senado e dos
nobres ministros sobre este assumpto, p~ra que se (h'me de
uma ve~ a regm que deva ser invaria velmente observada.
O partido progressista tambem quer, segundo o programma:
{( - A realização pratica da lilierdade individual em todas
as suas relacGes. Ar!. 179 da constituicão.
({ .As~i~n consagra a Jiberdade indiVIdual como regra, e as
altrlbUlcoes da autondade, a tutela do estado e as restriccões no' interesse correctivo como excepcões, (lue só devem
ser determinadas por evidente utilidade" publica, expressas
e litteraes. »
Explicando este artigo, acrescentou o ilIustrado autor do
programma (lendo):
« E' por isso, senllores, que a missão do novo partido liberai não podia deixar de referir-so não só á lei de 3 de dezembro de 184 [, se não tambem á lei de 1860, não na parte
relahva á .emissão, que é um principio de ordem pl:lblica.
uma neceSSidade respeltavel para toclos os partidos mas em
rclacão á associacão,
'
(( 'Senllores, quiindo temos nosso direito de associacão dependente, em relaçilO a todos os objectos, da autorisÍlcão do
governo, sujeito á fiscalisacilo do governo vêde comõ a Inglaterra onde o principio da solidariedade' era outr'ora essencial a todas as sociedades; vêde como a FranClt onde
as sociedades anonymas erão sujeitas a tantas Test;icões '
vêde cum,o esses dous paizes franqueárão á industriâ e nÓ
eommerclO ás novas SOCIedades de responsabilidade lim:tada
sociedades. semelhant,es ás sociedades anonymas, mas sem
dependenClu de a.utorlSaçiio do governo e da. lisca.lisação d()
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governo; sociedades, cujo capital limitado na França, não bretudo proceder d,e accordo com as assemblêas provinciaes;
limitado na Inglaterra, li dividido em accões, acçõos trans- mas cu ,peço permlssãu para observar-Iue quo nem sempre
missiveis e negocia"eis confolme as conàicilcs estabelecidas poderá ISSO bastar plU"a a suluçãO de certas questões, como,
nas respectivas leis, Porque n,10 adoptanios eSla nova le- pOl' cxemplo, a dos dous terços,
gislflÇãO da, Inglaterra c da l1rMça, crcilll(lo esla nova esO ~ D 111
II
]leclo de sociedades?
::in, , ANOEL: - avenuo accordo entre o presidente o
{( Senhores, é uma necescidade concedor aos inrlividuos a a assembléa, nilo pôde dar-se essa questão,
iniciativa das suas emprczus, a exclusiv<ll'espon,ab,lilkle do
O Sn, FERREmA PEl"NA: -Póde até mui facilmente acontesuccesso das suas empl'ezas, "
cel' (Iue a questiío comcI:c no tempo de um presidente, ou
A confrontação, IJOn!m, deste trecho do discurso do illus: i Vlce-prrSl'.Icnte, e tenha de ser decidida depois da posse do
tra.do autor do [lrogramma com o (Iue disse em sessão da seu successor, DCfilatS, convem observar que nem sempre
ontra camara de 2.U de janeiro o nobre presidente do conse- bllsta a melbor vontade dos presidentes para conseguir o
lbo, quando interpellado sobre o assumpto, induz-mo a erer accordo das assembléas sobre todos os assumptos, e que não
que entre as opiniões de tão distinctos directorêS da nova si- fallão exemplos de suem elle:s hostilisados quando se mostuacilo lia ainda grande diverllcncia ácerca da reforma de trilo dispostos a cumprir escrupulosamente o seu dever, não
quo- possa porventura precisar a legislação de ~i60; e para c~ncol'fendo jJaru a a~opção de aetos eon~rarios ~\ constituique se dcsfaç~ q,ualquer cngano, em que cu esteja laborando, po ou o[enslvos dos 1I1teresses das propnas provJOclllS,
lambem repetlrCl as suas propnllS palavras, (Lelldo,)
Perguntou, finalmente, o honrarlo senadol' por que razão
« Fallou igualmento o nobre deputado da í{uelt,io do cre- não têm apresentado algum tl'llbalho as commissões encarrcdito e dos bancos, pel'gulltando o que pretende o governo gadas do exame dessas queslões, A respeito daquellas que
fozor, se pronuncia-Be no sentido da l'estl'Ícçilo, se no da li- c~r1a UOHl das cnmaras elege annualmente, nada me compele
berdade,
dlzcr; quanto, porém, á nomeada em 1861, da qual tive a
" A este respeito, Sr, presidente, direi que, achando-me tOnra de fazer ~arte, posso informal' que, em conferencia
fôra do parlamento na legislatura cm que tues questõc5 mais celebrada na, secretal'ia do imperio, sob a presidencia do
vivamente se agitárão, não tive occasião de pronunciar-me Ilonrado Sr, Visconde de Joqultinhon\la, estabeleceu o mea tal respeito, Sendo, porém certo que existe legisl,lÇilo 50- lbodo que devi", seguÍI' em seus trabalhos, e incumbiu a cada
bre o assumpto, e que parece terem os animos cbegado a um dos membl'os o exame de certas questõcs, para que désse
Ilccordo ácerca· dos pontos cardeaes ria materia, basta-me sohro alias um IJarcccl' Jlor escl'Ípto, que fosse depois e:mllliponrlerar que, o governo está na lIJtcnção de cumprir com narlo e discutIdo por todos, como ficou constando da aeta que
lealdade a legisla cão que temos, e na qual mIo lhe parece iC lavrou,
que 'a opiniãO rcclmm aclnalmente alteraçITo profunda na
Tendo eu de pal'til' para a provincia de IIrato-GI'osso, enviei
Jlarte essencial, o que todavia nào importa, como disse o no- M nobre v!scontlo o meu fmco parccer sobre a parte [rue mo
ll!,c deputado, o )lroposito de complot" illl!nob!lid:lIl~, propo- coube, e, 19nomndo aind~ as vistas do ministerio actual
SitO que em ramo nenhum do scr"ICO IlUbhco c admlssl"ol.» sobre esle assumpto, !imito ·mo por ora a dlzel' que o nobre
Quanto á reforma da lei de 3 de'dezembro de 181.1, que c preSIdente do conselho, que tambem faziu parte daquella
uma das idóas carde~es do programma, parece-me que nada commlss:l0, preslarã, a meu I'er, muito bom sel'vico ao paiz,
mais será necessario, nem conveniento, dizer-se CllH[Uonto 50 concurrer para que, se dê o conveniente imliulso a tão
não entrar efl'ectivamente em discussão o projecto já alll'csen- Importante tra1ía!llo, NlIlguem dcsconllece quanto é cne t1iftudo ti camara temporaria, ou algum outro.
fiell; mas é tambem eVlIlente que o adiamento em "oz do
Exercendo hoje o parti rio liberal a maior inlluencia na di- remover tornará ainda mais !'traves os males e embaraços proreccão dos nCllocios publico., tendo desaoparccillo os cmba- veowntes do estado de confusilo em que já se aella a legisraçós flue encontrou, segundo se diz, em 'outra época du seu laÇa0 provincial ~obre diversos ramos da admilli;;tl'ação.
dominio político, e podendo contar com o accordo de opiniões
l'elo que respeita à dcscentralisação adnli'üstrativa necesoutl,'ora div8l'geute.s sobre diversos pontos dessa reforma, 5am, para a commorhdarle dos )lovos, parece-me flue todos
outra causa não se deve esperai' senão flue empregue torlos r~collhecem quanto é insulílciente para consegui-Ia o projccto
os seus esforços para cumprir com a maior hrevidade possivel ,unrla pendellte de delibcraçfiO do sen~do, que só amplia as
a promessa que por lantas vezes e lilo SOlclllllClUente tem faculdades dos preSidentes de provHlclas no tocante ao profello á nacão,
v'Ilnenlo de certos empregos.
Diz outi'o artigo do progra~lIna: "O partido progr?ssista
A reforma das administraçiieS,provínciaes tem sido já requer a defesa dos direitos e lnteresscs locaes da 11l'OVlllCJa o commendada como a.sull1pto dIgno do partlcula,' attenção
do municipio, Assim, tcm como maximas sagradls - a Sill- por diversas falias do tbr'ono, e especialmente pela de 1860,
cera e etrecliva exceucão úo acto atldicional, e a úescelltra- mdlCandú-se entre outras medidas a Creacão da carreira
lisacão administmtiva Ílecessaria á commodid:lfle dos povos,,, administrativa, e a instituição de conselhos que auxiliem os
N'este artigo falta, como já se notou, uma declal'acão es- presidentes no exame dos multiplicados negocios que lhes
seneial, isto é, se o parlÍdo (H'ogrcisista considera c' aceita silo submethdos, Neste sentido apresentol! o hOllrado SI', Alcomo parto integrallte do acto adúicíonal, IJant sei' mantida e mOlda Pere,ll':\, em sessão da camar<l dos deputados de 20 de
fielmente executada, a lei interpretativa de 12 de maio de Junho segUinte, um projecto comprehendclldo as mesmas dis18iO, o se julga ou não necessaria uma nova interJlI'etacl1o posiçUes daqucl!'outro a que ha poaco me referi, e muito
que remova os graves embaracos que ainda se encontl'ão' na convmi saber-se se o pal'tido progrcssista está ou não disexecução de diversos artigos, ·como tem-se por mui tas vezes pos,to a adopta-Io inteiramente, ou, com alguma emcnda, para
observado, e especialmente em 1861, na occasíiio em que um satJsCazer a neceSSidade l'econheeltla nO programma,
illustre senador pela província da Rahia propOz que esse tl'<lQuanto á reforma das municipalidades, que, segundo o
balbo fosse, como foi, incumbido a uma commiss.ilo especial jlrogr~nllna, vever~ ser felta dílmalleira que se separ,e a dei icomposta de membros das uuas camaras,
bel'açao da execuçao, para ficar pertencendo aquella a camara
O honrado senador pelo Rio-Grande do Norte declarou e eôta, a? seu (lresldente, podcnd?-,se tambem cl'car em certos
hontem que nITo jul&!l. de urgente necessidade essa interpl'e- mUlllcllJlOS ndnllOlstl'adures mumclpaes eleitos como os verea·
tação, por ser sulliclente a da lei de 1B10, e a que tem si,Io do}'cs, e pagos pelos,coCl'es das camaras,- já em outra occ!l.!lava por consultas do conselllO de estado; e eu sinto di;;.. SIilO notm q~o o mllllsteno actuul, reconhecendo a sua. nocescordar da sua opiniãO, admirando até que uma Ilessoa tão srdade, nua Julgasse conveniente aproveltar o projecto aprciIlustrada,
pratica nos negocios publicas, IluO já admi- sentado em 18ti:2 pelo honrado SI', mal'lJuez tle Olinda, e
nistrou divcl'Sas provincias, não reeonheca os damnos e OJIl- retJrado a seu pedido em fevereiro do COl'rente anno, Cazellbaraços, pr~venie~tes de muitas duvi:las- que o governo tem do-lhe aquellas el~elldlls que lhe parecessem nacessarias,,":"
submettldQ a conslderacão da assemblea geral, por não poder Em resposta a mlllha observaçrro só al!cgou o nobre preSlresolve-Ias, e que. até úoje se acbão pendentes de decisão,
dente ,do conselho a conveniencia de começar a discussão
Accrescentou amda o nobre senador que, parll vencer ou desta lmportante materlll na outra cama]'a, ollde tem assento
prevenir taes embaraços, devem o~ presidentes procurar 50- o ministro da. repartiçãO competente, mas niIo posso dei::tar
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de declarar ainda a S. Ex. que a razão não me parece sumciente para justificar o adiamento .de um trabalho tão necessario e tãO solclll1lemente promcttldo; porquanto, se alem da
presença .dos membros do gabil!ete que são tambem senad.ores,
e dos amigos que cantão nesta casa, cCI·lamente mUlto dlustrados e capazes de auxilia-los no debate, parecesse ainda.
neccseario o comparecimento do nobre ministl·o de imperio, da
pm·te do senado nenhuma duvida poderia haver em convida-lo,
se~undo o estylo observado em outras occasiões semelhantes.
l1aUando das municipalidades, julgo opportuna a occasiiio
para pedir ao nobre presidente do conselho que haja de dar
ulguma informacão do que tem occorrido ácerca da administracão do matadouro publico desta capital. (Apoiados).
todos nós sabemos que por decreto do governo foi creada
uma agencia omcial, sujeita á immediata in1lpecção do cheCe
de policia, e que dahi nascêruo graves questões entre a
camara municipal e o ministerio do impel"Ío.
O agente quo ultilllamente servia, homem de reconhecida
probidade, pediu e obteve a sua demiôsào ; mas, quando se
eSJlorava que tivesse succcssor, ou que se tomasse alguma
outra providencia, cahiu tudo em cOI"pleto silencio, n1l0
constando ao publico as vOI·Jadeiras intcngões do governo
sohre um assumpto que até entilo se considerava tão importante e urgente, e continuando entretanto as queixas dos
criauores e negociantes de gado da provincia de ~linas, Ilor
causa dos consideraveis prejuizos que soffrem com a. Calta de
medidas contra o mor.opolio dos marchantes.
Entendo porventura o governo que a crea~ão da agencia
omeial olIende os direitos d,l municipalidade, e que portanto
não deve mantê-Ia? Entende que por alguma outra razão ml0
convem aboli la? Em qualtluor destes casos, não lbe 'pare~e
coo venionte recorrer a alguma' outras medidas de maIs facll
appE~~ção e i~medi~to e~eito do..que. aquel.las que vêm
ndlcadas no ulllmo Telatof!o do nlllllstel·IO do ImperlO, afim
de que nuo falte ao mercado, por preço razoavel, prillcilm.lmente em certas (luadras do al\no, um gencl·o tão neceôsano
como é a curne verde para alimentação dos habitantes desta
gl'and.e cidade? Estas guestões. rccommendil0·se po~· sua
propna natureza ao partIcular CUidado da. adn!lnlstrac<l? [lublica, e eu espero que algum dos nobres lllllllstros haja. de
dar logo qu.e seja possivel os esclal·erl~entos quo lbe~ peço.
T ambem desejo saber do nobre prcsluente do con'lelho se
com eITcito chegou ao seu destino uma representação da
cumara municipal de Nithel'ohy, que corre impl'cs,a !lO Jornal do Commercio do 13 de maio, com a decli\l"<lção de ter
si(lo ua~nimcmente i\pprol'ada pelos vereadores [wesentes em
sessüo de 1'2. lmra subir á augusta presença .do chefe do
estado,-tratando da naciona!isGçeio do COlllmerclO a retalho,
dos etreitos que podem ter as convenções consulares u~tlma
mente celebradas, e de outros assutlll'tos da COll~petencw. dos
poderes gerMs do estltuo. "
. .
Não sou movido a lazer a pergunta por mem e lIJulll curiosidade, mas por parecm·-me. 'lue não devo pass~r desape~·
cebido o act.o da eamara mUniCipal, quando, alc~l do lIlillS
que ahi se encontra digno de reparo, ella s" exprnne ares
peito dos repi'esentantes da nação nestes termos; [lendo)." E
talvez mesmo, imperial senhor, o facto d~ não ter alllda
merecidG· a representação desta camara, pedwdo. aos poderes
do estado proteccão ctllcaz, tanto quanto poss!vel, P,Wl as
duas classes mais des[ll·otegidas, .que entretanto SilO as. garantidoras da ~iqueza. e d.esenvolvlment? .1!1atcrml.do IHlIZ, e
bem assim maIs autonomia para o mUnIC!plO) soliCitação que
!la mais de lIlez pára lias pastas das. cornnllssõcs .d~ assembléa geral, tenha detorl1unu(!o 110 cspmto da munmpaltdot!c
de Nithcl'ohy, e !to de sua popa/ação, como no da do patz
inteiro, a crença de que daqueUe ralno rIo poder publico,
aliás o mais immediato representante dos interesses do povo,
pouw tem a esperar a classe dos aflricultQ1'es, e a dus operarias meCa1l1COS, os pobres martyres da activirlade nacional
q!!a1lto ao sea desenvolvimento malerial. "
Estando detcrminajo por decreto de 21 de agosto de ~8i9,
como bem sabe o nobre presidente do conselho, que tanto os
omeios de quaesquer autoridades ou repart.içõ.es, como os
requerimentos e representacões,que das provmclus se tIverem
de enviaI' a alguma das secretarias de Estadosejão sempre remettidos per intermedío do presidento di!. respectiva provincia,

não se devendo nas mesmas secretarias do estado dar andamenta al,gum. aos que de outro modo Corem dirigid03; e ha-·
vendo alem dls:5o ord~ns que prohibem a publicação .de semelbantes peças amclnes emquanto não constar a deCISlio da
uutoridude superior, tambem estimarei saber se Coi assim
enviada a reprcsentação de que agora traLo, e qual a delibeI·ucão tomaria. pelo govemo ,0110 só sobre a suu materia e sobro
a éompetencia dil camara pam h·atar de semelhantes assumptos, mas tambem quanto ao facto do haver sitio mmediatamente publicada pela imprensa.
« O partido progressista quer-a. reCorma e sincera e;ecuÇão d!llei eleitor~l, de modo que as qualiflea~ões .sejão
vordadell·as, e a elelcão a express'iO real lia vontade nacIOnal.
E como meios tendeiltes a este fim;
« As incompatibilidarle~, que, segundo a ex~!icacão do
honrado senarior 11010 Rio-Gmndc do Norte, devem ser directils e abôolutas, compreuendelldo todos os empregados, e
n[o só os magistrados.
« E n representacão necessarill das minorias, "
Sobre a nocessidade de mellJol'ar o processo da qualificaÇão dos votantes estalllOS todos de accordo, e da sinceridade
dos seus desejos durão as administrar.1ies conservadoras
diversas e inequivocas provas. como, por exemplo, a que se
encontra no decreto de 21 de dezemllro de 18Gt, referendado
pelo illustre senador por Illinas, que era então ministro do
imJlerio.
\}uanto ás incompatibilidade., que Corüo sempre objecto
das mais vivas aspiraMos do partido liberal, já em outra
occasião observei (lue áquetlas lIlesmas administraç~es levál'i!O o seu escrl!pulo n~ execução. da lei a pont~ de neg~rem
a remoçil0 a dIVersos JUizes de dH·mto, seus amigos pOhtlCoS,
para que se llão pudesse dizer que assim procuravão favorece-los nas eleições que se aproximavão, obl'iganrlo-os por
conseguinte 11. pedir demissão dos empregos para so apresentarem como candidatos. A estes casos podereI accreS1:entar
agora outro que então não Decorreu-me, acontecido com o
Dr. ,T. nl. da Costa Bastos, que, occupando mui dignamente
o cargo de juiz lIlunicipal de Campos, onde prcstâra. durante
a epidemia do cholera-morbus serviços pelos quaes mereceu
a. condecoração de omeial da ordem da 1\08a, lliio pôde obter
do ministerio de 4 de maio de 1857 a sua remocão, nem
ainda a dmniss,10 a tempo de apresentar-se candidato na
clcicllo de deputados provillciaes.
Isto aconteceu quando se dizia que o sj"stema representativo estava deí(enerado; mas logo que comccou a ,'egene·racão todos viriio como o ministerio de 30 de 'maio removeu
fUllccionlirios publicos )Jara fazer cessar a incompatibilidade
de suas candidaturas, e o senado observou que, IIlterpellado
a este respeito, o nobre ú'(-tIlinistro da justiça declarou com
toda a ingenuidade que h,nia concedido a remoção porque
não sabia, posto que desconfiasse, que era pedida com aquelle
fim. [llisQ).
Censurei este fueto por parecer-me um meio de iIludir a
lei das incolll!mtiDilitlades, lllas mio me recordo de ter ouvido voz a guma do Iaelo liberal no mesmo sentido,
nem sei se poderemos de ora em diante contar com o fiel
cumprimento da IH·omessa flue se faz no programma.
No artigo de qlle agora estou tratando noto com pezar a
essencíalissima falta de algumas palavras pelas quaes o pal'tido proljl·cssista se comprellléllesse Cormalmente a {uzer as
eleições geraes de 1863 sem iutervenção da policia. e da
força arllltlda.
O SR. D. MANOEL dá um aparte.
O SII. FERREm! J.l1lJ.1:/(Á;- Note o honrado senador que o
progmmll1a, tratando da reCorma da legislação eleitoral,
como meio de conseguir-se i\ li vre e genuina expressão do
voto, reCorma que ficava ainda sujeita á não pequena demora,
nada disse ([uanto ao modo de Cazer-se a eleição daquelle
anno. Eu estou convencido de que, se o pl'ogramml1 conti·
veS:ie uma promes,a no sentido que acabei de indicar, e o
pal·tido Ilrogressista a cumprisse fielmente, bastaria isso para
acarear-lhe todas as aduesões e s]"ffilJathius nacionaes; mas
infelizmente a maneira pela qual se fizerão as eleições
mostt·ou corno foi interpretado o seu silencio neste ponto,
Q SR. D. MAliOE~ dá outro a parte.

1'16

SESSÃO EM 13 DE JUNHO DE 186i.

o Sa, FllnREIRA. PEl'Il'IA: - Ou co dizer que as elei~il'es fo- rem privados dos postos, ficarM agregados ao corpo que
rão as mais livres, principahnell·te na córto, e, não julgando houver no 108'ar de sua nova residcncia, ainda que seja em
necessario referir agora os numerosos factos, em contrario li diversa provmda, "
A parte deste artigo que tem tido mais exacta e rigol'osa
esta assercão. que occorrêrão em divel'sos pontos do impelio,
por ~crem bem conhecidos pelo publico, limitnt'-me-bci a uma execuciio é a (lue diz respeito ás patentes, por isso que sem
observa~iIo que já fiz em outro d.is~urso. isto li, que mesmo ellas riJo podem os officraes pl'estar o jm'amento, nem ser
na côrte, onde no tempo das arlmInlstracões conservadoras os como taes reconhecidos,
Quanto ás outras disposicõ'es, havia toda a possivel induldelegados e subdelegados abstinhão-se dê apl'escntar-se como
candidatos ao logar de eleitor, viu-se em 1863 que alguns gencia da parte dos minfstros da justiça. e presidentes do
provincia,
que, em vez dc usarem inuuediatamellte da Caculdos recentemente nomeados furão inclui dos nas chapas de um
partido, e em Cavor dellas fizerfio, como era natural, tudo dade que lhes é conferida, prorogavão os prazos, ou munda vão fnzer adveI'tencias aos olliciacs para que cumprissem o
quanto estava a seu alcance,
Tambem noto no programma a Calta de qual'[uer declara- seu de,er, mormellte quando lIão occorria a necessidade de
cão que concilie as opiniões dIvergentes a respeito das cau- cbama-Ios a elfcctivo scrvico.
Era isso proprio da politiêll de concílíação, durante a qual
aidaturas officiaes, pOl'!lue recordo-me de haver o Ilobre presidente do conselho sustentado em algum de srus discursos, comecou se a executa!' a lei, nomeando-se indistinctamente
como ultimamente sustentou tambem o illu~tl'e senador pela para ·os postos cidarliLos pertencentes aos diversos partidos,
Ultimamente, porém, consta flue têm sido mais frequenles
Dahia, principal autor do programma, que aos homens politicos que sobem ao poder, como representantes de uma opi- as ol'dens !Iue mandão fazer efrectivll. a privaciio do posto
nião mio pôde nem deve ser vedada a intel'\'encão nas elei- por falta de Cardamento, e disto encontra-se ex·emplo em um
clles: comtunto que usem sómente da sua inllueílcia IICS50111, aviso que consta ter sido expedido pelo ministerio da justica
não dos meios propl'ios do governo, sendo entretanto certo com data de 9 de fevereiro ultimo a respeito do major aa
que alg~ms outros membros dos mais distinct~s ~o .!lar.tido guarda nacional da villa do Araxá, Antonio illanoel da Aprepro~reSslsta condemnão essa theona como preludlcml a h· sentnção,
bertlade do voto, e capaz do produzir a degeneração do systema representati,o,
O SR, YISGONDE lJA Bo!-VISTA dá um aparte.
O nobre presidente do conselho, deCendendo o ministcrio de
O Su, FERUElRA Pennu. - Este cidadão occupaYa o posto
30 de maio das 'accusaçOes que na outra camara se Ille llze- de ajudante de ordens do com mando supel'ior, que tem, como
rilo por cansa das ultimas cl~íçêie5 geraes, allcgou, como pl'O- sabe o nobre senadol', a gradua cão de mnjor, e Coi privado
va da impal'cialidade e franqueza com que procedêl'a o mes- dcsse posto por llavcl' o conHuand,inte superior informado ao
mo ministerio, o facto de haver dado conta nos rellltol'ios das govcrno que olle nito se achava fardado; mas, á vista de dorcpaJ'Iições do imperio e justiça de abusos e vio)encias ol'igi- cumentos com que o mesmo cidadão illstJ'uiu uma re~rp.sen
nados da elciçiio, signal de que os não apadnnhav1l:' antes tação dil'Ígitla ao presidentc da provincia, e (lue aquI tenho
procurava descobm os seus autol'es para Caze-Ios pumr_
por cópia, parece 'Iue não fura exacta nquel a informação,
A isto aecrcscentou ainda S. Ex, que, assim como o miFallando destes Cactos, não tenho po!' filu censurar de manistedo trnnsacto mostrou-se sovero na rejll'essilo do taes neira alguma o gorerno ou seus delegados quando porvcnabusos e violcncias, o actual não sc descuidaria de cumllrir tura }ll'uccdão com te do o ditaI' no cumprimento da lei, mas
igualmente o seu dever,
sim mostrar quanto ti di"'oa ae reparl! a desigualdade do seu
Nos dou; relatorios encontra-se com atreito lIma exposição, procedimellto, dl',igualdade q\le 'parece manifesta, quando
posto flue muito resumida e illcompleta, de aetos criminosos se observa que no mesmo municípIO do Araxá existem outros
praticados por occasifio das ele:ções, fazendo-s~ menção de olliciao:! que, não sc tenuo fardado no prazo marcado pelo 1'8algumas representações, em que dive!'sas u.utomlades suhal- gulamcnto de G de abril do 18ãi, são todavia conservados
ternas erão accusadas de excessos e Vlolencms, c doclal'lllldo- nos seus l105tos.
50 que o governo tratava de llabiHtar·se para proceder a
Os ha litantes do lagar attribuem esta desigualdado á
respeito ddras como Cosse de justíçn,
unica cil'cumstuncia de pertencer aquelle otlicial ao partido
Agora, lendo já decorrido tempo sullicienle para as averi- coo8ervador,c estes ao liheml; mas é de esperar que, ficando
guacões necessarias, parece-me que o nobre presidente do disto informado o nobre presidente do conselllo, não continue
conselho daria uma brilhante prova fIa impareialid,lde do a exccuçi10 da lei por semelhante maneira,
Referirei ainda outro caso que OCCOITCU em Cuyabá, e que,
ministerio e seus delegado., Sll mostrasse que já se Cez clrectivd a responsabilidade, ou ao men06 a destituiç~o, de algu- parecendo á primeira vista muito simples e de pequena imma das autorid,ldes pertencentes ao partido libm'ul que assim l'ortancia, mostra todavia, a quem conhece todas as suas parCorão accusadas; mas creio que mais faci! "orá IJI'ovar-se que ticulal'Ídades, como o espiri to de partido supplanta muitas
sómente sobre os vencidos, os conservadores, tem l'ecahido vezos a justicll. c o interesse publico,
os processo$, e outros vc!wmes com q,ue seus adyer,arios
Ilavia ali ·um tenente da guarda nacional, que oecupava
JrOCUrão satlsCazer 05 OdlOS e maIS paixões provementcs da tnUlbom o logar de subslJluto de juiz mu~ieipal e de orphão.,
uta eleitoral.
e era consitlel'lldo como um firme e constante alliado do parO programma tambem comprehende a reforma tia guaJ'(la tiJo conservador.
nacional, para que scj,t devidamente qualificada sem prejuizo
Quando tive de fazel' anomeacão de substitutos para o novo
do exercito e armada, e alliviada quanto ser possa do scr- quatriennio, convenci-me de <pie Calwl'ia ao meu dever se o
vico activo,
recollduzisse, porque as informações que obtive, sendo parte
·Não cabe aqui discutir 05 di"ersos meios que se têm indi- dellas dada por um dos liberaes mais distinctos, e por milll
cado para conseguir essa reCormil; mas julgo COOVf:nÍente considerado como homem sincero e circumspecto, mostravào
fazer a}~um;:s obscrvacões sobre o modo como vai sendo a irregularidade do seu procedimento em questões graves,
como, porcxemplo, a acçJo de liberdade d~ 'l'lu'ios individuos
elecutaua a lei actua!. •
Diz o artigo 65: (Lcndo,)
que enio amda tidos ]lor escravos, não obstante haver-lhes
« O governo e os presidentes de provincia poderfio por sua Callecidll. senhom passado cartas do alforria, que Corão
uma ordem motivado. privar dos postos os olliciacs de sua lancadas nas notas do tabelliào da cidado de Gampinas, da
nOlIleação, nos seguintes casos: § 10, quando não procurarem, provincia de S, Paulo,
.
as patentes, ou não se apresentarem fardados e pl'omptos nos
Nfio rccondu~i, portanto, a1uelle juiz substituto; mas isso
prazos marcados pelo rctiulamcllto; § '20, quando se ausen- 111eSmO bastou para I}UO os Iiberaes mais influentes, e 0110 sei
ta rem do distrícto do seu corpo por mais de seis mezes sem se aquellc mesmo (Iue a seu reslleÍlo me havia dado inCorma·
licenca; § 8°, quando mudarem de domicilio pam Córa do ções as mais desfl\v?l'aveis, tratassem logo de angaria-lo, de
distrícto (havendo espera de seis mezes), sem terem ahi ser- chalUa-lo ao grenllo do seu partido, persuadindo-o de que
vido quatro nnnos, ao menos, como ollicíaes, ou 10 como nM devia COlltinttal' a serco1lserVaduT depois de haver sotrrido
guardas,
tamanha illjttstiça do presidente da provincia, e Iisongeando-o,
!( 05 olliciaes de que trata. este paragrapho, se não ia· emlim, com a prolIlessa de accessos na guarda nacioual, em-
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bora fossem os primeiros a reconbecer que os não I!lerecia rcce um juiz municipal supplente gue, contando certamente
por servÍcos prestados no posto de tenente, nem poderia obte· conl o apoio e protcccilo do pUl'tldo dominante, anima-.e a
los sem que outros omciaes ficassem injustamente preteridos, desohedecer a uma orllein expedida em favor dessa mesma
Acbando-se vago o posto de tenente-coronel cOUlmalldantc liherdade por um tribunal supcdor; e que no tocante á
de um batalhão, havia eu proposto ao govcrno imperial, de guarda nacional tOI'na-se cada l'CZ mais manifesto que a
accordo com o cOlllmandante superior, unI dos majores aju- 1l01'a creacão de tantos corpos tem pOl' principal motivo,
dantes de ordens, rertencente ao partido liberal, que rcu- n,10 a sutísfawlo de neceSSidades reaes do servico mas o
!lia em meu conceIto os predicados nccesslll'Íos; e, para a desejo de l'emÚner111' com patentes mais ou menos 'elevadas
vaga llue este deixava, propoz o commandante superiol', tam- os sel'viços pr~stados nas campanhas cleitoraes,
bem de actordo comigo, um capitão igualmente idoneo e reS S
commendavel por servi~os prestados 110 espaço de longos
Ulf a, J!:SAOOR:- E' ahuso antigo,
annos,
O SR, J:"J1:RREIRA PE~NA : - Nito digo que seja moderno;
Os meus oOlcios contendo estas duas propostas Corão por o, que entendo IÍ que devemos fazer todo esforço para exmim confidencialmente entregues ao propl'Ío commancraute tu'pa-lo.
superior, para que os fizesse seguir a seu destino, pouco
OUTRO SR. SE1!ADOR: _ A este respeilo os ministros têm
tempo autes da minua vlllúa pura a c(il'te ; mas aquI COI1- siúo muitas vozes illudidos,
stou me que á secretaria de justiça só havia cbegado a proposta do tenente-coronel, que COI logo apllrovada,
O Sn. FERRElBâ PENXA:
Ainda Carei, S,', presidente,
Do destino da outra não tenbo notícia certa; Illas não me mui breves reflexões sobre o que dissel'ào os Srs, presidente
faltiío fundarnentos p"ra crer que fosse de proposilO retar- do conselho e ministro dos negocias estrangeiros refel'indaria, ou abafada, até que se oITcrccesse occasiiio de propôl' uo-se a pontos do meu anterior dlscUl'so.
outro individuo, cuja nomeacão cOllvieRse mais ás vistas do :;;;-Qu&.lIto ao r~paro que fiz sobre o Cacto de haver-50 encercommandante superior, corno· cheCe de um partido,
rad() na outra camara a di.cussão do voto de graças sem
Passado algum tempo, fizerão-se duas outras propostas que algum dos ministros honvesse respondido aos discursos
(tendo sido uma dellas reenviada da secretaria de justiça por dos representantes da 0PIJosicilO, declarou o nobre pl'csirlento
parecer irregular), para que o referido tenente, ex juiz mu- do conselbo que isto aconteêeu, porque, sendo aquelles disnicipal substituto, a quem entretanto se uaviajá conCerido o cursos reproducções de outros que havião sido pronunciados
posto de capitão, fosse promovido ao de major ajudante de e respondidos na discussão do voto de graças da .essão anordens do commando superior. como o Coi por decreto de 3 terior, entendeu o ministerio que não era nccessario, nem
de abril ultimo, com prctel'icão a mais injusta do capitão que conveniente, occupar~se de novo com os mesmos nssumptos.
havia sido primeiramente pl:OpoSto. e de outros omciaes,
Parcce-me, porólll, maniCcsto que S. Ex, equivocou-se, porEste e outl'OS factos de semelhante natureza podem, ainda que, tendo a l' discusEão durado sômcnte de 26 até 29 de jarepito, parecer pouco importantes á primeira vista j mas noiro, e referindo-se na sua maior parte ao mini;;terio de 30
quem observa de perto como taes co usas se fazem, por con- de maio, nào podia cOlll.llrehender actos de data pos,terior
veniencia sómente lle um pal'lido, nuo póde tambem deixar de (Iue se tlatou na :!. discussão, teudo esta por pl'lllClpa i
de deplorar que mereMo a approvacüo do governo, com de- ohjecto o procedimento do ministerio actuaL De. alguns factrimento do servico puhlico e da fOl'cil moral da autoridade,
tos então refel'idos ainda me recordo, sentindo a falta de
Da facilidade com que o govern"o continúa a crcar novos explicações, que a meu ver não deverião deixar de ser dadas
corpos e commandtls superiores da gum'da nacional, sem rlue pOl' parte do gahinete,
e[ectivamente exista a [orca que a lei pam i;so exige, jú
Ao que cu havia dito a respeito dos motivos e objectos da
por vezes se lem fallado, e lÍscusado seda procurai' proras missão especial mandada a lUontevidéo deu o nobre ministro
mais convincellt~s do que aqucHas que nos olrel'ece o proprÍo dos neaoeios estrangeiros a resposta que era de esperar, deDiario Ol/ieial, Ainda assim, porem, julgo conveniente clarantFo que no estado actual da questão não lhe era possivel
referir alguns ractos de que dá noticia uma correspondencia accrescentar outros esclal'ccimentos aos que se encontrão no
do l\laranhão, publicada no supplemellto do Jornal do Cum- seu relatorio, Satisfeito com esta resposta, limitar-me-hei a
merdo de 11 do conellte, pOl'que sel'vem para maIs c.;;n- uma unica observaçãO, e vem a ser que, bavendo-sc julgado
firmar proposicões que tenbo ellllttido n~sta casa, sujeitando- conveniente, segundo declarou o nobre ministrQ, conceuel' {(
os todavÍll a qualquer rectificaCão, se não forem tãO veri- missão especial certa liberdade para proceder conrorme as
dicas como devo IlresumÍl',
•
circumstancias, e sendo tão facil e prompta corno é a commuConsiste o primeil'Q facto em haver o juiz municipal nicacão enh'e IIl0utevidéo o esta cOrte, devemos sobretudo
sup~lente do termo do DI'cjo, Florendo Furtado (Ie Albu- deseJaI' que qualquer passo terminante e decisivo não seja
querque Ca
'
cumprimento li uma ordem de dado senãO de perCeito accol'do com as vistas e instruccões
habeas
pela relüCllo dQ di5tricto em Cavol' do governo imperial.
•
do juiz
no da comaréa, José Beligario HenriO SR. MIMSTRO DOS !'IEGOCIO, ESTnA!(GEIROS ;
Natul'alque Cunha declarando que não se conformava com os Cun
darnentos do accordll0 por serem contrarios a rlil'eito, e que mente.
muito le~almente fôm aquelle juiz processado pelo sllbdeO SR, Fr,RREIR" PENIiA: - Quanto ao mais, julgo esculegado tle policia, como melhor se vê do despacho a'lui sado repetir que outra co usa não posso desejar senão que o
transcI'ipto, (Lê,)
nosso enviado consigll os fins da sua missão pela meneira
Dos outros factos f:llla a correspondencia nestes termos; mais conformo á Jiguid;,dc e verdadeiros interesses do DI'~sil.
(lendo)
Concluirei, Sr. presidente, explicando o voto que pretendo
« Em remuneracão dos sCl'vicos partidarios de Florencio dar, como já disse, a favor do projecto de resposta á falia.
Furtado, isto é, pôr ter feito processar clandestinamente o do ihrono tal (IUal se acua redigido, Eu declarei que o apjuiz de dil'eilo da comarca, acaba elle de ser nomeado provava \101' exprimir convenientemente a meu ver os inaltetenente-coronel commandante de um novo batalhão de re- ravois sentimentos do senado para COIll o cLefe do estado e
serva; seu irmão IIliguel Furtado de lIIendonç.J coronel sua augusta f;lmilia, e accl'escentc: que me parecia, segundo
commandante superior de um novo commando superior o sentido nalural e obvio das palavras, que 11 respeito do micreado na comarca do Brejo; seu cunhado João Paulo de nisterio actual não continha cenSUI'a,nem louvor, Depois disAraujo Bacellar tenente-coronel chefe do estado-maior; seu to deu o iIIustre relator da cOllllllissão algumas explicações
tio Alexandre Francisco llodrígues tenente-coronel comman- sobre ,a 2,' parte" observando que, comquanto a resposta
dante; e outro seu tio, 1IIal'colllll0 Francisco Rodrigues, com- não s~J<: agRressslva, revela certa desconfian5a a respeito
mandante de um esquadrão de cavallaria, "
do mm,lstCl'IO actual; ,que a e:.:pr,essa mença~ q~~ e~1 ~m
Vê·se, pois, SI', presidente, e não pôde isto deixar de d~s penados ,se faz da IIldepend~ncla do poder l,udlclono slgcausal' a maio!' estrll11heza, que, ao mesmo tempo que tanto mfica a repetIção ~a, censura aos decI'etos de 30 de dezenlse Calla de garantias á liberdade individual do cidadão, appa- , bro ; e que a SUbSl1tUlÇão de cel'tas palavras da fall~ da !~rQ'
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no I!0r outras mais proprias e adequadas ao objecto tambem mento de coadjllvaçiio por p~J'te da confederação Argentina
eqUivale a um rC(laro, ou advertencia aos membros do ga- para a boa solucão das dl!1iculdades com que lutamos na
binete Ilor não bavel'em applicado toda a attenç,lo e cuidado l'epublica Oriental. CUOlpre-me tleclllral' que o ministro dessa
á redacção daquella peca ministerial.
, _,
,potencia aCl'eJitndo junto ao governo imperial maniCestou
Reconhecendo que o illustre relator da commlssao e o maIs desejos de que entrassemos em novo accordo sobre o tratado
competente pal'a explicar o sentido de suas pnlavras, e a in- delinillvo de paz, negociacão que não Coi por diante em ratenção com que fOl'ão empregadas, mas conCe~sand(} nova- z,to de que, e.tabelecenJo elle como questãO preliminar
monte que á pl'Ímeira vista não pude dm'-Ibes Igual signifi- a não mtervcncão do Estado Oriental nO quo houvescação e alcance, senão na pal'te que revela alguma desCQn- demos de accot:dar, entendeu o governo imperial que não
fianca, persisto na intencàO de votal' a favor da resposta, por podia proceder, não só porque com a exclusãO contrariava
que 'entendo tambem qué as censuras feitas durante o debate estipul~ções anteriores, como porque julg:ou que não era
bastárão para o fim que podem presentemente tel' em vista convenwnte prevalecer-se das circumstanclas actuaes para
aquelles membros da casa que não se conCormão com a exciuÍl' aquelle estado de um tratado em que deve ser ouvido
marclla do gabinete actual.
afim de se tornarem para com. elle obrigatol'ias as suas estiOuvi aquI dizer que a illustl'e commissão havia usado de pulações,
grande re~erva nas censuras, por e~n~ece: que nenlluma inO nobl'e senador pela provincia de Mato-Grosso diz tamf1uencía Ilvcrilo sobre a sorte do mllllsterlO actual as que se bem algumas consitlera~ões sobre .Jivel'sos topieos do relatofizerão na resposta <Í Calla do turono da sessão antecedente; rio da repartição a meu cargo, A resposta ás suas obserque não se sabe ainda com certeza se os conservadores estão vações me levaria longe, e portanto não traturei dellas
em maioria no senado; e que este partido não pá de del'l'ibal' agora, agulll'llando para o Cazer a primeira opportunidade,
o ministerio.
Antes de terminar, consinta o senado que eu tome em
Quanto ,ã 14 observação, dit'ei apenas que, reCe~indo-se a considm'ae,10 o que lluasi ao finalizar seu discurso disse o
rcsp ,sta a Calla do tllrono da antenor sessão prmclpalmente bonrado 'senador pelo Amazonas ácerca do estado de agitaaos netos do ministerio de 30 de maio, ninguem devia esperar çãO dos espiritos na camarcado Brejo,provinciado ~Iat'anllão,
que inlluisse 0(1 sorte do actual.
Nilo tive noticia de que o juiz municipal supplente, a que
Quanto á Corca numerica dos conservadores, principalmente o nobre senador se reCeriu, deb.:asse de cumprir o accord,to
em questões de certa ordem, pare~e·me que a votação da· da relacão, concedendo habeas corpus ao juiz de direito jntequella mesma resposta poderá servir de ba!c 11 um calculo l'ino daquella comarca; entretanto, não me julgo babilitado
liem aproximado á exactidão,
para contestar o facto, Se ó real, sou o primeiro a reconlleSe os conservadores podem ou n,10 derribar o ministerio é cel' que 0110 é regular o proeedimento do juiz; mas ponderaquestãO em que nUa me parece necessario, nem conveniente rei que n1\o ti facto novo em nosso paiz, Isto é, mais de um
entrar agora; mas julgo poder asseverar que nuo querem juiz de direito, mais de um juiz municipal têm-se recusado
(apoiados), e que ainda, que pudessem e quizessem, n1\o seria a pôr o-cumpra-se-em accordãos dns rclacões, (Apoiados),
panl tomar-lhe as posicõcs officíaes, (Apoiados), Tenbo pro- Devo ainda accrescentar que esse acto da remção foi ali
funda conviccão do qué os conservadores, pugnando sómente muito discutido, e não faltou quem o acoimasse de iIlegal e
pelos pr~ncipios e não por pe~soas (alJoiatlos) , outra cousa exorbitante das attribuicões do tribunal; entretanto esto:!
mio deseJão senão que o m1015terlO actual, mudando de longe de louvar o procedimento do juiz municipal supplcnte.
rumo, ou qualquer outro que haja de sueceder-Iue, compre·
O nobl'e senador parece que achou allinidade entre (Sle
banda bem os deveres de sua posição nas actuaes cil'cum pI'ocedilnento e o facto de navel' sido o dito juiz municipal
stallcias do paiz, e dirija os m'gocios publicas pela maneira contempladJ nas nomcaciies feitas pelo governo ha pouco
mais conCorme ás verdadeiras necessidades e interesses da tempo para a guat'da nácional daquella comarca, Devo renação. (Apoiados, Muito bem, muito bem).
conJal' ao senado que as. nomeações a que se reCeriu o
nobre senador são antenores ao facto de que se trata, .6
O 81', Dias Vieira (minislro dos cslrangei,'os):- que, portanto, nenhuma relaçJo podem ter com o pI'ocedlSI', pl'csidente, na 110m adiantada em que nos achamos, menta posterIOr de qualquer dos nomeados,
e depois da larga discussão que tem tido a resposta á Calla
POfHlerarei mais que, na creacão de batalbões da guarda
do throno, peço a palavra simplesmente para dar breves ex- nacional, o governo procede senipre em virtude de reclaplicacoes a alguns dos bonrados membros que fallárão ante- rnucão dos presidentes, provando estes previamente a neces·
)'iorniente,
sidâde da creaeão pelo numero dos gUal'das qualificados. A
Pelo que toca ao pensamento político do governo, o nobre creação dos coinmandos sup~l'Ío~es tambe~l é feita em virtudo
presidente do consellto, assim como o meu iIIustre colloga de l'eclamacão e por convemencla do serVlCO,
ministro da fazemla j,í disserão quanto basta para que sePelo conliecimento que tenho dos individüos, devo informar
jamos devidamente aquilatados, Por occasül0 ria manifestaçfio ao senado que os cidadãos nomeados s,10 todos pessoas imdo programma ministerial na outm camara, disse o honrado portantes na localidade,não, só pela Camili,! a que pertencm~,
presidente do conselho que conliava, pura governar, no apoio como pela fortuna ue que dlspoem, Não sei mesmo que sepo
ao partido que se denominou progressista, Estamos na reso- exageradas em politica, R' certo, porém, que em todos os
lue(1.o de, se nos faltar esse apoIo franco e sincero, retirar- tempos a comarca do Brejo na minha provincia é a localidade
mÕ'lIos do podm', porque não desejamos Caltar as dec\ura- que mais incommoda aos presidentes, pela continua intriga
cões que fizemos ao receber a a:lministracão do paiz,
I' ,
- Feita esta succinta declaração, SI', presiuente, entenuo que. que a I rellHI.
não devo deixat, sem explicacão um CacLo que á casa trouxe: Convencido de que o senado deseja pôr termo á disc~ssão
o honrado senador pela provincia da Bahia, relativamente a . da resposta â Calla do tbl'ono, concluo neste por.to as mInhas
dinheiros que comsigo havia levado o consellleiro Saraiva explicações,
para desempenllo da sua missil? no Rio da, PI'ata.,
_
M'
' . J ' ,J
I
d 1 t
. SI', preSIdente, o honrauo SI', conselheIro Saraiva nao
nmguem mms peutnuo a pa avra, e nao se po enr o vo ar
levou para o Rio da Prat,t oult'os proventos mais do que IlO1' Calta do quorum, ficou encerrada a diseussào, e o SI',
nquelles que facult,10 as nossas leis c regulamentos, E' com. Ilresidcntc deu para ordem do tlia seguinte:
. .
de fundamenlo o boato do
Votação sobl'e o projecto de resposta á falia do turono,
Pletamente inexacto e desoido
J'
b
cUJ'u
\lo
discussão
licou
encermda',
que o governo o armára com dinheiro para o 011 desempenbo do sua missão,
' ,
'd
"uOS
• d
Contl1luação
da 2' discussão da ,proposl~ão
a camara
A respeito do assumpto dessa missão tenllo por mais e Sr5, deputados, reformando a Icglslae<Io hypothecana, com
uma vez dito o pensamento do governo, Torno a repetir: as emendas das commissões de legislaçãO e fazenda,
sendo negocmção pendente, julgo conveniente nada mais adiíUltar por emquanto,
Levantou-se a sessão ás '2 lJ'! horas da tarde,
O mesmo nobre senador ainda desejou que o governo informasse se era ou não ancto o que 50 dizia de offerecí-

SESSÃO EM 15 DE JUNIlO DE IBM
ACTA DE ti DE JUNHO DE 186i.
PRESIDENGIA DO SIl. V!SCONDG .DE AB!.IlTIl'.
A's 11 hor,ls da manhã fez-se a chamada, c acharão-se
presentes os Srs. visconde do Abactó. íllafr'a, Teixeira de
Souza, Almeida e Albuquerque, nlel1llc3 dos Snntos, visconde
de Sapucab~', Souza Queiroz, Souza Ramos, mm'quez de Itanuaem, D, Manoel, Dias de Carvalho, barão de MUI'iliba,
Carneiro de Campos, Paula Almeida, barão de S, Lourcnco,
visconde de Jequitinhonha, Nabuco, marquez de Caxiãs,
bania de Pil'apama, Siqucil'u e Mello, visconde de Suassuntl,
Pal'anhos, Dias Vieira, visconde de Itaborallv, Pompeu,
Rodrigues Silva, Zacuarias, Dantas e Candido Dorges.
Faltárão com causa participada os Srs, Cunha Vasconcellos, barão de Cotegipe, barão de Mal'oim, barão de Quarabim, Euzebio, Paula l'esso ... , ferl'eira PeIllHl, Sinimhú,
Vieira da Silva, FCl'Ilundes Torres, Souza e Biello, visconde
da Boa- Vista e visconde de ~Iaranguapc ; e serl\ Illlrticipaç:to
os Srs. Ferraz, barão de Antonina, Souza Franco, CUlldido
Baptista, Pimenta Dueuo, Araujo Ribeiro, Silveim da nloUa,
l/onseca, Jobim, mal"lucz de Abrantes, marqucz de Olinda e
visconde do Uruguay,
Não bavendo numcI'o sufficiente de Srs, senadores, o SI',
presidente declarou que IUlO podia baver sessão; c, depois de
convidar os Srs. senadores presentes pal'/1 occuparcm-,e elll
trabalhos de comlllissões, deu para a ordem do dia seguinte:
Votaçli~ sobre o pl'ojecto de resposta á Callu do tbrono,
cUJa 2" discussão ficou encelTada;
3' discuss:1o dos seguintes lH'ojectos do sOllado :
1,0 Declarando que D, Carlota JUlle BI'OWII tem direito
ao meio soldo de seu fallecido marido o marechal do CaffijJO
Gustavo Henrique lll'own ;
2,· Autorisanrlo o governo a conceder 11 D, Amalia Regis
J\luniz Barreto, IlIba legitima e unica do fallecido cheCe de
djvi,;ão João Francisco Regrs, o monte· pio 'lue percebia sua
nlài;

Contlnuação da 2- discussão da proposieão da carnal'a
dos Srs, deputados, reformando a Icg-islação· hypothecaria,
com 1\5 emendas das conunissões de legi"lação o Cazcllda,
a:1" sessno

EM Ui DE JUNHO DE 186i.
PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE ÁllAETE',
Expediente, - Ordem do dia, - Meio soldo a
D, Carlota Jaue llrown. - fllonte-pio a D, Amalia Regis
Muniz Barreto. - Reforma bypothecaria, Requerimento
do Sr. Nabuco. Observacões dos Srs, presidente, Souza
Rumos, visconde de Je<[uhinhonha, barão de Mul'itiba, o
Paranbos.

SUlI:lIARlO. -

1\'s 11 boras da manhã, achando-se presentes os 81'S, visc?nde de Ahaeté, Marra, Teixeira de Souza, Ferreira Peona,
VIsconde de Sapucuhy, barão de S, Lourenço, Mendes dos
Santos, Jobim, Cunba Vasconcellos, Pompeo, Araujo Ribeiro, Souza Ramos, Almeida Albuquel'que, 110nseca, Souza
Queiroz, marquez de Itanhacm, D, Manoel, Dantas, visconde
de JeqUltinhonba, Ferraz, marquez de Caxias, Siqueira e
l\'lello, Dias de Carvalho, visconde da Boa-Vista, visconde de
Suassuna, Zllcbarias, Rodri!;ues Silva, Nabuco, marquez de
Abrantos, e barão de Muntiha_ O Sr. presidente abriu
a sossão,
Comparecêrão logo depois os Srs _ Paranhos, barão de
Antonina, barão de Pirapama, visconde de Itaborahy, Dias
Vieira, Olloni, Carneiro de Campos e Souza Franco.
Fallárão com causa particilJada os Srs, barão de Cotegipe,
barão de Maroim, barão de Quarabim, Candido Borges,
Eusebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira da Silva,
Siuirnbú, Fernandes Torres, Souza e Dlello, e visconde de llIaranguape; e sem participac.ão os Srs, Candido Baptista,
P,imenta Duono, Silveira di Motta, marquez de OIinda, e
vlscende do Urugua y,
Fotio lida. e approvadas as aclas de 13 e U do corrente

mel.
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O 8n, 1" SECllETAlI10 deu conta do seguint~
EXPEDIENTE.

Um offieio, do 11 ~o, COI'l'el,te do ll:inister'io do imperio,
contendo copia do oOlelo do Reve!. biSpo do Rio-Grande do
Sul, de 28 do mez findo, ácerca das questões de l'eliO'iilo ql10
ultil!IUmente t,ivorão logar entro os colonos do S, L%opoldo.
A secl'ct~l'Ia para SOl' presente a quem Cel ~ :equesi~üo,
Tl'os ol11clos da mesma data e do mosmo mmlsterio, aCOmpa~llan~lo os autogl'aphos das resoluções da asscmbléa "eml
legl,;lattva que alJprovão as jlensões annuaes de 504,5 concerJilla . a D. LUlza Maria Tanner; de ,f00$ concedida a
1), Mana de D!degol1'y ; o de 252;lJ concedida a D, Maria da
Conceicão Costa iUal'tíns, nas quaes I'esolucões Sua MaO"estatle o lmpel'atlor consento.
..
A' archivar, corumullicando-se a outra camam.
Requerimento de llenlo José de SouLa Junior, pedindo pormissão para matricular-se lIO 10 allno da Escola do ~Icdecina
levando-se-lbe em conta os exames de preparatol'ios Coitos
elll S. Paulo, e nos quaos Coi approvado, e olJl'igando-s& n.
tazer os quo lhe Caltiio.
A' commissão de instrucção puhlica.
ORDElIl DO DIA.
IIESl'OSTA Á FALLA DO TlIllOM.
Procedendo-se á votação foi approvado' o lll'ojecto de resposta á CaUa do tbi'ono, cuja ultima diSCUSSão lir.ára encOl'rada 1Ii! sessão anterior.
O SI', prcsid~llto declarou que ia-se omeiar ao SI'_ ministro do imperio para sabe~ o dia, hora e lagar em que Sua
llIage~tade o Imllerador dlgnar-se-ba receber a deputaeão do
senado, que deve apresontar ao masmo Augusto Seilhor a
resposta li. falta do throno; e en! seguida, forno sorteados,
lJUra, com o~ membl'o3 d~ respecliva COlllnussão comporem a
dIta deputaçao os SI'S, Visconde de Sapucahy marquez do
Abrant~s~ barão de ?irapama e Rodrigues Si Iv;,
Entrai:ao e,? 3' diSCUSSão, e forão sem dehate approvados
e remcttldos a commlssão de redacção os seguintes pl'ojectos
do senado:
MEIO SOLDO_
1" Declarando que D, Cal'lota J,1l1e llrown tem direito ao
meio soldo de seu fallecido marido o marechal do campo
Gustavo HCllrique Brown.
MONTE 1'10.
2", Autorisando o govel:n,o a coneçdcl' a D, Amalia Regis
lIulllz Bal'l'cto, filha legllmm o umca do el!efe de divisão
JOãO Francisco Rcgis, o mouto pio que percebia sua mãi.
nEFOIIl!A IlVPOTllllC"Rl.l..
Pl'o~eguiu-se na 2' discussão, adiada a () do corrente, d,l
proposição da camara dos deputados, reformando a legislação hypothcca,ria, com o parecer e emendas seguintes:
Cf As commlssões reunidas de legislaçãO e Cazenda, etc, "
Entrou em dIscussão o al't. 1" e seus paragrapbos,
O SR, N~nuGo Cundamentou e leu o seguinte
REQUIlRUlENTQ.
Cf Proponho quc se designe para ordem do dia, não tOllo (1
projeeto bypothecario, mas só expressamente ou um ou
dous artigos delle, eonforme a sua importancia ou eonnexão;
considerando-se boje em discussão sómente o primeiro urtigo, e não se passando ao scgundo ou terceÍl'o senão. depois
que, discutido o primeiro, forem elles designados lma a
ordem do dia Hi de Junho de 18GL-Nabuco, "
O SR, Pf.ESIDE:'lTE: - Eu não tenho duvida em admittir o
rçquerlmento p,ara flue a sua decisão ,regule de hoje em
dmnte ; mas bOJe esta dada a ordem do dia, e não ha exemplo (Iue me lembre de alterar-se, salvo For um adiamento,
E' este o meio de altera-Ia sem infnngtr-se o regimento, n.
saber; depois de votado o primeiro artigo, o nobre senador
ou qualquer outro, póde propõr o Adiamento dos outros ar-
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tigos para {) dia seguinte; mas não por uma decisão como
esta, Accl'cscentm'oi qUll Gutendo que poderei dar o proje cto
la!'a ordem do dia por a.,tigos, ou ~Ol' titulos e capitulas,
IR disto alguns procedente,;, díscutllldo-se separadamente
cada um dos artigos flesses capitulos ou titulos que se dcrem
pam a ordem do dia, Entendido assim o l'equeflmclIto,
não tenho duvida em admitti-Io,
Apoiado, entrou em discussão o rerluerimento,
O I'ilu', §onza "Ramos (pela ordem): - V, Ex, exige
quo, para a discussão não passar hoje do art. 1°, o senado vote
um adiamento; mas eu peco licenca pa1'a observar que no
requerimento do nobre senâdor está- já comprehendido o adiamento,
o SR, PRESlDEl'\TE: Tem razão,

l

;o /ill'_ ,'lseon,le de .JIequitinhonba (pela o1'dem): -

Pedi a pa1<wra simplesmente para saber como heí de votar.
Desejava que V. Ex. me dissesse qual é o projecto que se
vai discut Ir,
O SR, pnESIDENTE:- li' a proposição da camara (los deputados,
O SR, VISCONDE DE JEQOITI"1I0NlIA: - Eu tenbo aqui um
imprcsso que diz: "Reforma hl'pothccal'Ía,- ProjccLD emendado. - A asscmbléa gc!'~l legislativa decreta, - disposi~ões geraes- » e assim pOI' diante,
O SR, PRESIDENTE: - Esse é o projeeto que as cOllllllissões
apreseutál'ão já l'edigirlos com as emendas por ellas olTerecldas.
O Sn, '1ISCO?\DE DE hQUITlNIIONnA: - Este é o projecto
quo veiu da camara temporaria refundido com as emendas
apresentadas pelas commissões do senado, e não se discute:
qual é o que se discute ?
O SR, PnsSIDENTE: - E' o que '1eiu da camara dos deputados,
O SR, VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA : -l\Ias esse não tenho
aqui; tenho as emendas das com missões e o projecto refundido por elIas,
Ora, SI', presidente, o projecto que veiu da camara temporaria solIreu emendas no senado (lIa um apal'ie), as quaos
emendas ainda uiio forão apoiadas, diz o meu nOilrG collega
pela provincia da Bahia.
O SR, PRESIOE:'lTE: - Estou informado de que os prece!!dentes são de não sei' necessario apoiarem-se emendas olTe!'Cc idas por cOlllmissões, e neste caso as emendas são de
duas commissões reunidas compostas de seis senadores.
O Su. VrCO/lDll llE JIlQUlTINIIOl'\lU: - Dissolvida, portanto,
esm duvida, temos o que eu ia dizer, temos o pl'ojecto re
meUido pela camara temporaria e temos as emendas olIel'ecidas llelas commissues do senado, Ora, agora digo cu, a
discu:lsão ha de versar sem duvida alguma sobre os arti!t0s
do projecto que veiu rcmettido pela camara temporaria;
mas,. para termos ,co~sciencia do que votarmos e facili~ade
11<1 discussão, e mdlspensavel que a cada um dos artigos
rmnettidos pela camara tem pararia, o SI', presidente declure
as emendas,
O SR, PnEslOENTE: - Eu já declarei,
O Sn, VJSCOl'iQE DE JEQUITII'I10NIIA: - Portanto, irro entrar
em discussíto os artigos da camara temporaria com as emendas oITerecidas pela commissão, e o SI', Illeu coJlega llela
provincia da Ilabin. quer que em vez de se d,lr todo o proJecto pal'fl. a ordem do dia, não se dê senão um artigo depois
outro, e assim por diante,
O SR, PRESIDENTE: - Ou por capitulas ou por titulos,
O SR, VISCONOE DE JEQUITIl\llO!'Hl.\.: - V, Ex. faz o favor
de mandar-me o requerimento? (E' satisfeito.) Nós, Sr, presidente, vamos entrar na primeira discussão do projecto.
O Sn, ~nESIOIlNTIl ;-Segunda,
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlONlU: -Mas a segunda discussITo está no nosso regimento que se faz por artigos,
(A1Joiaclo) , Por consequencia nua se necessita do reflueri-

menta do meu nobre collega, Se é ~ar<L limitaI', eu lemhro
ao h()nrado memhro que pôde mUito bem acontecer que se
vote sem discussITo OlI com Ullla pequena discussil0 esse
artigo ou esses artigos que forem dallos pelo SI', presillente
pm'a ordem do dia; e porque motivo nrro havemos nós de
continuar? Não faz mal nenhum, Estudarcmos e discutiremos os altigo. confol'mo podcrmos; se podCl'mos discutir
dou, ou !t'es darlos ]leIo SI'. presidente e mesmo ainda outl'OS,
porque n;10 se ha de fazer? Acho pOl' consequencia que o
requerimento do 1I0bre senador não ti necessario; que é
molhar que venha o projccto torlo; discutiremos e, se a nmteria de um artigo fOI' grave, decididamente havemos de nos
demorar !Jello, não pass,n'emos fi antros, e assim por diante,
Mas limitar fi discussilo inteira c absolutamente a um Ol!
dous artigos, conforme o juizo do SI', presidente, para sorem
sómente esses e não outros discutidos em nma sessão, não
se podendo passar adiante porque n:Io foi dado para ol'(lem
do dia; não me parece conveniente, pOI' causal' grande
pel'da de tempo,
Além disso, SI'. presidente, direi a V. Ex. (e e malel'ia
conucxa) que este projecto pouca reforma mel'0ccJ'á do senado, porque já está milito elaborado; as commissões o
estudàrão ]l01' muito tempo: do que precisamos, no meu
juizo, é que sc principie a executar a lei para se conbecer
os seus defeit03, pOl'flue 110m nesta casa, nem na outra, se
hão de conhecer esses defeitos, quero dizer o~ defeitos praticas. O" outros de tbcol'ia, estilo corrigidos pouco mais ou
lllcnos; e nfio são estes que hão do tornar 11 lei indigna da
dssembléa. gOl'al,isto lÍ,do nosso parlamento; silo enos praticas I)UG a execução da lei houver de mostrar,
rol' isso eu não me opponbo por espírito de ojlposicão: não;
desejo sômente que a discussão se "presse para que tenhamos essa lei, e 0110. se execute e '1ejamos no fim das cautas
o que temos a corrigir, como tem acontecido com o codigo
commercial. No fim deste ll:\ez muito provavelmente ba ae
vil' o orçamento, e enUlo o orçamento acima de tudo: sua
discussão deve ser a tudo prefel'ida,
~» !!Oi', SOUZD. ImUIIlOS .-0 grande respeito que tributo
ao nobre senador quo acaba de sentar-se,obnga·me a expor a
razão pOl' que nesta occasi,Io o meu voto não pôde ser con~
forme li opinião de S, Ex,
O requerimento do nobre senadol' pela Bahia me parece
razoavcl c bem fundado. Embora a ordem do dia comprebelda matOl';a que não solfl'a debate, todavia o arbitrio lemlJrlHlo pelo nobl'u senador tem a '1antagem de permittir que
aquelles que quízerem acompanhar esta discussão, concentrem (\ sua altenção no ohjccto sobre que ella tem de versar
no dia seguinte, e nell1 porque i'. matoria passa depois sem
discussão, so segue qj.lo 11:10 seja muito importante o dillicil ;
pôde custar grande tl'~balbo de íntellige.ncia o conhecimento
da bondade de uma dISpOSICi\o, ([ue pOl'ISSO não se combate,
De outro modo 6 preciso qu-e ca(la um venba pl'eparado pam
a discussão de todo o projecto, Parece-me qne hc conveniente appronrmos ç:re a UIscui':!ào se faca por essa maneira,
l'oco, pois, licença ao llIlbro senadoÍ' pela província da
llahiá, para nesta. occasião apürtar-me da sua opinião, votando pelo requerImento.
Posto a votos, foi o requerimento finalmente approvado,
O /!lI'. 1)D.l'UO (te lUlU'itiba , - Sr, presidente, todos
comprebendem i1 importancia e difficuldade da materia que
se acba el\l discussão. O requerimento feito ha ponco pelo
nobre senador pela Bahia, relator da commissüll, confil'lna o
([ue acabo de dizer. O nobl'() senador pediu qJIe o projccto
fosse discutido ~or partes, cada. título em dia diJforente, para
que pOSSl\I\lOS empenhar todas as nossas forcas no estudo dos
ponto:! contidos 1I0S artigus dados para a ordem do dia. Eu,
pois, não posso deixar de entrar na discus.ão dó art, 10 do
pl'ojecto som grande repugnância e com muito receio,
Entendo que aste <1l't1gO por si só comprebende toda a materia do projecto ; que conso!;uintemente se póde nelle trazer
para a d.scnssilo quanto nos outros artigos se acba consignado, porque mais ou men.os cada uma das dls~osições
que se seguem ao mesmo al'lIgo prende·se necessariamente
com elle. llIas na presente occasião não me faca cargo de
examinar o projecto debaixo de todos os pontos' de vistn em
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qne podia ser encarado, 50 a discussão do .1° ~rtig? fosse,
como eu supponho, ~xtenslva a todas as mais dlSposlcões tio
proj~cto. Por ora, V•. Ex. me perllulta que faça algumas
conSHleracõcs goraes acerca rio prOJecLo.
Anles (juc as comece, tamhem lJodil'ci licença para fazer
um reparo que me purcce necessario, afim de mantcr o decoro
das Câmuras logisllltivas.
Sorprehcndeu-me que o S-0rerno do paiz lançasse mão tle
um ti'<lballlo sujeito á conSideração das camUI'ilS e 'luO nollas
tillha sido iniciado, trahalho que 11110 pertenco ao mesmo govemo, porque clle com quasi nada tinha contribuído, e o
fizesse sujeitar ao exame, já não digo dos tribunacs e fawldados juridicas, porcm mWllO de particulares ...
O Su. pnESlDJl~Tll ,--V. Ex. veja que estamos em 2" discussão.
O Sn. UARÃO DE lllunrrw,\ :-05 trabalhos uns Câmaras perteneem ao domínio publico; mas, no mcu modo de entender,
não podem ...
O SiI. PRESlPENTE :-Lemhro a V. Ex. que cstamos em 2'
dislmssão ; essa materia de certo não li a materia do artigo;
lcmbro isto a V. Ex.
O SR. UARÃO DE DIunlTlD.I o-Se a discussão comeca desta
maneira, 50 V. Ex. nflo me deixa faz O!' esta ohsorvaçiio, peço
licença. desdo já para sentar-me
O Sft. pnESIDENTE :-Faco csta observnr.uo ao nohre senn(101', porque me parece nãó ser objecto dó' duvida, que na '2"
discussão não se podem olferecor consiclcl'uções politicas.
O Sft. D.IUlo DE lIIuRlTIDA:-V. Ex. pCl'mitta que eu me
assento, pontue jú sei que no decurso da discnssflo ...
O Sn. PTIFSIDJlN!E: -l'óde continuar.
O Sft. Hulo DE filUIIITlDÁ :-l'!ão posso continu<lr assim.
O Sil. PRESIDENTE: -O nohre senador póde continuar.
O SII. D,UlÃO DE MUiltTIilA :-Não posso fallar mais na matcria. V. Ex. permilte que eu conlinue, porém eutenuo que
não o devo fazer; rcceio !lovas advertencias.
O Sn. PnESlDE~TE: - Descjo quo o sonndo veja bem se as
considerações <[ue nobre sentIdo]' principiava a tl'azor para
a discussão do nl't. 1°, estandQ o pl'ojccto 0111 '2' discussão,
crão pcrmiLtidas pelo regimento (apoiados) ; na 2' discussão
n110 so podem fazcr considerações politicas ou quasqucr
onll'Us quo não sejào intoil'1\lllcllto rcstricta5 it maIoria do
jIl'ojocto; não se pude examinnl' c censurar éS actos do governo, (allOiados). Ac.ho que cumpl'i cxactam~nte o mcu
devel', c IluO 1l0ll\ i;to pôde 601' objcoto de du,i"". (:1jJoiltdos). Não ucsejo eMrelal' por fôrma alguma a liLenlade do
faltul' ; (mui lo pelo contrario l. O quo, I'Ül'élll, despjo e sou
olll'ig:ado a lll'mtOI' íÍ que ~e lallo conforme o I'cgimonio pcrmitte.
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o (1.'_ P.tn·anhoi!!l (pela ol'Cle17l) : - Sr. presidente, se
me ~ pCl'lllÍttido, peço licença ]lua observar que esta decisão
de V . Ex. não me parece de accordo com o requerimento do
nohre senador pela Bahia, que o senado l.\pprovou. O nohl'o
senador não propôz quo se desso sõmenlc [10 m ordem do dia
de cada sessão um artigo; disso um ou mais artigos, conforme a ímpol'tanciu delles.
O Sn. PR~SlDENTE: - V. Ex. dá licença quo leia o requerimento? (La.)
Já V. Ex. vê (lue se vcnceu o que eu disso.
O SR. PAR,IlHlOS: - Vejo que V. Ex. tem razào, mas
creio que n1'l0 era o pensamento do nobro senador limitar a.
discussão de hoje sómente ao ar!. 1° do jll'ojecto.
Esgotada a materia da ordem do dia, o SI'. presidente dá
para a seguinte sessão:
1" discussão do parecer da mesa n. 23 nomeando a Antonio
LO'lOS Guerra correio do senado.
DiscussãO dos arts. ~o e 3°, e §§ rcspcclívos da pr.oposiÇão
da reforma hypotllCcana. com as emomlas das commlssõcs_
Levantou-se a scssiio ilO meio-dia.

E~I 16 DE JÚ1~HO DE 1864.
PnESIDEJ'(CIA DO 6ft. YlSCONDE DE AD.lJlTÉ.
Su~mAn!O.-Ordem

da dia.- Nomeacão de Antonío Lopes
Guel'l'<l para c01'l'0io do senado. Pal'éoer da mesa. Passilgem
desta pal'a a 2" úiscussão. Obscrvacl.lcs uos Srs. Dantas c
presidente. - Ueforlllil hypotbccuriá. Diseul'sos dos Srs_
burilo de ~Iul'Ítiba, Zacharias dc Góes, Nahucll, Souza.
Ramos o Silveira da llIolta.
A's t I horas da manhã fez-se a chamada, e, achando-se
presentes os Srs. visconde de Abaetê, !\Iafra, Teixeim de
SOl1~a, Almeldu c Albuquerque, Ferreira Penna, Mendes dos
Santos, viscondo de Suassuna, D. Manoel, harão de S. r,ourenco, Carneiro de Campos, Pom(l~u, harão de nIuritilJa,
Jobim, visconde de Jequitinhonha, Araujo Ribciro, Si'lueil'a
e Mello, Souza Ramos, visconde da Boa-Vista, Souza Queiroz, Dantas marquez de Caxias, Souza Franco, visconde de
llabol'uhy, êunha Vasconcellos, barão de I'irapama, Nabuco,
Parallhos, Dias Vieira, Zacharias c Rodrigues Si! va, o
SI'_ presidente abriu a sessão.
Compal'ecêrão logo (Iepois os Srs. viscondc do Uruguay,
Fon~cc<\. Silveím da Motta e harão de Antonina.
F,tlf.;íl'ão com causa pal·ticipada os Sl's. barão úe Cotcgipe,
barJ() de 11Iaroim, barão de Quarahil11, Candido Borges,
EIIZC]Jio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira da Silva,
Sinimbú, l'cl'l1anues TOiTOS, Dias de Carvalho, Souza e Mello,
m[tl'f!uez de ltanhaeru, '1iscondo de lIIarnngnape e Visconde
de 5a.pucahy; c som participaçãO os Srs. Ferraz, Canditlo
Baptista, Pimonta Bueno, manluez do Ahl'antes, marqucz de
Olinda e Ottoni.
Foi licla e approvada a acta da. sessão antecedente.
NilO houvo e!.pediellte.
ORDE~I DO DIA.
riOlm'\~Ão DE ANTONIO LOPES GUEIIIIA PAU,l. conUEIO DA CASA.

Na 1" discussão pê,der-sc-hia ainda lluvidar se podiITo
trazer essas comüdcmcõcô á discussão; ainda concedo que
na 3' discuSSiio possldsso sor oLjcclO (lO duvida, ( posto que
não seja l)ilra mim) ; mas na 2" entendo flue não; o regimonlo não pÓlie sor mais expresso do que é, Sé isto llilO IÍ
sssim havemos de discutir selllprc politica, c u[lo ús matcrias (IUO estão sujeitas ao dehate, c que !)IHla tem com a politica (a)Joiados).
Continúa II 2' discussão; c cu desejo que fi'Iue bem salJido
Elltrou em l' discussão o parecer da mesa n. 23, relativo
e bem estahelecido que não fiz mais do nue cumprir o meu á nomeação de Antonio Lopes Guerra pam correio do senado.
devor, e que, ~peznr disso, ínslri com o ;\O!Jre selJadol' para
>I} §", Jl)a,.t"s , - Sr. presidente, eu não duvido que
(lUC cOülinuHssc com a Jlulavra, S. Ex. nito !juiz.
o senado possa dispensar um emp!'egado da casa emquanto
Procollcndo-so ti votaç<lo lJOI' )l1l'les, foi ap')!'ovallo o e.ltivel' doente; mas dispensa-lo por uma ,'cz, fazen~o ulíla
art. l~ com a em~nda I'c&pectiva, sendo rcj"ita~lo!) § 10, e nomeaç"o permanente, importa isto um direito de aposentar,
suppl'llnHlos 05532°, 3°, ,j,o c 50, de comlul'Iluuade com as o acho que não o podemos fazer. lIa na casa diversos proemc!l!las rcfel'ldas.
jeclos de aposentallorias .. "
O Sn. PUESIDEllTE :-Eu tcnho ele observar que o que venO Su. RIDUCO : - V. Ex. tinha dito que em preciso um
requerimento da adiamento depOIS do votado o 1\1'1. 1".
ccu-.;c .foi conceder-so a dispensa, provendo-se o logal' em
O Su. PilESID~llTE: _ Nilo, senhO!'; reconheci logo dcpois I I~~ssoa. ldonea. ; agora trata-se, portanto, de prOYCl' o logur.
~ue no requeri~lcllto está .virtualmente comprehendido o J.'. contra o vCllcHlo (lue .0 nohre senador está f,,!Iaodo,
admmento, e USSlm o declareI, tendo cessado o erlulvoco.
O Sn. DANTAs:-Yencldo este anno'?
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o SR. PRIlSIDENTE: -Sim,

senhor, o senado approvou ba
dins o pnl'cccr da mesa n. 22, concedendo ao correio
11rancisco l!arbosa a dispensa do sorviço, (lua solicilou,
com o ordenado de 800N'l, provendo-se o logar em pessoa
idonea.
O Sn. DAI\TAs': - Então passou o princípio do que nós
pOllemos aposentar ...
Passou o parecer para a 2' discusslio.
O SR. nfAFRA requereu e foi approrada a dispensa do
interslicio,

110UCOS

JOoIÍ

REror.MA

nYPOTnEC,~mA.

Proseguiu a 2' discussil0 da. proposicãO da camara dos
deputados Ijue reforma a legislação bypotbecnria, no art. t.
e paragralllios com as emendas respechvas.
O ~I·. barão de l'lIllrliiba: - Sr. presidente, o silencio que observo da parte dos nobres senadores que potlião
intervir nesta discussão me Caz crer que o scnado está c Jncorde com as o!liniões emillidas pelas nobres commissucs ~ue
revi rITo o projecto enyiado pela camara dos S1's. deputados,
e que o!rcreclÍl'áo á sua consideral)ão algumas CI.ucndas, l'a
redame, pois, escusado tomar elL o empenbo de dlzel' algumas
palavras a respeito da materia, porque com isto nada pode:'ia
conseguir, afim de fel' melborado o projeeto a que o senado
parece querer dar sua approvaçlio, 'Iodavia, como algumas
duvidas me oecorrem, que, posto se não reputcm capilaes,
ulio deixa0 do pesar no meu espirito, peço licença para nesta
occasilio apreseuta-Ias, e desculpa. se porventura ollas não
tiverem a importancia quo eu julgo que algumas lêm.
Quando bonlem tomei a pal:wra, pretendia fazer br9yes
consideracões gemes ácerca do projecto, parecendo-me Ilcm
eahidas nó seu primeiro artigo, Dcstlo que se trata de ullla
rdorma qualquúI', a pl'Ímeira causa a examinar ó se es:;n
reforma conseguirá o Jim a que é rlestinauil: 50 o n~o ~ude!'
obter, claro está que deve con;;idm'aHe inutil e impreshtvei.
Df!ljava, portanto, quo se uemonstrasse antes de tmlo ~lle o
credito territorial que se tom em vista com a reforma hypothecaria fi, senãú Ilecessal'imncnte realizaval, ao menos provaval, e mesmo ainda possivel.
Quanto a mim, ainda não pude convencer-ma de que o
projecto obtorá o que se tleseja, sem que eu deixe de confessar existir na erenca a cxpectativa publica quo o pl'ojecto
1m de trazet'-nos cs-tabclLciulí)l1tos de credito rural par" emprestarem a juro baixo e amortizações a longos prazos. CI'cio
que não podel'ei agora desenvolver o meu pensamento para
sustentar a opinião que ainda nutro e parece ser partilbada
pOI' bons espilitos.
Ao menos descubro nus proprias informacô"es perlidas pelo
"overuo, dilferentes corporações o mesmo receio lJue tenho.
Ê, como cntellllo quc no 2· artigo do projecto não terão lol'ar
as reflexões que Clt podal'Ía trazer para sustentar a opiniii.o
'lue professo, ahstenho-me de qual'lucr consideração 11 res·
peito; sómelltc pedirei permissão p~ra fazer uma ligeira
observação, a qual não me parece estranba à matoria; [Jelo
contrario, penso que tem com eUa intima relação, ou anles
influe directamellte sobre toda ella.
Essa observacão rem a scr a seguinto: o projecto, reformando a nossa legislação bypotbecaria anterior, com Ilequclias excepções, estabelece um novo systema, sobretudo tem
em visla abreviur as formulas da execução das diyidas hypo·
lheearias, de modo <Iue posi'ilo os credores mais facilmente
Bel' satisfeitos das quanllas pelns quaes são feitas as bypothecas. Sendo assim e sabendo todos nós por oulra parte que
grande numero dos nossos fazendeiros se acbão onerados com
llesados encargos que a!rectiio o seu creuito posso"l, me
)mrece que, aplll'OVar,a esta Ici, os credores respcrtivos,
temendo que os devedores se apreS6em a obrigar Sllns fazendas iÍs associações de credito rural, terão a caulelli> pMra
~alvar as suas dividas de lancar mão de UIll dos dous mClos:
ou executar imll1ediatamente'seus devedores, e Y. Ex, snhe,
o senado comprobelllle bem quaes SCI'i!O nesse momento as
consequencias d~ .uma H(IUiuação forçada por meio lie execução, ou de eXIgir r1~sde logo de seus devedol'cs bypotlIec,ls
runliadas em a nova lCl. Neste segundo caso, o fim do pro-

jecto que ora se discute ficará frustrado inteiramente, Com
alTeito, 50 toda a propriedado ou a maior parte for desde logo
bl'potbecada, para o que servirá aos aotuaes fazendeiros o
credito que se espera dos estabelecimentos que se formassem?
E note·se, estas bYjlothccas não serão feitas a longos prazos.
sê-lo-hão a vcncímentos curtos e com premios sunímamelltc
onel'Osos.
Dir-se-IJa: « lIIas dcsde que os estabelecimentos de credito
estiverem fnrmados, os fazendeiros recorrerM a elles para
que com o !fue Illes for abi emprestado possão OCCOI'I'OI' ás
diridns anteriores, e traspassar as hypothecas dos antigos
credores purn os novos estabelecimentos. » Salva isto
porventura os inconvcnientes que ainda agora tive a bonra
de ponderar ao senado? Creio que não; não é em pouco
tempo, em {lias, nem mezes, llem mesmo em annos, que se
[lóde e;tahelecbr .associaçõcs .rle credito da ordem diHjuellns
que suppiie o pfoJecto em dIscussão; teremos de passar
muitos nnnos pl'Íllleiro que ell11s possão comecar a funcionar,
jú nllo digo com todos os capitacs necessariós aos ompresti
mos bypothecaríos, mas com uma parle delles, O mal a esse
tempo estará completamente feitv; os fazendeiros terão sírio
executados, porque sem duvida alguma nlio poderfio fazer
face aos onerosos prcmios e ;\5 grandes amortiza~ões
exigidas pelos actuaos credores: terá de nascer a nova cm,
surgirá depois dessa calamidade de que no meu pensar vai
tor causa o projccto que se discute, no caso de que, como eu
espero, venha passar como lei.
Eu faço, pois, pelo que me toca, um llcqueno protesto contm o Pl'ojccto. Desejarei muito que este pl'utesto se torno
improcedente,que são enganos as minhas apprehensões; mas,
cm(!uanto esse engano mio Cor manifestado praticamente, nu·
trirei receios pela sorle da nossa .actual ngricultura.
Quando f11110 em agriculturn, o senado comprcbende que
me refiro aos grandes proprietnrios, não faHo da pequena
cnltura, para a qual creio tambem que o projccto em discns~ão não terá encacia, não Ibe 1l1'estaríL meios para que cUa
possa, já não Lligo (H'ogre"ir, porem, mesmo lIem manter·se.
Além deste serio inconveniente que se me affiguriI, dei·
cubro outro de não menor importancia, e vem a ser que a
inscl'ipçllo e espccialisaçào da~ actuaes bypotbecas legaes .e
occuHas, actos e,les que o proJecto garante, não podem deixar de ser uma fonte copiosa de demandas c de pleitos em
tempos hcm proximosj grande pnrle das difficuluadcs quo
apre.enta O aclual regimen hypotbccario terão de ser líCjuidadas em breyc cspaço, pnra que cada um possa manter o
direito que julga scr-Ihe atlribuítlo pel a legislaçãO existmtc.
Não ó de pequena monla esta muI tiplicidade das deman·
das naseidas da uisposição <Iue afiança, e n<1o podia deÍl;ar
de allancar, 11 conservacão dos direitos adquiridos, Isto deverá ao' menos fazer·nôs procuror algum meio pelo qual ficassem atenuados os males rJ ue possa prodllzil'. Entretanto
não vejo que se proponha no projecto medida alguma to(ldente a previnir tão grave inconveniente.
Uma .oulra conside,raçüo peço licença ao senndo par<\
fazer. Diz-se: " A agncultura IliIO acb,l capitacs; II terra
não ó aceila como gnrantia por tau~a do nosso I'egimen bypolhecario, " Elitrctanto observa-se nos documentos enviados
)leIo governo uma nITo Jlequena somma de bypothccas feitas
~obrc predios I'uraes em algumas provincias do illlperio. Só a
provincia do Rio de Janeiro, sc!(unrlo os documentos a que me
rcfiro. supporla um 0llU8 by [lO thecario inscriplo de 13,000,000$
fi H,OOO:OOO,/); cstes capitaes mio acbárlio na nossa Icltislacilo bypothccaria impedimento para collocar'8e sobre iírediôs rurUV5; mais de 3,000 em propriedades urbanas, e cerca
de 5,000 em outros bens. Em clíversas províncias os predíos
ruraes nilo obtlvGI'iio grande somma de credito, islo é, não
csli10 proporcionalmente onerados de bj'pothccas, será por
'lue nestas llrovincias a agricultura eSleja em mel boI' situaÇãO ..0 os fazen~eíros cm me!bor posíção do que se aCI!ão. os
do filO de JaneIro? N~o ; conllcco algumas dessas proYlIlcJas.
Ao passo que IH\ Bilhia a dil'i:la bypothccarin rural é relativamente de pequellit importancía, pouco mais de 2,OOO:OOOp,
ella é em l\linas-G~raes, de cerca de 3,000,OOO~, em
S. Paulo excede a 3,000:000;5. De que procede isto? Será
jlorqueo regimen hypotbccario ti dilferente nestas provincias?
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De certo que n1l0; então porque será? Parece-me que I!. resposta
li obvia, li talvez porque os capitaes são mais abundantes
nestas províncias ou por outras causas, e seria bom examinar; o mesmo se verifica a respeito de predios urbanos.
Ora, se, sem emnargo da legislação uypothecaria, deITeituosa como é, ln.1nifesta-se o cl'edíto rural e predial mais
em umas do que em outras provincias, a difliculdade não
pl'ocede dcssa Icgislaç~o, deve attrib~ir-lie a outros motivos.
A rcs~osta que se pode oITerecer a observaeão que acabo
de expor li que o desenvolvimento do credito rural e predial
se manifesturá melhor em toda parte por meio do novo regimen, ou pelo lllen~s se ostentará mais desembaraça~o que
agora. A resposta Importa 'I" iO
quo precIRa de
ser demonstrada. Note o senado que nãO basta para o novo
caso que a propriedade tenha credito; ó necessario que o
juro dos emprestlmos seja baixo o as amortizações por longos
prazos. A primeira1 dessas condições m10 se deve esperar,
emquanto virmos que no nosso paiz os juros das Iransaccóes
e operaçóes, que em .muito pouco tempo rellroduzem o cnpi~
tal, são altos; e, pOIS, na melhor hypothesc 0[0 davem ser
menores, outros serão muito mais elevados nas opcracões
hypothecarias, como hoje aconteco ainda nas que o!roreêem
lIlaxima seguranca.
Fiz estas observacões para resalvar pela minha parte a
responsabilidade (Juc· tomo votando pelo projecto. Se li preciso
salisfazer a anciedade publica que exige a reforma do nosso
systema hypothecario, satisCaça-se; mas fique-se ao. menos
sabendo que, votando pela reforma, não estou convencido dos
beneficios quo o puhlico espera, e pelo contrario nutro apprebcnsões de graves inconv6lllentes. Penso que é do nosso dever
termos Crancos para com o paiz e dizcl··lile a vordade como
ella é para quo depois, quaudo os el(eitos praticos desta lei
so fizerem sonlil', não se noS venha dizer que os repl'esontantes do Brasil illudirão o publico com medidas sem eIDeaeia, só para satisfazer a essa aociedade que appareceu e
que ha sido acorocoada pelo governo, provocando esta refor na
em mais de um discurso da corôa.
Depois destas breves observações, com as quaes julgo não
me ter apartado da ordem e do assumpto que nos oceupa,
passarei a o!rerecer algumas outras ás illustres commissOes
sobro o art to do projecto.
N!'I:o sei, Sr, presidente, se o ministcrio especialmente 0\1 o
nobre presidente do conselbo aceita as cmendas apresentadas
pela iIlustre commíssão, ou EC de:lpja que estas llleSIIHIS
emendas soITrão ainda outras, como e:;lou persuadido fJ ue
devo desejar; pelo menos enlendo 'lue ha necessidade de dar
ao projecto uma redaCCilo mais clara, de modo que fue:! des~
appnrecer alguns embaraços quo pó de o proíecto suscitar.
Se o nobre presidente do conselho 11<10 aceitar integralmenle
essas emendas, convém que desde já formule os que julgar
lIecessario~, para que possamos sohre ellas meditar e compara-Ias com as diITerentes ilisposicôcs do projecto, alim de
que não se intromett,lo tleHe allouíalias, ou alguma disposicão que seja menos conforme Clllll o systcma que aile
aJopta.
Eu achava mais conveniento quo, em vez de ter-se adaptado
para discussão o projecto a que as iIIustres commissõcs inieiárão emendas, se tivesse preferido o que foi emendado c rcdigido Jlor ollas; este nos facilitaria muito o debato.
O projecto primitivo está condemnailo pelas nobres com·
missões, e parece-me que pelo :;cnado, visto que de faclo a
discussüo não versará sobre as disposicilcs que as iIlustres
commissõcs rejeitárão ; mas, como Y. ~x. pôz em discussão
esse projccto, creio dever cingir-me a oHe uns reOexões que
tenho do fazer, procurando logo considerar aqucllas emcllllas
qlle estão no projecto redigido pelas nohrús commisiões.
E' sómento o art. 2° que se acha em dlscu;sUo ; diz elle
(lendo) :
« A bypotbeca li reguJ<lda sómenle pela lei civil, ainda
quo algum ou lodos os credores srj;10 COIl1l11ol·ciante5. "
Nüo lonho que oppur a osta diipo;iç,io, porquc realmente
não dllvÍ<10 baver duas legislações diversas, regulando as
bypotbecas d" bens immoveis.
Sobre a 2- parte do artigo existe uma emenda das commissões quo eu aceito e votarei por olla, a respeito das palavras «... cxeepti) ,Hlucllas que regQlão as hypotheca~
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contrabidas na époea do falHmento » que as nobres commissões redigirão por outra fórma, posto que o pensamento seja
o. me,mo que eXiste no arl. ':).0.
DIas ~ que me c~\Usa alguma difficuldadc ê o § l' na parto
que assim se cxpruue (lendo) : « Podem ser objecto de bypotheca:
« 1°, os immove'ls; 2°, os ~ccessori()s com os mesmos immoveis; 3°, os escravos e animacs adhercntes ás propriedades
agricolas com as mesmas propriedades. "
O SR. PIIESIOENTE : - Existo uma emenda.
O SI!. BARÃO DE lUcrRlTID.l. :
Sim, senbor j porém ó relativa ao ultimo paragrapho.
O SR. PRESIDENTE:
E' a do n. 3 do § 8·,
O Sn. BARÃO DIl DfURITIDA : - Sim. senhor, não me é necessa rio saber a quo paragral'I10 se refere. O que quero dizer ó o seguinte: as nobres commissões admitlelll os escravos que estiverem nas propriedades agricolas como susceptiveis de bypelbeca com a, mesmas pI'opriedatles; esta idêa IÍ
capital, c por dia ,torn[o-se incapazes do \Jy~otheca os escravos que não eslIverem unidos, ou, como se expressão as
nobres commi5sões, não Corem adbercntes às propriedades
agricolas ; mas. considerando a cOllvellienc.ia do credito por
meio da garantia tle e,cravos separadamente, revogão o
ar!. 2i3 do codigo commercial, em que se probibe que os
bens sem'Jventes, e pOI' conscquencia os escravos, possilo ser
dados em penhor. Quizer[o, pOI·tanto, as nobres commissões
que os escravos pudessem servir' de garanlia como penbO!'
nus dividas commerciaes, como actualmcnte acontece, o autorisa a le5islaç<io C!vil, posto que poucas 'ICZCS com o nome
de penhor e [JuaSl sefllllre com o nome de bypotheca,
tendo naquelle caso os mesmos erreitos quo a bypotheca,
cnm a maior srgurança de ficarem os escravos eru poder
do credor. o que Il;ÕO l\;I logar na bYllotheea, pela qual se
conscrvão na lnão do devedor. Dispondo assim as nobres
commis3õcs, mo parece que não lhes oecorreu o inconve·
niente que vou notar.
Desde que ee eonsonte que os escravos possão ser dados
em ponhor. eslabelecc-sc uma preCercncia sobro o seu preço
para o crCllor, a ~uem forem entregues por tal titulo; nuo
pó de a este respeito ilaver duvida. Mas as nobres commissOes nuodelerminárito que esses contratos de penhor sejüo registrados; dahi vêm que esses mesmos csernvos,já sujeitos ao
éontrato pignoratício. podem aínda ser hypotbccado3 com as
projlrierlades a que sfio arJherenles,em prcíuizo do credor pignoralício, que cnl;,o não pó de deixar de ser vencido pelo
crerlor bl'polhecario em faco do outras dispo"icõos rio 111'0jecto, que é escusado repeti,' agora. Isto vcrillcar:sc-ua tunto
mais facilmente 'Iuanlo as nobres cOlllmissões illllieilr;10 que
05 cscravos ,lados em penhor podem l1çar em porler do dcyedor pela clausula collstiluti. e por I'rccarío. Se for respondido :;ne a hypothcca ó em lal cato nulla ]lor ter sido
fcita em fraude fio credor pignoraticio, enlão dcstroc~se a
segurança do credor hypothecario de boa fó que aceitou a
Anranlia sem ter moios de conhecer o deCeito accullo, e fôra
ilIudido por ignorar o conslilulum.pclo qual os escravos continuàriío a jlcrnulllccer elll poder do deverlor. Com erreilo, se
do regi"tro hypothccnriu mio consla a obrigaçào pignoraticia,
se o credor hypothecario vê que os escravos pertencem ao
domínio e cst<1o elfectivamenlo na posse natural ostensiva
do devedor,niio ha ra7.i'o 1'' 1'<1 que se lhe negue a prcfcrencia
para ter salvu a ~ua divida.
A inuicaçàO dils illu,tres commi.sOes, quanto ao COIlStitu/wn no penhor de eSCI'avos, Coi copiada quasi pclns
propnas palavras rle um autor uelll conbeeido e justumenlo
acata!!o. No Iratado de posse de Savígny, png 35:t, vom
menclon1ulo este modo do ser >lo contraio pí[:lIoratieio, reCerindo-so iI. di;[lu:;í~;10 ,lo direito rOlllanO na lei lu, § 2° do
q. satisd. COi( ...... 1'\,10 ,Iesconheco que se [lOSSa realizar
pOr esse direito o contrato de ncnhór com a clausula co,,stiluli; todavia lJarcce-me que cllc não mar'cha de accordo,
nom se harmouisa.eom o 1I03S0 cod. com., na parte em que
as illustres com missões não O modificárão. A simples revogação do ar!. 273 não basta para arredar as ditliculdades,
que depo~ nasceráq das Ol.ltl·1\S disposi~ões do dito cod., i\
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respeito do penhor, Por essas disposi2ões do cod, com, missões não quizcl'em resolver esta questão, não havCI'á
o penbor não eXisto semIo pela tr:uheção da causa, ou esta grande inconvenicnte, porque poucas serão as hypolbecas
trudicção seja roal ou symbalica ; ou finalmente por quah[uer feilas soure o dominio util; mlls repetirei que isto importa
usada no commercio; ora, o constituto não é ncnhuma alteraciio nos contratos existentes e cerla losão ao direito de
daquelJas tradicções, nem me consta que esteja a,lmittido proprieJade tal como se acha estabelecido pelas leis vi·
entre os commerciantes, Por conseguinte a lembrança das gentes.
ll1ustres com missões n1l0 é adaptavel desde (ruo ellas a não
lia neste ponto uma olJservaçito, que eu desejava que não
COIlSlgllão como preceito legislativo.
escapasse ,is iIluslrcs commissões, posto que não diga res·
Ainda que as ilIustres commissiles a tivessem consignado peito flirectal1lcnto ao credito bypotbeeal'io; mas fi. oceasião
simultanulIlente com a dcrogação do al't. 273. convil'Ía OI'a lalvor. 11 mil i:; asuda para se fazer um grlllldo beneficio à
Jlrover de remedio o mal ds que já tratei 'lu,lnto aos perigos cidade do Rio ,Ie Janeiro e a outras [loVO:lçiieS do imporia, em
de semelbante meditla, desacompanba de qllul'íllCI' ootra pue existem prnzos. Quero fallar da maneira por que se teln
sobre a publicidade do penhor deÍIado em pouer cio uCl"ctlor rcguhído o laudcmio dos terrenos dados em aforamento pGrmediante a referida clausula.
qutuo para cdit1caciio. Por nimio zelo fiscal deu-se á ordo·
Quanto mais faei! não ora para o nosso CllSO (llIC as illus- nação uma intclli~éllcia flUO llunca so lbe tinha u,ulo scnITo
tl'OS commissões dcix,lssem permanecer o que actunlmcnlc se cl'I'onenmcntc, c rôm comu::tida por jUI'ÍSconsultos distinctos,
pl"atical Qual é o intcresse {{ue ha em probibir que os os- isto é, ljt:o se del'o laudcmío nfio só do valor do terreno cujo
cravos possao SOl' bypotuccallos separailamente da propric- dumlnio ulil é vcnJido, mas da casa que se edificou nesso
I d 9 N-"
I
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terreno; de nHlneirn que as propriedades actualmente csl<1o
U\ o,
ao ueSCUlro OH 1'0. sem o o (C gnur ar-se n 100l'la í!ritvauas não SÓ dos unlJostos publicas da dccimn e da sisa
absoluta de que os mOveIs ou semoventes niío pailem ser '
objecto de bypothcca, E sómente para mio alterar esta sy, no t/'aspasso, (Iúním <linda mais de '2 1/~ °1. do seu valor,
motria devercmos constituir regras novas, donde podem pro- nessa mesma occasiã.o, I'eplltando-se quo as casas são bemceMr 05 inconvenientes que apontei? Creio que não. Da per- feitorias fcitas 110 solo, confundindo-se estas bemfeitorias
missão actual de se constituir bypotheca sobro os escravos com as ile que falia a onlonacão, e são propriamente as relasómente resultàva o grande beneficio de que estas hypotuecas tivas ao melhoramento do sófo,
serião inscl'Íptas ou regi.tradas, e não podiITo seI' repetitlas
Nam creio 'IUO osta intelligellcia pl\desse Eer adoplada,
sem ,eienda dos interessados; ao menos o ]lrimeiro ([ue COUlO [oi. em yirtude de um acto ,lo (,tOI"CI'IlO, Cbamo para
inscrevesse esta'Va certo de ter salvo o sou direito tl0 pecfe- , isto a attenç,iO tio nobro presidente do conselho. ('OI' um
ronda sobl'c esses escravos.
,derreto (Ie 131 1, sobre consulta da seeccão de fazenda do
NiLO acho, portanto, {Iue o artigo (los,a passai' no sontido conselho de estado deu-se á ol'tlenação a r<irerida intel'preta·
em que as illustres commissiies o elaborár,jo com ,1 rcvO,~a çãO, que é um forte gravame á proprieda(le urbana, com·
ção do at't. 273. Entendo que deve ser emendado no scutido '1 ullulo tCllh,1 a "a~llIeatar a rendll da municipalidade do Rio
do sorem mantidas as uypothccas dos escl'avos; pOI'que, como de JUllciro e de outms, bem como os laudemios 'luO pertendizem as iIIustl'Os commissões, assim ficiio satisfeitils CGl'IêS cem á fazcnda Ilar:ional. Entrotanto é isso uma iniquidado
conveniencias do cretlito pessoal, e ao meSlllO tempo íortifi· Il()l' qual'lucr "do quc se consi,lcre ; e,olbando·o [leIo econo·
mico, é corto (Iue rebaixa o valO!' das casas, dilliculta a UlUca-se o eredi to I'U ra I.
lia tambem outra díspOEiçl10 a que CII tenho de olTerecer taçM c inllue no credito uypotbecal'Ío. As commissôcs não
uma pequena ohi'cn:tcão; é a seguinte
póde-so hypotbecar tinllão ohrigaç,io de attonrICI', bcm sei, a estas considera·
odominio util Jos bens' emplliteutic05, independente de lícen~<l r.iics; mas parece '[UC, concl)rl'enilo com alguma llledidit (lue
do senhorio. As illustrescommissões quizerão aJhel'Ír ao pen- liberte 1 1ll'0l'riml<Hle de ouus que lhe pcsü.o, pl'estlll'Íilo um
samento da primeira commis5ào, ácorca rlesta licença; mas verdadeiro scni,;o á causa do credito que pl'ctenJcm facilinl10 a fizerão, accl'cscentantlo !l palavra scnhol'Ío estas:- o tm',
qual nito perde, no caso de <lliennção, o seu ilireito de opçãO.
Ao § 2' de,te urLig'o só tcaho <l OppÔl' que me llal'cce odoNiio em disto ('ue tratava a primeira commi5silo; ella re(c 50, pOI"luO todo <J mundo sabe o que é accossol'io dos Dens
ria-se ao C11,O • da eonsolitlu2ITo do (Iominio pOI' effeito de de r:liz; isto aclnHe definido por nossa Icgíslaç'lo actuaJ.
O mesmo direi itt:cl'ca do § 4" (lenflo): Só póde hypocommisso, Dizia essa commi5silo, "Pois que os prazos podem cahir em commisso, em alguns casos, e notavelmcnte thecnr quem póde alheia!'. Os immovcis que niio podem scr
1)01' falta de Ilagamento da pensi1O, como se qu!'r ,(ue elles nlhcillrlo" nõo podcm SCI' hypothecndos. "Stio preceitos ou
[loôsão ser hV(lotbccndos, sujeitos pl'ocipuam~nte a outras aXlOmilS JUl'ldiCOS, 'lue não penliiLo o seu valor se dCl.\:asscl\1
diviJas, se pera pena de commisso ucvem ficar pel'tencendo ,le SCI' eXi'['CSS'lIlos neste projecto,
No § (;" se dil, que Deão cru vi,!;or as disposições dos
ao senhol' t1irecto ?
Esta duyida nao l'esolvêrão as iIIustl'cS commis5ilcs; tl'atá- arts. 2G e se"llinles do cOlhgo commel'cial sobre, a capacir:io sómcnte da opção, so~re o quo n50 bavia duvida, A dade dos menorcs e mulheres casadas COlllmerClilntes pam
tli;;posieão '1ue iló ilIustres commi"õe5 cOllsi:!,niÍrão Ó ft hipolhccarclll os illJlllOVcis, Eu attribuia a cn'o de Ímjlron,a
mesma- que so acha. na lei portllgucza cio 1" de jlflbo de HlG3, apalilvra-seguinles-, [Iorque ti apeuas um artigo quo di,põe
ácrrca dessa capacidade,
(IUC, no ar!. !H, ,IIZ: (l,cl\do,)
Ullli\ ouLra ol;ónração quc acho digna de seI' cousiúel'uda
« Para constituil' a II1'potheca do dominio uLíl, que com·
pl'ebcnda a. totalidade do prazo, não é neccssal'io o conscnti- pelas illustl'0S comllli~sões é a que passo a expôr ácel"ca do
menta do senhorio dil'octo; mas este não perde, nO caso de § 6", que diz (lerdo):
" O dominio $u[lcl'veniente l'eva1ida a bypothcca desde o
llJienacão, o tlil'eilo de opcão que lhe concedem as lei" "
Parcce ii pl'imeira vIsta quo não ha
Não' era preciso declara'l' isso, assim como creio que as acta d'l inscripçi1v.
lliHla
mai, simples do que a disposicilo dcste parilljrapho;
illustrcs commis,ões podcrião omitti·lo; porquc pam o neto
da alicnar.ão da cousa hypothecatla concorreria o senhorio lllilS. l'cJlectinuo ~uhrc as bypotheses que se podom ila\', verdirecto e iül0 podia dcix~l: de ser milntido no seu li ireito de se-ha rlUu ellc n;io póde tel' a generalidade em que está COllcchiJo, ou CIlli!u scrá preciso modifica!' a legislaçãO antol'io\'
opÇão, A du"ilfa o[crecid:t é, porém, muito direl'B:t,
Posto que cu l'cconbcca que mui poucas vc~cs o caso cm algum dos Seus ca,os, Savcm as iIIuslres commissiics
{lo eomi:<so so l'caliza ciltre nós, nno deixo rio admítlir lflle as dividas f;o'ltrahi,las pel:t mulber ou pélo marido antes
tllmbcm que ilóde algumas vezes verificar se, JIlós não temos, ,lo Cilsamento neo obrig'lo os bens que o murido ou il mulllCl'
é verJi'Ldc, .cHão llrazos perpetllos; pelo' menos, a i(Hla n:1o trl1.r. para o casal; slIpponham()s, porém. q'LC o Ularido, em·
conheci os de outra e,!lccie, cuja legislaç110 é mai~ com- quanto solteiro, (los:,uin um prcdio da sua futura consorte, o
plicada j licho, porém, fiue nos fateosius existcntos, enjo5 f\C· quc sulire elle eontraltiu hypotlJeca; 'Vsrillc<lndo-se depois o
Ilhados os instituirão sob o imporio das leis, {[ue lhes Jav;10 casamento, dou-io o dominio supervenientc, ficou elle senhor
tlireito do consolidação por falta de pagamento do foro em do. cnsa e I','r cOll5cqHencia rcvalidada a hypothcea, por
dcterminado tempo, não devem ser dollo privados pelo facto força UO paragraJlho de que me occupo e ([ue novamente vou
da hypotheea em que não consentirão. Se ilS i1lustrcs COtn- loi': " O domínio SUpcl'Yenlcntc, diz o artigo, rcvalida a hy·
(f
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potheca anleriormente contrahida. ': Sobre o ([ue ~ Sohre o concordes; porém .tanto importa que não possão ser regisnumovel em que o hypotuecante naO tlllha dOnllOlO sobl'? a Irados) como q~e vo~ os façals abolil·. A vantagem do systema
causa alueia. 8e não é a5sll11, e.;pcl·o que se me expltcam a a que do.u pl·clerellcta. consiste em que ncHe não apparecenão
maneira por que i,50 se faz.
I antinonll<1s novas em relaç110 a pontos da lo"islacão que se
l'roseguirci na mi_nha ~y[lothese, porque ac.ho quo) ~ não li.gão ao l'ogimen hypotllccari?: . esses P?nto~ eslilo harmomudar-se a redacçao, nao haveril exccf'ç 10 a generaltdade lllsados pela pratLc~ e 'pela JUI'ISlll'llllcllCla; re~ormar uma
do paragrapho: se a não bOllvor, e claro 'Iue os bens do con- parte sem a outra e arl'lscar a deSmOl'Ollal' o edllllcio levanjugo que não. fez a hypothoca fieITo sujeitos ás. dividas ~elo lado sobre bases COlllllluns á sua existencia.
oull'o contr.ahld~s al}~es do casamento, o ([ue e contnll'1o a
No m~u modo de e~tenrler) lambem o essencial para o
ord. I. 4., til. 9:5, § {1 •
estabelcCltl1cnto do credito na hypolhcse de que alie possa
Disposil]ITO semelhanle á do projeclo e}:iste nas leis hypo- ter logar, por haver capitacs que nello se empreguem nas
thccarias de outras naRões) dOl1t1~ t<!lvez passou para 11; pro- I convenientes cOll(liçõcs, não é havei' mais ou menos espceies
posta; não sei, porúm, se entre ellas vigora o mesmo dIreito de hypothccas legaes; o eôscncial é cOIlOCal'lllOS o ohjecto
sobre as dividas passívas anteriores ao casamento: não tive sobre (ltHl recahir a hypotheca de maneira tal que possa o
tempo de examinar. Como quer que seja, se o projecto não credor ter certeza de (Iue eS50 objecto prcsta perfeita gapretende revogar aquella ord., cumpre modificar o pamgra- I'antia fi divida cOlltmhh ,\ pelo I!"jlolhecailte. Ora, cu diQO
pho, ou.ao menos explicUl' na discU5S11u o scnti,!o em (lue : que i5(0 não se I~óde ohtel' pel11; maneira l!or que o .pl'ojeclo
e concebtdo.
i (hspoc; que ISSO 50 se consegu1l'la por meLO da rcnllssão da
Como o nobre relator das cOlnmissões promette explicar hypotheca e da liquidação do dominio. Esta remissão não_ ti
estil disposição, não continuarei a p!,oduzir outros casos que cousa o nova ~ntro. nós, csta cons~gl':l~i\ na ordenaçao
tlllha de referir, os quacs todos, lIlalS qu .menos, se asseme- ltv. 4...tll. G, pela ,qual o, compUluol d~ ,clllIsa pó,l~
lhiio ú hypothese que me pareceu a .mals I~lportante. .
t~,I~ hv~e tle ~uaeslJ\I~1 onus,. fazendo chamat o, credores a
Amua outra reflexão, e é que a (!lspo~lçao do § 60 da tam- hqUldaç<Lo do Icspectl\o valo!.
•
bem logar a que se pOSS1\ achar antlllomm entre elle e o § 'I".
Se islO se pudesse regular por uma maneira que nITo Cosse
Co,nheço o sentido da disp~si.çàO, lIIas estou fallando Ih! ma- ruinosa U?S credores, tinha se oO.lJseguÍ(!o o desideratU;tll que
nr,lra por quc se acha rcdlgtila, e o nobre relato!' das com- têm em vista aquellcs flue deseJão que os bens de raiz oJIcffilS3ões sabe perfeitamente quo ,l~a prat!ca estas dUVidas !'cçãO uma garantm segura para se poder solim elle, levantar
fi!'madas .n~s palav!·as dão occaslUO a d~vel·sa.s Illtelhgen- o credito reaL Mas as nobres commissües prefel'ir[o concenCH1S e ong11lão pleitos, que uma redacçao maIs clara tena traI' sua alte!lcão !las lefrislacões extranhas, fundadas em
evitado.
cil'culllstancias' diversas "das 'nossas, e para a propl'iedado
Diz o § 10 (lendo):
que se rege lle outro modo. Neste caso parece Ilue se aspim
" A' excepcão das bypothccas lc<>aes (art, 30 ) que uão ~ i.dóa da cotnmunhào do ~ircito) e pam isso come~U1":l0s .a
forem especialisildas, nenuuma bYPolgeca goza de [Ireferencia Im,ltar o que nos ou.tros lJalz.es se tem felt~ quanto ~s ;nstlsenITo quanto aos hens a que olla se referc existentes ao tClll- IUlções hypothecanus. ASSim, vamos leglslt!!" à pnon setp
po do contrato. »
pensarmos m,a~uralllcnte nos embaraços gue podem surgIr
« Existentes nesle caso parece que são aquelles hens que na ~ratlCa. Cl'c-se lJue dcste n~odo o. credl.to rural appareestão e!ll. poder do ilypolhecfinte; 1llas, se o § 60 declara (lue cera como por ~l1calltamento. 1015 sOJa asslIu.
.
o domlO.JO supervelllente revahda il hypotil~ca_desde o acto
Quanto a num, Sr. presidenle) entendo que o remedto
da mscnpção, segue-so que ilells flue não eXlstJao em poder para os males da nossa agI iCllltlll'a, males que todos lamcndo hypotilccante ao tempo do contrato podem ser obJecto de tamos, não sel'á alcançado pelo projeo,to, apezar de ser viv.1hypotheca o dão ~referencia.
.
menle desejado e provocado I'epetidas vezes nos discursos da
Conheço o sentido em ([ue o uohl·c senador ha de exph~ar eorô<t por diITerentes mini'iterios. Entendo, e entendem
essa appul'ente antinomia; mas deve obser;il!' (Iue ~ enllllCla- comigo oull'os, que o rcmcJio é dilfcl'ente : elle tem sido apdo ~o § 10.conslllue a regra geral) de que_e exccJlqao li § 6°; plica(lo por outras nações, em circumstancias scmelhantes
deVia por ISSO a bem da ordem e da filraçao das lucas aquelle ás nossas) ainda ({ue menos urgentes.
preceder a este, e não achar-se, como. se lu, no.projeclo,.a
,_
.' ,
<
,_
excepção antes da rcgra; neste ~aso e de :nUlta l~lpOl'tancla
~~o me atrevo. a decl[l.la-I~, deiXO. Isto aos quer .e aeh,l~
para que não entre em cluvitlú 11. mlelhgencm du leI. .
mal, ha!JIlttados, tenho, P?le?l, r;cclO~ ~mluado.s.d"e.. que ~'
E perdoem-me as illuslres commlssões que lhes dIga que Ille~os d~ que, vamos lan~;aI m,lO MO a210veltem a ~l'lIcull~~a
ncs~e ponto o projecto pecca em grande numero .de s~as dis- pata fowecel-lhe os aUXlhos de que ella preCisa,. JU ~ãO dl"o
posleõcs, e as emendas in~Ol'rClll no mesmo defeito. Concebo para o seu ll:clhoramento) mas para a sua consClvaç,tO.
bom· que não pudessem as iIlustl'es conullissões conseguil·. .l!H1do a(~~l c"lns bl'tlTCS ol;servaçõ?s, que as nobres. ~om
expurga-los de tal vicio, ll0l'flue llverão mUllo pouco lempo ml.~ões tOldO a bondade de desculpm, tomando na con,ldepara coordenar as variadas disposi~Oes de quo se compõe esle rnçilo que lhes merecem.
uillicil e importantissimo Irabalho, principalmente pela
o !lh·. Z!:llel"....fas tle G.,es (presidente (lo oOllselho):maneira por que costumamos fazer as nossas confcl'clleias Sr. presidente, o noure senador, que acabou de orar, con·
áeerca dos ohjectos que são remetliflos ás eommissões.
vidou tllo positivamente o goverllo t'I. emiUir o seu pensaEu, Sr. presidente, tenho. a inf~licidade de pensar fJuc me~to '!- _l'?sp,eito ~a ;nateria. suj~ila ao debale, quo não
com o propl'io systcma hypotiJecano que nos rege actual- posoo deIxai de f!tZCI al"umas pulavlas.
monte poderiamos conseguir, 50 é possivel conseguir-se,
Não acompanharei o nobre senador nas consideracões
o estabelecimento de associações bancarias para hypotilecas "ernes que fez sobre o assumpto) porque o regimento o 'nãO
!'Umes e prediaes) fazendo sómcnte al{lulllas alterações nosse permitle. Se o projecto estivesse em primeira discusSão)
systema, deixando-se Yigorur todas as lJypolhecas, quaesqucr caberia sem duvida averiguar se elle é ou não util; poderh\
que fossem) reconhecidas na nosm legislayão, menos a([uellas então o nobre senador ex pender os motivos que tem parti
autorisadas pela identidade de razão da lei de 20 de junho considera-lo fatal) como se Ibe afigura. Estando·so,. porém,
d~ 1174. As .mais declaradas em lei não tinha a menor du- em 2' discussão, parece que são inopportunas as ~on
Vida em deixa-Ias com lIma conrhcção sómenle, o era que sidCl'acões gemes de S. Ex., e que o debate deve redUZir-se
ellas fosse!ll reFistradas e pelo !egistro ficasse I:egulada ao exime) arido embora, do assumplo da ordem do dia.
a preierencla. Nao tmhumos neeessldaje de extlOgUlr c~rlos
O Sn SILVEIRA DA l\loTTA: _ Po r t· tal' da utilidade
casos de hYllotliecas; baslava declaral'mos que os prevlslos 11 '1' ~
f la Ia
pela legisluc.'io fossem sujeitos á publicidade por aquelle o a1 Ig .
meio.
'
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELIlO: - Perdoe-me o nohre seDir-se-ha: "l\Iuitos desses casos sel'Íão difficeis de registrar, nador que me interrompe; a utilidade de que fali ou o honrado
I> é pOI' isso que nós os abolimos, " Estamos inteiramenle llreopinante uiio foi a do artigo ora sujeito ao debate, IDas
J)
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a de todo o projccto; pois disse, em summa, que o projecto,
em vez de bens, ha. de produzir muitos males, ba de acarl'etar a ruiM total da nossa já decadente agricultura.
Entretanto, SI'. presidente, obsenarei, sempre em opposição ao protesto do nobre senador pela provincia da llabia,
que o proj':cto (ainda concedendo-se que não seja obra perfeital é um progresso assignalado, e satisfaz uma asp[ra~ão
gera do pa[z.
'
No estado actnal das cousas, Sr, presidente, o a!(ricultor
reccorre aos mesmos estabelecimentos de credito que supprem ao commercio c á industria as som mas de que necessitão, demonstrando aliás, a experíencia que restabelecendo-se o capital na lavoura com muito mais demol'a que
nas outras industrias, não póde a agricultura solver 05 seus
emprestimos nos mesmos prazos em que estas o fazem, nem
os juros na mesma razão que a industria e o commcrcio
paga0,
Resulta dahi, SI'. pl'csidente, que,qunltluer ((ue seja a situacão em que aprouvc ao nobre senador considemr a lavoura
do paiz, esse llIáo c,tado de cousas tcnde natul'nhuente a
aggravar-sc, emquanto para os lavl'ndol'es mio bouver estahelecimentos de credito adelluados á Índole o condições de
sua respectiva industria.
Perguntou ainda o nobre senador pela Dahia se o governo,
aceitando o trabalho das commi.sões, acha-o tão perfeito
que dispense quaesquer emendas, Pergunta ociosa 6 inesperada, Sr. presidente, desde que o propl'io relator das commissões declarou su~gerÍda por mim a idúa,que foi adoptada,
de discutir-so o proJecto, dando-se por partes para a ol'dem
do dia afim de que o debate fosse mais detido e aprofundado,
Isto com e[eito revela, do lado do governo, como do das
commissões, não que se considere o trabalno tão perfeito que
escuse emendas, mas o desejo sincero de que com a discussão se aperfeicoe.
E tanto assim é, Sr. presidente, que já no debate do art, 2"
e seus pal'agrll.phos tem-se patenteado a nece.sidade de modificacões, ainda que ligeiras, abullflando eu em algumas
idéas "do nobre senador que me chamou á tribuna. No § 12
do referido artigo... por exemplo,
dispõe que « fica derogado o ar!. 273, 2 ft parte, do co ,o commercial." Ora, a
parte 2" do art 273 do codigo commercial diz « que não poriem dal'·seem penhor commercial escravos,nem semoventes,,,
E, pois, se o codigo do commerCÍo, que é legi.lação excepcional, veda que o penhor mercMtil tenha por objecto escravos, dahi mesmo se entende (Iue a legislação civil permitte,
como em verdade se acha em uso, o penhor de escravos por
dividas não commerciaes.
A derogac,lo, portanto, da 2- parte do ar!. 2i3 do codigo
commerciaró por um lado perfeitamente escusada. Por outro
lado o penhor constituido em escravos, e mÓI'mente com a
clausula constituli, lembrada pelas commíssões, o[erece um
notavel inconveniente, e ri que pôde vil' a ser origem de rraudes contra os estabelecimentos de credito que o projecto
suscita a bem da lavoura, os quaes muitas vezes emprestarúõ
~cus capitaes aos lavradores !la persuasão de que as respec·
tivas Caliricas têm um certo numero de escravos, achando-se
aliAs muitos delles dados em penhor a outros credores, inconveniente que não póde ser removido sem a transcripcã.o do
pennor, de que o projecto não trata.
•
Estou conseguintcmente de accordo com o nobl'e senador
pela província da Bahia a respeito de algumas idéas que
acabou de expender. No ([ue, porém, não posso de modo
algum concordar é na opiniãO, que emittiu, de pcrmittir-se,
\lamo até agora, hvpotbeea rle escravos separados da fazenda,
porque isso me pm:ece contrariar directamente o fim do proJccto, Com e[eito, o projecto quer muito reflectidamente que
llão possa ser objecto de hypotheca seMo o immovel, ou seja
tal por natureza, ou o seja por destino. Neste sentido os
escravos, se são adherontes á fazenda, se dolla se não sllparão, podem sal' com a mesma fazenda hypothecados; mas,
se os separão do estabelecimento agricola a que pertencem,
perdem a qua\i6ca!)ão de immoveis, e não podem mais, no
systema que o projecto prll[>õe-se fundar, ser objecto de
hypotheca.
o{>

No § 1t do ar!. 2", qne se discute, lê-se: que siio nlÚlas
as hypolhecas cont-rahilfas nos 400 dias anterim'es ao {allimenta, ao passo que do parecCl' das commissões resulta que
o seu intento é conservai' a disposição do art. 827 do codip;o
commercinl, na parte em que Iletermina o seguinte: São
nullas (a beneficio da lUassa) as hypotnecas de garantia de
dividas contrahidas anteriormente á data da escriptura nos
40 dias preeedentes a época leoal da quebra,lI Se assim é,
se as nobres commissões preten3am, como parece, manter a
disposicão mencionada do art, 8'27 do codigo commercial,
deve-sé pôr em barmonia a emenda, que olIerecem, com
o que dispõe aquelle artigo do codigo commercial, sendo que
o laconismo com que se enuncia a emenda rias commissões
parece excluir idéas contidas no referido artigo,
Fallo nisto, SI'. presidente, sómente como exemplo de modificações que o tmbaliJo das c.ommissões deve admittir, e
do quanto póde scr proficua a discussão em ordem a melhora-lo, declarando cntl'elantl francamente que o que me parece conveniente a esse proposÍlo é hotes cbamar a altcncão
das nobl'OS corlllllissões, e particularmente do seu rela(or,
para algumas imperfeições que acaso se encontrem em seu
trabalno, do que o[creccr emendas,
O nobre relator das comllissões, Sr. presidente, que ha
tantos annos estuda especialmente a matoria em discussão, o
nobre relator, que em IBM apresentou na enmara tempora ..
I'ia, de que era membro, o projecto a que se referem as
emendas ora sujeitas ao debate, tem direito â defereneia que
lembro. Elle, a quem cabe boa parte da gloria ou da responsabilidade da reforma projectada, deve com os seus collegas das commissões tomar em considol'acilo as reflexões
uteis que o debate possa suggerir, e apresentar na 3' discussão as emendas que forem necessarias, e que todavia, sendo
olferecidas isoladamente pelos oradores que se empenharem
no debate, podem quebrar o cunho da unidade de pensamento
que o projecto deve conservar.
o !il.'. l'IlaJmco: - SI', presidente, agradecendo a alta
consideração com que me tratou o nobre presidente do conselho, ê do meu dever declarar pel'!mte o senado que este
projecto, o[erecido por mim e provindo da camal'a dos dCllutados, tem sido muito melhorado pelas luzes e pericia das
commissõcs do senado, Quaesquer, pois, que Sej'lIo a gloria
e responsabilidade que possUO provir desta lei, e las não são
exclusivamente minhas, senão tambem dos nobrescompanheiros que me coadjuváriio, e por cujo an.'lilio o projecto chegou ao ponto em que se acha,
As considerações geraes, feitas sobre o projecto pelo nobre
senador pela Bahia, que fallou em pl'Ímciro lagar, não são
cabíveis na discussão deste segundo arti!\'o, c, quando fossem
cabiveis, erão inconcludentes para. a rejelcão do projecto; porquanto essas consideracões fOI'lIo limitadas á possibilidade
dos estabelecimentos de êredíto real, quando aliás o pl'ojecto,
ainda mesmo não alcancando esse fim, tem a grande vantagem de melborar o nosso regimen bypothecalÍo, o qual serve
não só ao credito real, senão tambem ao credito pessoal.
Sabe o senado que a nossa legisl~ção hypoth~cari<:, no
estado em que se acha, não pó de semI' de garanlta sohda a
nenhum contrato, porque, alíÍm das hypothecas occultas e
geraes, o credor rucilmente é sorprendido pelos privilegias
posteriores, os quaes elle não póde previamente calcular,
Estamos precisamente, como eu disse na eamara dos deputados, no ponto em que ficou o direito romano, que não
consagrava a publicidade e a especialisacão, segundo o qual
as bypothecas erão occultas, geraes e sobre bens futuros, Ao
passo que todos os paizes têm reformado a sua legislaçãO
bypotbecaria, nós ainda nos regemos pela lei de 20 de junho
de 1774, que Portugal já derogou.
Ora, sendo assim, se estu lei tem por fim li reforma hypotbecaria, não só em relação ao credito real, como tambem
em relação ao credito pessoal, as observações do nobl'e senador, tendentes só ao credito real, não são, me parece, procedentes para que o projecto, quando mesmo não pudesse
conseguir os estabelecimentos de credito real, deixasse de
merecer a approvaçilo do senado.
!(
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Todavia, Sr. presidente,. cu faço ~Ill contr:l"erote5to ao
protesto do nobre senador. Eu não considero o. projccto como
o fiat lua:; não digo que o projectp só, e:-:cluslVilmcntc e tio
cbofre, Ilosm levantar ü nossa agncn.1tura do c.tado de nha·
limanto em que ella se acba; mas IÜI'e! que ? U,I~I meio concorrente e muito IJoderoso para esse fim, .eOitO ja, ao menos
com o andar do tempo. As apprebellsiíes do nobre senador
não são cousa nova, têm Sido as mesmos em toda a parte
contra a possibilidade do credito real; mas nos outl'os Il UlZCS
essas apPl'!lhensões furão desmentidas.
Segundo o nobre senador, a consclluencia immc(!i,Ila deste
projecto serú a Iiquidaçiio forçada de todas as dIVIdas bypotbccal'ias j nlas IJorquc, sonborcs? Por temerem os ?I'cdores
actnaes a concul'rcncia dos estaheleclmentos rle credito real.
Este receio do nobre senador IÍ ao meu vcr dc.trllitlo pOl' eôsa
mesma cOl1cul'rcncía, porquanto pOI' eHa os ~evodorcs firaráõ
na possibíliilade de remil'em suas dividas, e e Isto o que mais
desejão os credores bl'llotbecal'ios actuaes,
.
O projecto 0<10 póde fazer milagre,;, oil0 pOlle. snlv,1r}l
quem estivcl' Jlerdido; mas porleJaeil!tando o crcdlt~, remir
a muitos fazendciros que,t. ndo bells unportantes.,cstao compromettidos por dividas onerosas, c cada vez nUllS oncrosas,
(Apoiados,) Não I'eccio essas catastl'ophcs que o nobre senador imaginou,
Ainda mais: o nobre senador deplorou o estado da nossa
divida bypotlJec31'ia, tlue, IJelos ducumentos ap~esentados, li
enorme; mas daqui conclUIU elle, contra a mmba expeclativa,que n,lo li necc5sal'io rcf~rnHlI' a Sl'ôtema bypolbeC31'10 !
Pergunto eu: como es;:as dIVIdas têm cnegado a essa lmpol't:oncia extraol'dinal'Ía? Sem duvida Ilelos juros excessivos,
Ora, para esses jm'os excessivos conCOITcm muito as contingencias da bypotbeca; mns,. se o projccto descmbal'aça as
bvpothecas de todas as contmgencIas quc elIa bOJe eurre,
se facilita por um IH'OCeSSo. prompto a excussão da bl'polhe·
ca, o projecto não pôde deixar de melhomr os cmprcstlO.JOs
by!lOthecarios, do torna-los lllenos g-l'avosos c ma.ls facels,
(Jlpoiados. )

E' de intuição que o prestador bn de exigi! tanto .n!aiol'
iutcresse pelo seu dinheiro, Iluaoto maIores SM as dlmculdades e os riscos que clle cone para haver o pagamenLo, .
A inscripçiio da especiali,açuo das brp~tccas actuacs, cUJos
previlcgios o projecto mnlltem COnIO Ihl'eltos a,dl[uel'luos, I,areelil'ão tambem ao nobl'e senador uma calamidade, um germen de demandas; não o crci9, antes me parece que to<los
gallbão com a publicidade d~ss~s privilegios occu!tos.que podedão por longo tempo prejudICar o nov~ relpmen: es"os
privilegios pal'a valerem devem ser publlc~.dos dentro do
prazo ({ue os regulamentos detormmurem j o uma medula
transitoria que já foi tomada quanto a; hypotbecas convencionaea quando se estabeleceu o registro do 184G. Que dêmandas podem apparecer? Que appul'eçllo, são dimculdades
transitorias.
Em!im, Sr. presidente, V, Ex. sabe que se trata da discussão do 2" artigo, cuja m~teria e precisa e limi tnda; n,~o
me é possivel, sem tralli'gredu' o regimento, (hScutll' os (hversos pontos sobre os Iluues o nobre senado I' faHou, Eu,portanto, vou circumscrevcr·me aos paragraphos do ar!. 2·,
impugnados pelo nobre senador.
.
O nobre senador Impugnou em pl1mmro logar a emenda
additiva oil'erecida pelas duas commissões, revogando o
art. 273 do codigo commel'cilll, {[ue probibe o penhol' dos
('SCI'avos, As duas commissiíes eXllUzerão á c~nsider:tção do
senado os motivos desta derogacão. Com eil'elto, não sendo
possivel a bvpotbeca dos escrávo'l, conforme o systema do
projecto, seniio conjunctamentc com a prol.riedade, era pl'Ccíso, atlentos os motivos ponderados no parecei', que fosse
permittido o penbor do~ escravos: eis abi a razão da dm'ogacão do art. 273 do Codigo do Commercio, 1\las para que
o penhor equivalesse á hypotheca scrvindo o escravo de
garantia, e continuando no sarvico do fazendeiro, indicárão
as com missões a clausula CO!lstituti mediante a qual o
senhor, dando o escravo em penhor, poderia ficar na posse
~eUe por titulo precario e em nome do credor pignoratício.
O nobre senador pela Babia, que em primeÍl'o logar fallou,
entende que esta disposiçao é incompleta j porquanto, pam

que fosse admiltido o penbor do escravo com -clausul
constituti-, era essenCial que isto fosse expresso nesta lei,
visto como pelo art. 2:il do coiligo do commercio, para quo
baj~ penb~l', é essenclal a tradição real ou symbolíca,
Esta eXlgencm do ,no~l'e senador me não parece fundada;
pOl'que, conforme o direito, em geral a clausula constituli se
cOllsidera uma tradição sl'Ulbolica,ou não real. O nobre senador
l'ceonhececom Savign! que o penborarlmitlea clausula-constitttti-jse ontro-sim o nosso corligo docommercioadmitte a tradic;;o sYlllbolica do IlCnhor, se a clausula cOllstitutili vil'tualméllte uma trarliç,io symbolica, nenhuma razão tem {luando
considera incompleto o § 'Uso, e quer uma disposicu o expressa que consagre a - clausula CQ!lstituti. •
(lIa uma parte,)
I'onlôe o nobre senador; estamos legislando, e se, rOi.,
eHe eu tende (lue a clausula cOllstituli não li uma traI içãU
symbolica, e carece de seI' expressa para ser admittida no
pellhor commel'cial, póde propur emenda neste sentido;
quanto a mim, não é Isto preciso,
Sem duvida o que ba de mais significativo ~m algumas
eapecies de tradiç,lll symbolica estabelecidas pelo codigo do
commcl'cio do que na clausula constituti? Eu quizera que
V. Ex, mandasse vÍ!' o codigo do commercio,
Aqui estão as especies de tradiç<to symbolica referirias no)
art, ~OO. quo não é senão exem(lli~catí 1'0; vêde: a remessa
e aceitação da f,lctura scm OPPOSIÇ,\O do comprador, a clausula 1)01' conta lançada no conhecuuento ou cautela da remessa significão mais do que a declaração feita pelo ven·
dedor ou devcdor pignoratício, de que contínúa 11 possuir a
cousa, não como sua, lllas por titulo precario 011 em nome
do crollor? ESSdS c::pecies impol'tiio tradições fictas como o
r.onslituto, porque nellas stnctamcnLe fallando não ba 51'01bolo, porém manifestação da vontade por palavras.
O nolnc senador ponderou, e eu conúeço, que podem haver
fl'audes e conUictos entre o credor pignol'atício e o credot,
bl'potbecllrio. Pôde acontecer que, estando o escI'avo na
posse do devedor pela clausula constituN ou a titulo precario, o devedor o bypothequc j ou que depois da hvpotlleca
simule-se como antel'Íor algum penbol' do escravo; mils, desde
que no artigo competente, como indiCOU o nobre ministro tia
jnstiça, se considere como onus real sujeito á publicidade o
penhor do escravo quando celebrado com a clausula cOllslituti,
cessão todos os inconvelllcntes.
No logar proprio 011 na 3" discussão não tenho duvida por
minha parte em admittir uma emenda neste sentido.
O que não posso admittir é que sejão objecto dc bl'potbcm
pOI' si sós os escravos. E' pl'eciso, SI'. presidente, quo seja
mantido o principio cOtlsng-rado pela doutrina e pela jUl'isprndCllcia de que a bypotheca só versa sobre os immoveis; este
pl'Íncipio t~m um interesse pI'atico de grande alcance, e é que
a sequella, que caracteriza a hypotheca,só li facil nos immoveis; que os moveis passão para podeI' dos terceiros sem
onus algum: é isto o que convem fI boa fé e Íls necessidad~s
do commel'cio, que ficaria emuaru:ado se os bens que amlão
na mercancia fossem susceptiveis de onus, ou passassem com
onus para os torceiros que os adquirem.
Entendo, pois, Sr. presidente, que, se no artigo relativo
aos onus renes inserirmos uma" disposicão determinando
a publicid:trle do penbol' do escravo, ficará. satisfeita a protençii:o do nobre senador pela provincia da Babia ; sem transgredir os pl'incipios, altcnderemos aos interesses dos fazendeiros, e, qu;\ndo mesmo não fosse conforme ao credito real
esse penbor que admittimos, eUe é necessal'io, e nós legisladores niio podemos sei' como os matbema licos, não podemos
attellder sómente a um principio e deduzir deUe todas as
consequencias, devemos combinar os diversos interesses da
sociedade.
O unico inconveniente que vejo, o unico inconveniente que
razoavelmente foi pondeeauo pelo nobre senador pola provincia da Bahia, contra o § 13, é a possibilidade da fraude,
pOSSibilIdade que desapparecerá desde que houver a publicidade do penbol' do escravo.
Não vejo razão em o senador yela provincia da Babia
quando impugna a disposicão do § 0, que diz assim: ((lendo)
• O dominlo util dos mesmos bens, independente da vontade
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do senhorio .... )) porquanto as duas commissõ'e~ mantiverão
e salvárão o direito de opcãO que tem senhoriO da emphl'teuBe no caso da alienação do immovel hJ'Pothec~do: O nohre senador suppõe que ainda assim fica. preJ~dlcado o
commisso quo senhorio tem pela nossa leglslaçao, O caso
de commisso pela nossa legislação s~o do~s : vou ler ~s ordenações, cujas palavras ten~o aquI copIadas, (Oepots de
procumr.) Não acho essa cõp:a, mas posso. assegurai' ao senado que os casos de commisso são os segUIntes: 1', a falt[~
do pagamcnto do fôro e1l1 tres annos, quando a emphyteu~e e
secular ou em dous nnnos, quando ti emph)'teuse e eccleslastica ' 20 o casO de alienacão sem consentimento do senhorio,
Em ~enhum dos casos o dlreito do senhorio fica prejudica(lo :
no 10 caso, nãO, pOl'queo f6ro. conforme o Ilro)ecto, constitue
um onus real; no 2.' caso, nJo, porque o Pl'OJccto mantem a
opção que compe~e ao senhorio quando houver, alienação, A
licellca do senhono para a hypotheca, Jlem ti lei a eXl;lc, nem
o uso a requer, e vem a ser um grande om.baraço para o emphl'teuta, que lica assim à mercê do capri~ho do senhono,
O nobre senador tambem pedIU exphcação a l'Cspmto da
disposicão do § 6,0 Diz este (lendo):
« O {Jominio superveniente I'evalida a hypotbeca desde o
ooto da inscripção. »
,
• _
' ,.
Deduziu o nobre senador desta dlsposlcao a posslbllulade
\'[quo uma hypotheca contrahida de m<i: f~ por aque,lle que
não é senhor da cousa, comO pelo filho em Vida do pai, elc.,
fica revalidada.
Protesto contra esta intelligencia; não está eHa em a nossa
situacão- O al,tigo suppoe que a pessoa hypotheca o que
está 'em seu poJer com título haLil para prescrevor ou rara
a acção puhliciana, pOl'que o mais seria uma contradIção
com o que está estabelecido no § 40 : Só póde hYJlothecar
quelu póde alhellr " ; o mai! seria repugnante ao cre ito reil,
que deve basear-se na boa fé,
Dada esta explicacão, me parece que não póde orrerecer
duvida. alguma esto' paragrapho do projecto. Esta. intelligencía res!!l ta da com paraçJo do mesmo § 60 com o § 10,
que " prohlbe a bypotheca de bens futuros, ou não eXistentes ao tempo do contrato. »Ora, aquelle que ainda não
tem herança não pódo hypothccar o itumovel que a ella pertence e que para elle nãO existo, e, se porventura vier a
adtluirí-Io; isto uJo sana a nullirlade do contrato.
O nobre senador não impugnou as outras disposí~õog do
artigo, apenas uos tlisse que orão desncci'ssm'ias, por serem
muito eVidentes; todavia as commissões enten-Iem. que convom mante-Ias pelo principio da codilicacilo, para que esta
lei contenha em si tudo que diz respeito ás hy~otbecas, Não
tem, porém, l'azão o nobre senador quando suppõe desnecessaria a disposiçãO que determina quaes silo o~ /tccessol'ios
(los immoveis que podem seI' hypotileclldos conjuntamente
com elles, porquanto 11 imUlobili~açíIo por destino varia conforme as le~islaçõ~s, e era preciso CJue fosse pela nossa lei
cloramente aetermmadn,
Teve razão o nohre presidente do conselho quando de·
monstrou que a emenda olferecida ao § 11- « silo nullas as
hypothecas contl'abidas nos to dias anteriores ao f,tllimento"
-podia dar logar a duvidas. ror não conter as clausulas do
art. 821 do codigo cOllllJlercia, Com effeiLo. esse artigo do
co digo não anllulla de pleno direito senllo aífuellas bypothe'cas que são celebradas para garantia de dividas anteriormente contrahidas, ô não af!Ucl!as que se referem fls dividas
contrahidas no mesmo acto. O que ti COito é que as duas
commissões, assim como a 1" commissão, não tiverão inten"llo de alterar o ar!. 821 do codigo commercíal, porém mante-lo; póde-se melhorar a l'edaCção da emenda em 3" discussão.
Eis as observaçõe! que opponho aos nobl'os senadores
que (aliarão,
o 8r. SOlU!:a Ramos :-Sr. presidente, recouheco ~om
o nobre presidente do conselho que nil.o é oecasião de se'investigar a utilidade do projecto que est.i. em 2' discussãO; mas
tambem se ha de reconhecer que não silo fóra de proposíto
ulguml\s considerações limitadas il definir e manifestaI' o seu
alcance, do qual depende a opinião que cada um deve formar
sobre IIS disposições de seus differelltes artigos, Materia semelhante nlio pó de ser bem ilvaliada pOI' disposições isoladas.

°

°

ilypothe~ario su~põe ,um systema, ilO qual siro
subordinadas suas ulversas disposlcões,
A I'durma de ~ue nos occupaOlós tem por fim consolidar o
credito rural, melhorar a sorte dos lavradores, facílitanuolhes pela creacão de estabelecimcntos adequados o fomeeimento dos capÍtaes 110 que nccossitão, como nos disse o Sr.
pl'esidcnte do conselho?
Neste caso a reforma deve conter todas as 'prescl'Ípçlles
para isso necessarias, sacrificando muitas vezes Interesses de
outra ordem para cbegar ao seu resultado, Se, porêm. are,
forma IÍ simplesmente JUI'idica, como nos disse o seu illustre
autor (r~clamação),pr~duzind~ accident~rian:ente os b,:meliçi~s
eCOtlOUlICOS que deseJão, entao sua~ diSpOSIções estilO sUJ.eltas a outras regras, develll' se modIficar de modo que sapo
attendidos e respeitados interesses de outra ordem que se
mostrem dignos de protcccllo.
Assim, SI', presidente, V. Ex. permittirá que eu exponha,
ainda que muito succintamento, o modo como considero estll
reforma, poque a esta consitloraci'LO hei úe subordinar o
meu vaLo sobro suas dilfol'entes dispo5içoes,
Considero a reforma como a considerou seu illustre aulor,
uma rMoema puramente juridica, Ora, sendo, como é geralmente reconhecido, insulllciente e defeituosa a legislaç[o
actual, v"jo vantagens nesta reforllla, que, com as alterações
pr,llloslas pelas commissiies desta casa, e com outras que
poderito sei' acolhidas, melhora sensivelmente o nosso regilllon hypolhecario, sem causal' os abalos e inconvenientes
de uma rcfonna radical. Estou, portanto, disposto á dar-lhe o
meu voto, fazendo sómente no correr da discussão observacões sobre alguns 11e seus urlÍgos, que me parecem inconvenientes e contl'Urios ás vistas desta reforma, Se, porém, se
considerasse a reforma como a considerou o nobre presidente
do conselho, não lhe daria o meu voto com a mesma boa
vontade,
Começaria por observar que o projecto assim consider~do,
de5tinando"se a Cuudar o credito real, é defeituoso, é impreslavei mesmo, isto é, não chega a esse resultado.
Sabe-se que para o credito real é esseudal que se dê
ao emprestador a certeza de que contrata validamente e
cem toila "seguranca de l'ehaver o seu capital.
Para chegannos â este resultado, i{Ualltas disposicões não
são necessarias, e a que o projecto como se acha emendado
tão discretamente não deu attencão I
Sendo a publicidade o princiJlio fundamental e essencial
de todo o regimen hypo thecal'lo, seria necessario dar-lhe
uma exteução tal que iria comprometler outros interesses
igualmente dignos da proteccão do legislador.
Sel'ia necessal'Ío applicilr á publicidade: a todos os factos
que modilicuo a capaClClade das pessoas; ao direito de pl'Opriedade, e não somenle aos documentos em que se funda
aquello direito,coUlo faz o projecto; a t()dos os dIreitos reaes,
hypothecas e privilegias sem excepção.
I fIa um aparte).
E' vbnlade, é o slstema allemão, que, embora em uma ou
outra parte tenha dllferenças,fÍ uniforme em adoptar por base
a publicicade do direito de propriedade.
1)e pretendessemos transplantar para o nosso paiz o systema allemão,encontrari~mos logo uma impossibilidade pratica,
posta pela natureza das cou,;as, A propriedade naquelle paiz
está constituida de modo inteiramente diverso do nosso, o
[{ue se presta para o estab~leci~en~o .e pratica daquelle ,systema, consentaneo com leiS antlgUlsslmas, costumes e Illteresses do povo, Entre nós seria preciso crear tudo de novo,
ahterar profunda e radicalmente a legislacão civil, contrariar
nossos habitos, o orrender gravemente gl:andes e importantes

O regímen

i~eresses.

E;'depois de tudo isso o que terit\mos conseguido? Concedo
qUtl ti~essemos a I!lelhor ~ mais pel'f~ita legislaçãO, hypotttecana. Resultanão dahl os beneficIOS a que aspiramos,
i~ \oé, facilitar á lavoura capitaes emprestados a longo prazo
~ juro barato?
O dinheiro empregado em fundos publicos rende 6 010; o
oommercio, embora sujeito a curtos prazos e á pontualidade
tio pag~mento, não o poderá obter por esse preço, ha tle pagaI' mais; a lavoUl'a, a longos prazos não poderá oble-lo senão
com juros mais altos.
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!Ia um aparte),
das observações ~os precedentes oradores, para os quaes não
Diz o nobre senador (Iue só podera olJter a 12 0'0' Concerlo me parecem satlsfuctoJ'las as explicacões do nobre relator
que possa obter por mehOS, a 9 0'0' E a lavoura entre nós das com missões.
'
I'en~e 9°1.7 Nilo rende decididamente, (Apoiados). Que beYersuu ,uma das observações sobre a disposiçãO que renefido podem fazer ítlavoura capitaes, que, empregados, não voga a ultima parte do art. '273 do codlti0 commercial. Sendo
dtl0 rendimento sulliciente para o pagamonto dos juros?
a publicidade a lJase essencial do regimcn hypothecario, o
Attenda o senado que eu disse -á lavoura-, e não projecto desatlendeu a este principio, reconhecendo um OIíus
-aos lavradores-; intencionalmente me servi daquclla ex- 9ue deix?u occulto. Diz () nobre autor do projecto que este
prcss~o, porque l'econher.o quo a alguns lavradores, úquelles lIlconvemente ha de desnpparecer pnr meio de uma emenda
que estiverem onerados
dividas, convirá aquelle juro, sem oontemplando-se em logar proprio entre os onus reaes o pe:
duvida mais moderado. IUils o projecto que discutimos não é nhor de escr~vos, e ordenando-se li sua transcrip9 ão , Este
uma medida de occasião, ô uma lei permanente, que não deve expediente satlsfnz por um l?do, respo.nde a o~jecção posta,
sacrificar a necessidades passageiras, interesses reaes e allen- mas faz apparecer outra, e e que assim o proJecto se afasta
diveis,
dos principlOs quo regulão o systema hypothecario, segundo
Em vista destas observações, eu poderia declara(que não os CJuaes a hypotheca só póde se assentar em bens immoveis;
SOll do numero tios que esperão desta refonult grandes be- e o. ve~lhor com a clausula cO~lstitu;ti, ~roduzindo pela trunneficios para a lavoura; p<lderia manifeltar a persuasilo de SC1'Ipçao e[cIlo contra, terceiros, não e outra cousa scnão a
que muito se têm exag-erado as vantagens desta reforma; hypotheca em bens moveis.
mas ainda agora as iIlustl'cs commissões do senado nos
As observações feitas sobre a redaccão do paragrapho que
advirtirão de que esta reforma ô il.stantemento reclamada trata das hypothecas contrahidas pelos fallidos farão acopela opiniiio publica para salvar a agricultura da decadencia lhidas pelo nobr~ relator das commissões, quo promette
em quo so acha, e eu nITo tenho forcas nem animo de con- emenda-lo na 3" discussão, e portanto nada mais direi a este
trariar uma opinitto, que as illustres cOlllmissões assegurITo, respeito.
e no parlamento pai' ,'eze~ se tem dito, que é geral; faUe
E' preciso que o nobl'e relator das commissões proceda de
porém, em meu logar, uma autoridade maior e insus]}eita, ' semelhante modo a respeito do § 6', concebido nestes tel'mos:
Permitta V, Ex., Sr. pl'esidentc., que cu suustitua ao -« O dominio superveniente revalida a hypotheca desde o
que me cahia dizer um h'celto UO relatorio tio nobre ministro acto ria ioscrípcão. »
da ,1"TicuHura. Disse S, Ex.: (Lendo.)
Redigida com"o está, esta disposiC1!O pareco autorisar a
« (;006ão muitos na reforma hypothecaria, e na creacão de Iti'potheca em bens alheios. Não é este o seu sentido como
bancos ruraes, como em um meio infàllivel de leVàiltal' a explicou o nobl'c relator das comOlissões; mas uma lei' nunca.
lavoura rio abatimento em que jaz.
pecca por sua clal'eza. ,E' conveniente !Jue se redija de modr
« Eu tambem tenho por essencial a auopc.'Io de urna lei !l exclUIr a lIltelhgencla que se lhe póde dar contra a su 1
que ven~a preencher as lacunas do nosso acti.wl systema hy~ mtencão; por isso que esta 'ei declara valida pela superve
pothecano, tao defiCiente e lão pouco em relac,ão com as niencia do dominio a hi'potheca que o não era; póde-se pOl'
novas necessidades creadas pelo desenvolvimento "do paiz; e. exemplo, entender que é licito ao filho que usa dos hen~ pa?omquanto pense que ao lavra~or ,nito será facH obtcr poi' ~ernos hy,llotheca-Ios,flUando por coosidel'aç1íes muito valiosas
Juro. modlco e a longo prazo o dmhelro que o negociante tem e probilildo o contrato sobre heranças de pessoas vivas.
por Juro alto e a curto prazo, comtudo Dão duvidarei acredi- ,ÂJl razões expostas pelo nobre autor do pl'ojecto para justU! ~a efficacia dos bancos lerl'itoJ'iacs, se pOl'ventum a in- ~JGcar a dISpOSição relativa á llypothec(l dos bens foreiros,
slttulcões desta natureza corresponder uma reforma mais ou mde~el1de~te do consentimento do senhol'lo, não me parecem
menos radical em o nosso systema actual de lavoura no 80n- sal!~factDnas, ou entãO nM as comprehendi hem. Salvo-se o
tirlo de aproveitar os tm'OllOS reputados cansados,' sem o rlu'mlo de opção do senhorio; mas o direito de consolidacão
que as nossas terras, quanto ao valor, serão uma prollrieJa- fi.ca compromettido na hypotheca contrahiJa sem seu consonde tão instaval como qualcluer outra, »
tlmento, não so resalvando o commisso que se verifica na
Ao que acabo de lêr sómente accrescenttu'ei que a opinião falta do pagamento da penSãO.
do nohremi~istro da agricultura é propria de sua iIIuslraçilo
Demais, a legislaçãO antiga dá ao senhorio hi'Potheca legal
e do conhecunento que tem das co usas do ]Jaiz, (Apoiados), sou!,e os bens foreiros pura pagamento da pensão: o plojecto
De accordo com
nobre ministl'o da a~l'icultura cuia exlmglle esta hypotlJeca ....
opinião subscrevo com inteil'a convicçll0, hei de uar ~ môu
(Ilil um aparte),
,0lO, a esle prlljeclo em todas as suas di3posiçõcs que se ,Dem; em vista desta expl~cação do nobre senador pela
oestmão a preenchor as lacunas da lei actufll. a melhorar o Dahm tlesllpparece o IIIconveOlente que eu notava' reconheco
noss~ srs~ma hvpotltecario, realmente defeituoso. N(10 dei- que tem razão, não iusistirei.
'"
:tarel,porcm, de fazer oJJservaçfies, de chamar a attencão das
Por ora são as ohsel'vações que tinha de fazer.
cOHmussiíes e d~ senado sobre al~umas de suas dispósições, , 0_ §l', l!iih~eh'a da lUotta :-8['. presidente, as obque,sendo propnas para fi;mrar em uma refOl'llla que tivesse Jccçues que forao oITerecldas ao projecto, quando entrei na
outras vistas,são mal cabidas nesta.
casa, pel~ nohl'c senador pela Dahia, que comigo foi membro
. Convem proceder-so com toda a altenção para que aos da conmussilo do senallo que emendou o projecto da camara
mteresses dos emjll'estadores não scjilo sacrificados, c scm a dos deputados, essas obsCl'vações, cujo pdncipio cu não OUyj
COnvClllcnte compensação, outros interesses dignos em todos pal'cce-me Cil!-e !orilo, respondidas pelo meu nobre collega dà
os tempos da proteccão do legislador.
ilctual commlSSllO mlxta do senado. Eu não tomaria a"ora. a
Pretendendo fortalecer o credito real deve-se ter o cuidado p~lilVl'a em ~lOra tão arl.iantada, quando tenho algum~s opide evitar que se dehilito o credito pes~oal de que tem vivido n.IOes a exphcar a respeIto do projecto, se acaso o nobre preatô .agora a gl'!,ude la~olu'a. Sobre turlo cumpre não dimi- sldBl~te do conselho, enllttltldo sua opinião sohre o pl'ojecto,
nUll as garantias do dU'elto do propriedade, porque enl1l0 e ultlmamC!lte nobre senador por lilinas, I.M me tivessem
cst1\ reforma pode ser pl'cjudicia c contrari,u' S~1JS fins.
cemo quo IIUpORto o dever, como memüro das commissões
No artigo (lue se discute não encontro disposit:ilO alguma de !Iar as r.azõ3s do ultimo trabalho do senado.
'
que\ esteja
llCste
caso,
•
Esta ohl?gaçao
- para mim,
' Sr, presidente, era ainda maiur,
d'
1 s Isposições dest~ a!'tigo com as emendas propostas tenporque fUl.membro. das duas cOlllmissiles, e o senado devo
tl~m a melborar, e cllectlvamente melhorão. a actualle"isla- ntleníler a ISSO.; fUI membro da 1a commissITo do senado tlue
ÇU? ~ypotllecul'Ía, corregindo seus graves defeitos.na consti- l'ef~ndHl o ,pr~Jecto da camara dos deputados e oJTereceu um
~iÇdO de hypolbecas geraes e occultllS, dos privile"ioõ etc pt'OJccto SU1lSlltullvo, c sou membro da commissão de 1e<>is~~mas,pol'óm, se preslão aos reparos que farão feitos 'pelo~ lação que nesta sesSJO se uuiu li de fazenda para recon~i~e
~e~bS sentdol'es qll:0 }lJC precedêl'il?: Creio que ~;; iIluSl!'OS r~l' o projecto, e ncste trahalho as commissões reunitlas flzetrahal~os .as comnlls,'o~s consegunaõ qu~ seu Importante mo mUIta honra á la commissão do senado, adaptando uma
o sela mais pelfelto, acolhendo,se nao tOdilS, algumas \ grande parte de seus tl'abaUlos. (Apoiados.) Parece-me mes-
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mo que o trabalbo que so discuto actualmcnto é o trabalho
da 1" ~ommissão, c (Iue nós apenas aproveitámos o cHlueleto
do proJccto que veiu da camara dos deputado~. (J1powdos,)
Inúuziu-nos a esta difficuldadc o regimento do senado,
Jlorque se dizi1t que o senado não podia discutir projectos
ôubstitutivos.
Daqui infiro a obrigação que me corria tle "ir dar alguma
cxplicaçiIo sobre opilliões, fi r?,speilo uns quaos Cl! jú tinba
dad~ parecer na ses~ão do tSo?, )Jorq~e a respClto dessas
0vmlões cm mUltos pontos eu modlfilluel o meu JUIZO, e concordei com o repl'csentnote da opinhio da camam dos depu·
tados, que era o nobre senador pela nabia, que boje é o rela tor das commissões reunidaS.
Concordei (e ,eu peço ao nobre senador que agora mesmo
confirme esta nunua declaração) em mUltos pontos com mUlta
dilllculdade; mas, como erão pontos menos importantes do
jlrojecto, uão achei lJUC fosse ncces5ario duclamr ([ue assig!lava com restl'iccão. Em alguns pontos bouve divergencin,
llIas erão pontos secundarios do projceto, Em um IlOllto capital eu divergi, mas a respeito desse mesmo eu pl"Oturci
aproximar·me o mais que pude ti opinião do nouro .cllador,
meu iIIustre eollega, pela razão llue ainda ha I'OUCOS ,Ih.
em uma discussão llOHtica eu disse: tenbo um pellrlor muito
grande para o nobre senador, ando querendo ser seu 501.1:\<10,
até mcsmo nas com missões reunidas de legislação o fa7.cnll".
Devendo assignar o jlrojccto com I'cstriccuo, ainda fiz mais
esse aeto de homenagem e detel'encia ao nohre sellador; di:lse-lhe que bavia. de explicar a minha opinião IH! discusSãO,
Illas que não assignava com I'estl'icc'io.
Ora hem, estabelecido isto,eu tenho hoje, no primeiro dia
que ns.isto a esta di:lcussão, de manifestar uma tal ou qual
(lissidencia em p<lnlos . que Ili10 5110 dlt maiol' importancia.
Esses pontos são os §§ 11 o '12 do art. 2.0 (lenr/o) , " SIlO
Ilullas as hypotheeas contrabidas nos 40 dias anteriores ao
fallimento. Fica dcrogado o ar!. '273, '2' parte, do eodigo
commcl'cial. » A respeito dos penhores do CSCI'1\VOS, na verdade estou em discordancia, e me aproximaria mais a este
respeito do nobre presidente riu cOllselllo,posto quo ande mais
distante das opiniões de S, Ex,
lIlas eu lá ehegarei, Antos disso, Sr. presidente, lendo eu
ouvido () uobre prosidonte do cons~lho e o nobre senador
pela provinc,a de ilHnas, devo fazer algumas cOllsiderações
sobre o que lOS nobres preopinillltes disserão.
Sr. llresidouto, nobre presidente do conselho reconheceu
(lua esta matoria era de muita importancia, como não pOllia
deixar de reconhecer, desde que sob sua responsahilidade este
assumpto vciu mais uma vez rerommelldado na falia do
tbrono; e agorn, quo S, l~x. foi intel'pollado pura dizer se
approvava ou lldo o trabalho das commissões, S, Ex. nos
olfereceu. o ao senado, uma diJllculllaue para li lliscuss<1o,
que foi a'roserva que S. Ex, fez de opiuiões que tem cOlltra
o trabalho, dizendo que havia tle fazer suas emcndas. (ncdamação). Pareccu-me que S, Ex. tinha dito isso, pol'llue principiou por avcnllr uma emenda a reSIJeito do § 11. Ora, S,'.
presidente, ti ju~tllmentc neste ponlo que cu tenbo de fazer
UUla obscrvaci1o preliminul'.
RccommGlillando-se a reforma bypotbecaria na falia do
throoo; os relato rios dos 81'S. ministros ubunllão nesta parte
em harmonia com il faUa do lhl"ollo; este (lrojeclo foi aúiado
a requel'imento do nobre presidente do conselho para sei' rc·
considerado pelas duas comlllissôes reunidas, por que rmico
nós bavlullIos do ter úi5perdiçarlo (ostou culpalluo a mim),
haviamos do ter disllensado o concurso que o honl'11110 meOlbl'o como presidente rio conselho o ministro da justiça podia
ter prest,rdo ás commissões? Eu entcndo quo S, Ex. eru um
membl'o nato dessas commissões; o governo devia ter sido
ouvido, nós não devíamos ICI' tl'1lbalbado selll OUVil' o nollre
Iltosidente do conselho o lIlini~ll'o da jnstica. N,to 50 tratava
~ómcnte, Sr. presidente, da reforma de uJn rumo da nossa
Icgi:!JaCão civil, tratava-se desta reforma debaixo de um
jlonto ae vista que pólle ter um alcance economico, e talvez
mesmo um alcance político; dcsde guo o projeclo lende a
lanear no paiz a raiz do cl'edito tios Immoveis ; uesue que se
tem em vista crearinstituicões banearia5 que Mo de tOnl,II'-SO
o cen(r'o ua propl'iednde, lior que os baneos hito de SOl' os crouores de quasi todos os devedores nctuaes do paiz; desue
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que se tem em vista dar a esses estabelecimentos, para poderem favorecer a lavoura, a largueza de emissões de titulos,
nÓs nãO podialnoi deixar de ouvir o governo, Foi uma falta
lIlinha não tcr proposto nas commissões que se convidasse
o nobre presidente do conselho, visto que S. Ex. não
se apresentou expootanea e devotamente pal'a auxiliar-nos.
E' um mal que nós nITo nos apresentassemos ao sellado
auxiliarlos pela autoridade do governo, represcntado pelo nobro
pre,i,Jcllte do conseluo. Dabi vem, Sr. presidcnte, dizer·nos
S, Ex, (IUO achavil a cousa muito ulil, mas que elle faú'l
estas e aquellas ponderacões. Eu entendo que e.lle trabalbo
já devia vir com a autorídade do governo,
Ora, Sr. p"esidente, isto ci'tabclecido, passarei a contemplar aígumas oLservaéõcs '1IIe o nobre senador pela provincia
de illinas fez prelimíl1<Írmenle.
Senhores, pelo final rio diseurso do nobre senador por nlinas
não pude agora ontender o seu principio,porque S. Ex. pareceu
no comcço cio seu di.curso querer que nós tive.semos levado
o sl'stcma do )Jrojcclo ao ultimo grão de aperfeiçoamento das
theorias allcmãs (reclamaçrlo) ; por isso digo, que o !lual do
seu discurso rue fez n[(o comprcbender as rnmclI'us expressões, do mesmo discurso que tcndião a I!otar (Iue o projccto
era lBeol1:;equente. (Reclamação.) PenseI que V. Ex. 1Iartl11 ria
idóu de que, so acaso 50 tem em vista crear este credito territorial, o pI'oieeto li ínCOnselluente, porque não estabcleco
e; tas e afluel' outras condir.ões rio systema allemão ; por isso
até dei cste aparte: {( y, J?x, nilo se aumire di:lso, porque
este projecto é !Ullo da quadra; nós est,mo. na quadra dils
ligas, c este projecto !Í uma liga do systc.nm allcmllo com o
systema fI'ancez e com alguma IlUrte do svstema portuguez."
Pelo final do discurso do nonre senador. fi antes ,Iisso porque
o nobre senador fez Ilarte como eu da primeira commissilo do
sona,lo, e eu conheco as idéa~ que o nobre senador ellliUiu
naquclia occasião, éollabol'lllldo para o trabalbo, já eu sabia
que as i!léus com quc o nobre senador priociriou o seu discurso nilú podi!iO ser as suas. O que fiz foi unrcamenle reparar que S, l~x, comecasse seu discurso dundQ 11 cnlender que
era mais exigente a rêspcito do desenvolvimento dos priuci·
pios tio cl'edito do que afinal reconheci e já sabÍ;t, (Reclamação.) Creio que não estou cnganarlo.
i\las, Sr. presidente, quero deixar inteiramente a diseus:lão
doutrinaI e ir iÍ discussüo positiva.
Os nobres senadores que falliÍro1o occuparão-so principalmente dos §§ 11 e j '2. No § II se estllbelece que são nullas as
hypotbecas contrahidas uos 10 tlías anteriores ao fllllirnento.
O nobre pl'esidcllte do conselho (Iue(' que 58 explique este
paragral'ho, para se restl ingir II nullidade da bypotheca
ilquellas que são feit,1s por dividas contl'ahidas oos.tO dias,
e não às liypothecas que são contratadas 1105 qO dias, mas
por diyidas antel'Íores aos 40 dias, So acaso, porém, adoptannos a explicacão que o nohre senador qller, eu creio que,
em logar de mellioral"lllos, poiol'amos; em lo~ar de restrin·
girinos os contratos que podem sei' prejudiciaes' fa7.cndo-se
lJypothccas nos 40 dJas, vamos cahir no inconv'enicuta 01'posto,
O artigo 1110 purece, senllOrcs, que está redígido como 6
conveniente, c o mais rigorosamcnte que ri posSí,el, IlOI"luO
comprebcnde todas as hYllotbccas que ,,10 solelllnisadns nos
10 dias antol'iores ao fallimellto, e COIll!lr~uellde portanto as
hyrotllCcas, ou sejeio por dividas con(n-JlÍdas dentro tios
~O dias, ou por dividas an teríores aos 40 (lias, O nosso pensamento qual 6? 1>:' reduzir os casos de fraude; 0, se ilueremos reduzir os casos de fraude, devemos deixar a disllosíçiio tal qual está, porquo cumprchende um e outl'O caso,
Se pOl'l'untura o 1l0D('e presidente do conselbo nos dissesse "Então as dividas contrahidas dentro dos 40 dias ou
as hypothecas cOlllmbillas por e.sas dividas não silo objccto
de lIullidadc", eu a.chava procedente fi sua observaçãO, (Iorque lIesse caso vlIllm-se somente a exclull' as uypotlleclIs
pOI" dividas antcI'iorc5 aos to dias; mas, desde lJue S. Ex,
tem em vi;ta que seja sómente por divi,lus coulrallidas delltI'O dos lO dias, sua observaMo nao procede, Jlorque o artigo, ficando redigido como estil, compl'ehellde uma hypothose
e outra, e fica salva a convellicncia que S. Ex, quer acommodar, Não sei, pois, a razão por ({ue se quer a expli<;i1çãO
do arllgo.
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Ha um ponto, porém, em que 11 explicação, a meu ver,
ainda peora mais o artijl'o, e!Í se acaso se Cor datar os 40 dias
da ab~rtura da falleneHl.. Como a sentença da abertu~a da
Collcnda depende do juiz, e este póde retmhir a Callencia
ainda 40 dias ante!, o ~ue se segue c que nesta bypotbese,
emlogar de haver só 40 di~s, haveria 80; c, portanto, jâ vêm
os nobres senadores que fica uma margem muito maior para
a fraude, c póde haver da parte dos juizes muito maiti arbítrio
para acollllllodar convclliencills na declaração da abertura da
fallencia, retrahindo-a 40 dias atraz; fica assim á mercê do
juiz contemplar como nella ou nii.o uma escriptura do hypotheca, retrahindo a época da Callencia 40 dias.
Portanto, senhores, nesta parte eu entendo que a redacç!io
que a commissilo mixta deu melborou, não só o projccto da
cnmara dos deputados, como lambem o projecto que a ia
commissão do senacto tinba redigido. Ne.sta parte eu concordo inteiramollte em que, redigirlo o ul'ligo desta maneira,
está salvo pensamento que a commissào .teve em vista, quo
Coi annuIlor todas as bypoth~c"s Ill)r dividas contrnhiuas
dentro dos 40 dias, ou estas dividas fORsem c~lltrahldas ~ntcs
ou depois; e .,inda mais que não se devo delx~r a latItude
que a explicaciio suggere de se poder retmblr a época da
CalIencia 40 dIas atroz, porque então o prazo não vem a sor
de.tll dias, vem a ser de 80. Este. n!io é () pellSUlucnto da
commissilo, o nosso pensamento e salva~ a hYllotb~ca de
todo~ os embaracos; portanto para que delxa!l.nos maIs. eS,sa
pOl·ttnba por onde pôde VII' algum abuso debilItar o direito
da bypotheca ?
.
.,
Quanto ao § 1'2 a respeito do penhor mercantil, dll·ct.
senhores, que este paral(raplto nã~ devia estar aqui, q~e
este paragrapho é uma. desnatuJ"1lçao do s)'stema que 1I0S
temos adoptado a respeito de hy,pothecas d.e escravos. Se nós
reconhecemos que o eSCl'avo só podo ser obJccto de hl'llotheca
. quand? considerado immovel por destino, como acccssorio,
como lllstrumento de lavoura, como e que h!lvemos de c.onceder qu.e fi(\ue derot(ado & arl. '273 do codlgo commcrcral,
q~~ prohlbe o ponbor dos escravos, para poder haver (lenho r
cIVIl?
Em primeiro logar, li procedente a duvida do nobre prcsidente do conselho I se acaso a legislaçãO commercial, que ê
lei 'lpadal, probibe o peubor de eõcravos, a cOntrario Se'ISlt
5~ p'óde concluÍ!' que o escravo póde ser ohjeeto de ponbor
cIVIl; então Mo era preciso que viesse o § B, porque a
consagrac.l0 da excepc,lo em materia cspecial, como ti a lei
commercíal, deixa deéidido que em mataria civil pôde haver
llenhor de escravos; logo, por este lado não era preciso 11 § 12.
Qual ó então o principio, sonhores, )lor que em uma lei em
que se vem tlerogar um ramo da Icgislacilo civil se 'lucr
derogar um artigo do codigo commcrciÍll? pl,rqlle? l'iós
tratamos de acommodar as eonveniencias do commcrcio ou
as convellÍollcias des:e ramo especial da legislac1io civil ?
Di~-~e: " Por que razão o codigo do comlllCÍ'cio havia de
lll'oblblr o [lenho r do escravo? "Sonhol'cs, por ullla raz.lo
muit~ obviu: pI'obibiu mui~o bem, e devia prolnbil', porque
05 obJcetos 'Iue devem sef\'lr de (Ienhor ou caucão nas transacções mel'cantis Silo justamente aquelles objcctos que por
sua Jlatureza se prestão ás trallsaccões propriamonte do comIIIereio ; por isso é que se diz uo código
Moveis - Mercadorias
Titulos -- ACÇÕes -, tudo, senhores, objcctos que
por sua natureza se prestão á acçito commercial; ent!'egãose ao credor pignoratício; o credor pignomtieio, p<l1'a que
se possa dar a essencia da trnnsacção commercial, IlllalHlo
recebe o titulo do penhor mercantil, sabe que dá o dinheiro
por elle, mas que nas emergencias de seu commercio, nas
suas necessidades, pótlo usar do pcnbor mercantil como um
titulo commerci,,1.

°

(Ha !.Im aparte.)

Os movois são ohjecto de penhor, é verdade, mas sào certos moveis mais prestaveis a isso; as espccies, IH)rém. referidas no cOlligo do commercio indicào bem qual é o lim do
enho!' mercantil e a razão porque 50 excluirão os escravos.
U.)
Eis abí o que se tem em vista no codigo do eommercio ;
a ~azão por que se probibiu, o se devia prohibir, é porque o
obJecto deve $<;1' transferivel pelo credor pignoratici~; elle
deve, póde usar do obJccto como uma merc;ldoria l como
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uma cousa de commercio, como um valor que alie tem para
representar o va~ol' que deu. Perguntarei cu: o escravo presta-se a ISSO? Nao se presta. Ora, se acaso o codigo do commereio teve boa razào para Mo admittir o penhor do escravo ... o eu ainda podia accrescentar mais al(:umas razOes,
porque o codigo do commercio n!io devia aumittir, e direi
UUla razão geral,(IUe talvez seja npplícarla tambem a outros
contratos; é porque eu entendo que o estado deve successivamente ir restringindo os casos de contratos sobre escravos.
(lIa um aparte.)
Estou coherente; ainda mais, na minha opinião eu nITo
admillil'ia nem bypotheca sobre os escravos; é uma trallsacção ([ue Caço com o estado civil da sociedade; é por esta
raz,lo sómente que admitto que eltes possãO ser objecto de
hypotheca como adherentcs ao solo, como ndherentes á propriedade de raiz, como ó uma enxada, um boi, uma macbina
de vapor; só dobaixo deste aspecto, como instrumento agricuia; Córa disto, não.
1'01' muito que 50 queira desconhecer o alcance e sabedoria
do legislador nas épocas passadas, porque ,e julga (IUO bojo
só é que nós estamos em progresso, e !pIe no outro temp.o
tudo andava às escuras eu âir'ci: Vejo às vezes, Sr. PI'OSI'
dente, mais luz em certos pensamentos do nossos legisladores nesses temllos que cstão boje condemnados, do que vejo
hoje; vejo ás vezes IJOllsnmentos, como esse, que acho OUIlnosissimo; vejo que o Icg:islador [lodia ter em mira ir lentamento vagar,'Silmento diminuindo os ca.~os ,lo contratos sobre
pessods, e um desses casOs cra o de penho!' mercantil, porque
neste caso embora se admittissem os elfeitos da clausula
constitllti, 'como agora se quer, o que 50 seguia era quo o
escravo dado cO! penhor mercantil, ficando em podor do dey~
dOI', não olferecia garantia aI "uma ao eredor, nem o seu tltulo tinha a tmnsCeribilidade ri mobilidade que as transaccôes
cOllllllerciacs exigem. N,lo olTel'ecia gm'üntia, pOl'q~e ?- escravo llótlc adoecer, fug:r ou morrer, e scu valor dlllllnulr ou
de5npparccer. Eis nbi a razão por que o eodigo commercla1
muito sabiamente estabeleceu quo não se puue,se fdzer penbol' dos escravo~.
Portanto, senbore~, se acaso se pretende admittir a hypothecn do escra\"o em sO[larado, entãO o syslema da lei e,stft
tOllo alterado. O nobre relator (Ias commissoes, que nào podo
deixar de reconb.ecél· que a cO!lsagracão do penhor do escravo ti a Ilegeneracão do systema da lei, acenou, ha pouco,
com a idca de co'nsidrrar o ponhor do escravo como onus
real; mas, senbores, como se ha de admittir isto? E' pl'Oci~o mudar o nome e a eEscllcia das custas.
(fIa II!J\ apnrle.)
Então que garantia póde o[crccer o noure senador quando
se tratal' de uma propriedade que é bl'Pothecadll com os seus
escravos, com iO escravos, e todos os seus acccsson05, com
as crias, v, g'l desses escravos? Faz-se a bypolheca, os
escravos devem ser e~pccificados 01\ hypotheca; nós tOll05
reconhecemos 'llle se devem contemplar as crias tios escravos
como acccss(Jes naturaes. Ora, o devedor, admitlidu o principiO do projcctu, pódc dar cm penbor fnlctos dus escravos
bypotbecarJos, ~eparando-os de seus JJais: i~to é coolradicção;
e, além disso, diminuo-sc 11 garantia o credo!' com hypotheca
110 i!Omovel e no escravos, porque os escravos hypothecados
lllOITcm e envelhecem, o SÓ a prole conserva as perdas
naturaes.
Como ri que nós havemos de ir autol'Ísar mais esta illllllOralidaúe, que se pôde dar, quo é o devedor ter liypothecado
espccificadalllcnlc os ~scravos e depois ir (Ienhorar 0.5 filh~s
separadamente dos [lUIS e das muis ? Nrro veJo n,\ leI provIdencia que sirva tle garantia liam isto.
(lIIL 11m G1Jor(e),
Por outro lado digo cu : quando a hypotheca se fizer da
fazenda com os pscrayos. 011 clla é fcita antes, ou depois do
]Jenuor ; seniio ê feila antes, uma vez que o nobro senador
diz que são accessões nalu:'ncs à prole, e que não póclo ser
sub-hypothecada ou Ilada rm penbor, segue-56 que, no caso
em que a hypotheca não é foila autes do penhol', põde-se ,!ar
a hl'polhe5e do e~tarem ,lauos em penbor certos escravos, e quando so vai hypolhecar a propriedade já não é onerada com a hypolheca de tOllos os ascra vos, [lor que alguns já
estão penhorados; portanto, se acaso so dã a hypothese do pe-
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nbor ser anterior á hypotheca, n1l0 so pódc realizar o pensa'
mento da lei que é a integridade da propriedade, a propriedado moveI com todos os escravos. Este principio da integridade, se acaso for destruido ou contrariado, então é melhor
não fazer-se lei alguma, porque fica tudo llerturbad " nào
ba systema, e eu não IlOSSO comprebender legIslador $em systema. Discuta-se a base: aceita-se ou n,10 o principio da integridade da propriedade? Aceita-se? Bem. Não qucrem 1
Então acabemos com isto, porque estamos perdendo tempo.
(Ha \Im aparte),
Altenda-se á. contradição que se póde dar no caso de penbor dos escl'avos separadamente, quando se entende que o
eSCravo por sua natureza não pódo ser objecto de bypotheca.
(Ha um aparte).
IIlas isto ti direito cOllstituendo; cu por isso e5ton fallando
assim. Quando faUo como advogado, digo tambem que se
podem separar os escravos da propriedade para constituirem
penbor.
Nào posso alongar-me, Sr. presidente, porque a hOI'a está
adiantada. Fiz estas consideracõcs ullicmllente para justificar
este pequeno disscntimento em- que cstou do meu nobre col
e ga, relator das commíssões.
Tendo dado a bora, ficou adiada a discu,silo j e o Sr. presidente para a ordem dodia seguinte:
'2' discussão do parecer da mesa, sujei tando á approvaciio
d,o senado a nomeaç,10 p,~ra correio de Anlonio Lojles
Guerra;
Continuacflo da 2" discussão da proposicão da reforma
hypolhecarl.1. nos arts. 2° e 3° do til. 2"; nos cnpils. 1° e 2"
do mesmo titnlo, e no til. 3".
Levantou·se a sessão ás 3 112 boras da tardo.
:UÍo" sessão

E1I 17 DE JUNHO DE 1864.
PlIIlSIDEl'lClA. DO SlI. YISGONDE DE AllAETlÍ.
SU'nlAlIIo.-Ordem ,lo dia.-Nomcacão do correio do senado.
Parecer d,\ mesa. Approvae<to . ....:. Reforma hypothecarÍa.
Díscursos dos Sr•. visconde "de Itaborahy, Nabuco, bariio
de 1I1uritibu, e Fonseca. Vota~ão.
A's 11 horas da manhã Cez-se a cbamad<l., e, acbando-se
presentes os Srs. visconde de Ahaetó, Mafra, Teixeira de
Souza, Almeida e Albuquerque, visconde de JequilinhonlHL
Mendes Santos, Fonseca, Souza Queiroz, bal'ão de ,Uuritiba,
visconde de Sapucally, Araujo Ribeiro, Dias Viein~, Cunha
Vasconcellos, Ferreira Penna, visconde de Suassunn, Souza
Ramos, barão de l'irapama, D. Dlnnoel, barão de S. Lourenco visconde de Itabol'aby, Pompêo, Danlas, Siqucim e
IUcilo, Zacharias, marquez de Olinda, Rodrigues Silva Pn ..
ranhos, Souza Franco, mar(lnez de Abrantes, Nabuco, mal',/uez de Caxias e visconde da Boa-Vista, o SI'. presidente
abl'lu a sessào.
Comparecêrão logo depois os 81'S. Jobim, barão de Antonina, Oltoni, e Carneiro de Campos.
Faltál'ão com causa participada os 81'S. barão de Cotegipe,
barilo de nlaroim, bal'ão do Quarabím, Candido Borges,
Euscbio, Paula Almeida, Paula Pes,oa, Vieira da Silva, Sinimhú, Fernandes Torres Dias de Canalha, Souza c Mello,
marquez de ltanhaem,!Í viscondo de Dlal'angnape; e sem
participacào os Srs. Ferl'Uz, Canditlo Baptista, I'illlcntà lJueno, Silvdra da Motta, e visconde do Uruguay.
Foi lida e apoiada a acta da sessão antecedente.
Não houve expediente.
O SR. 2° SECRETARIO leu o seguinte
PARECElI :

« Foi presente á commiss/l0 de instruccão publica a proposicilo da canwra dos deputados autorisàndo ao governo a
manaar matricular no 1° anno de qualquer das faculdades tle
direito do imperio, os estudantes Josó Roberto Vianna GuiIboll, e Armenio Adolpho de fontes e Souzaj e de medicina

o estudante Antonio Constantino do Valle; a levar em conta
ao alumno da escola central João da Cunba Beltrão de Amuio
Pereira, o exame de latim prestado na faculdade jnridi ca do
Recife, afim de tomar o gr:1O de bacharel em matllematicas ;
e a mandar passar carta de bach"rel em letras, pelo collegío
de Pedro 11, ao estudaute José Antonio Pereil'a da Silva.
« A cOllllnissão, examinando os documentos que acompanl1àrrro a proposiçào, encontrou:
« 1.. Que o estudante Jos6 Roberto Vianna Guilhou prestou exame de todos os preparatorios exigidos para a matricula da f;,culdalle (Ie direito, sendo que, com erreito, os de
philosophia, rbetorica, e ~eometrla Carão feitos em novembro
de 1860 e Cevereiro de' 1861.
" 2." Que o estudante Armenio Adolpbo de Pontes e
SOUZJ, apresenta igualmente os mesmos exames tendo prestado os de francez e rbetorica em novembro de 1861.
« 3.° Que Anlonio Constantino do Valle prestou exame do
pbílosophía, geograpbia, algebra, geometria e latim nos
Mnos de 18GO c 1861; os ([uaes pai' isso, isto ê, por tel'
passado o lapso. 00 dons annos, não póde matricular-se, sem
repetição dos clltos exames.
« i.o Que João da Cunha Beltrão de Araujo Pereira prestou exame de latim em 1858 na faculdade jurídica do Recife,
em que foi lílcnamente approvndo, e quer que ,lue seja contado, para tomar o grão de bacbarel em mathemallcas na
escola central.
" ti.o Que José Antonio Pereira da Silva tendo sido rcpprovaria no collegio de I'edro 11 nos exames de francez e latim
no setimo allno, COra depois approvado lias mesmas mate rias
perante a lnspectoria Geral de lastt'ucçiIo de.sta cOrte; e pedo
que supl'indo estes exames as repprovações, 11Ie seja conferido
o grito de bacbarel em letras pelo collegio, allegando um precedente,
{( A commi.ssiloattendendo aos co'nslantes e repetidos procedentes de dispensa de lapso de tempo para validade dos
exame5, e ao pl'ojecto que senado adoptou em sua sabedoria, c que pende de outm camara ampliando o praso para a
Vil lidade dos exames, entende llue é do equidade 11 dispensa
re(IUeritla pelos tl'es primeiros peticionarios por serem considerados validos os exames prestados depois rio dous annos, ó.
fim de serem admittidos á matricula do primeiro aono do
qnalquer faculdade de direito, e de ~Iedicina; a.ssim como
que seja levado em conta, na escola central ao estudante Jle!trilo o exame de latim prestado na faculdade juridica do Recife; [lO!' isso é de parecer que a proposi~ão seja adoptada
nesta parle.
" Quanto, porem, a em que mand'l passar carta do bacharel
pelo collegio de Pedro 11 ao estudante Pereira da Silva entende a commissüo que oITo deve ser approvada, como COIltraria ao § fi" do ai'!. 38 do reg. de 2i de outubro de
1857, que ordena repctícão das matorias, em que o estndanto foi repPl'ovado, porque depois de novo exame no
mesmo coUegio, a approvaçilo possa receber o grão de ba~harel ; o que mio fez o rwticionario passando logo de[Jois de
reprovado no collcgio a prestar exame das mosmus matorias,
em outro estalJclCli!l1ento, porventura mais henigno, e pretendendo com estes exames frustrar a disposicão do regulaIl!cnto cilada,. fundando-se por i~so, ~nl um precedente, quo
ulIlda qllalldo Itlentlco fosse, não deveria mover o senad(\, que
não pó do qucrel' dcsnaturul', c destruir o privilegio de quo
goza aqucl!o col1o:::io.
« Além disto o precedente allegado não é identico, porquanto nelle não se deu reprovação alguma no collegio, mas
súmente ma!l(l~u-se levar em conta exames préviamente
f~itos em oulro estabelecimento publico, em que o estudanto
t!llha sl.lo allprovado com dlstmccão.
« E sendo tamuem presente á commissào um requerimento
tio estudante ncnto Jose da Silva Junior pedindo que sejãO
aceitos na faculdade de medicina desta côrte, á. fim de ser
admittido a malricula, exames de alguns preparatorios prestados nas faculdades juridicas de S. Paulo. como prova com
as celtidõos juntas, a commissão pelos mesmos motivos
ponderados é de parecer que seja aUendido.
" Conclue, portanlo, a commissão que a proposici1:o póde
ser adoptada accrescontando,se ao 1° art,-Dcllto 'José da
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Silva Junior prestando os exames que lhe raltão, e supprimindo-se as palavras do finll do art, 2°, que diz respeilo ao
estudante Pereira da Eilva_
« Paço do sena(lo, '16 de junho de 18Gi,-Tholnaz Pompilo rIa Silva Brasil.-José 11lanoel da FOllseca,»
RcsN'vado para entrar na ordem dos trabalhos,
ORDEi\I DO DIA,
I!O!.rE.I.~ÃO DE A, L. GUEDO" 1'.'0.1. CORREIO DO SENADO,

Entrou em 2" discussão e roi som debato, approvado o
parecer da mesa ~ujeitando á ~pprOVa~ã?:lo senado a nomeaçãO, para correIO, de AntOniO Lopes Guerra,
REFÓRMA nYrOTnEC.l.Rl.~,

Proseguiu a 2' discussão ela Pl'oposicão da camara dos
d0putados, I'eformanúo a legislacào hypóthecaria, no art, 2°
e seus paragraphos com as emendas das commissões,
~ /!lI'. "iscolule de Itabol'ah'Y', - Sr, presidente,
podl a palavra, mais para dar uma exphcacão, do que para
discutir a doutrina do art. 2°, e julgo me olÍl'igado a raze lo
porque Cui a causa ínvolunturia, c port"nto, innocente dos
ernbaracos em (!ue se achou bontem o nobre relator das
commissões, de que eu tive a honra de razer parte, na luta
que se travou entre S, Ex, e dous honrados membros desta
casa, ernbaracos que levarão o nobro relator a desistir com
Ilimia facilidaéle da victoria, dando os louros deHa, não ao
denodado lidado!' que [.arecia tê-lo vencido, mas ao nobre
presidente do conselho, qUE! nesta cOlljectUl'a represeutou
o papel do vice-rei de Napoles na batalha de Pavia,
Quando 5e tratou no seio das commissões da materia do
ar!. 2°, ponderei que ,a disposiçãO que veda a hypotheca
sobre escravos) adlllltltda até agora em nossa legishcão
civil, podia ter Inconvenientes e suscitar queixas; que a'lei
de que trato.va-mos tinha ou pretendia tor por fim, dar auxilio â lavoura, já racilitando o ol'edito ~essoal, já o credito
real;, que os, b~neficio~ rela,tivos ao pri'!lelro ponto, ,post,o que
na minha oplmao,a lei haVlll de proiluzl-los,mio satlSrarl[o ás
aspirações da lavoura ou ao menos de muitos lavradores'
que quanto 0.0 credito real, se a lei podesse conCOI'I'Ol' pat'~
desenvolve-lo, sel'ia em tempo um pouco remoto e (lue
elllretanto,para obter vantagens aiuda duvidosas, I)l'Ívavamos
desue já a lavoura de um recurso, que eUa tem âgora, para
obter cmprestimos de ~equenas quantias, isto é, a hypotlleca
de escravos; e a obl'lgava-mos a hypotbecur seus pl'edios
todas as vozes que tivesse nece5sidade de recorrer ao cre~
dito; e que est~ expediente além de causar constrangimento,
porque entre nos sempl'e resulta mais ou menos desdouro e
des~onceito hypothecar-se uma propriedade, nem todos podel'lito recorrer ;,\ hypotlIeca de bens de raiz, visto como uma
grande parte d~ nossos lavra~ores,nem ~ílo pI'oprie tados das
terras que culhvão, nem roreu'os, mas Simples alTenclntal'ios
ncamlo estcs ao menos illleiramcute destituídos da [acul~
dada de ga!antir com se,us bens os emprestimos que tivess~m necesSidade contralllf" Fundnn~o-me, pois, nestas conslderaÇãc_s, e em que os tnCOnvelllentes resullantes da lei
quo qU~l'Ia-~os fazer, cOllcorrerião para torna-Ia impopular,
suggel'l a Idéa de conservar-mos a bypotlIeca sobre escravos,
Esta minba lembrança roi recebida por alguns dos meus
honrados collegas, com uma especie de estremecimellto, por enxergarem I!ell!l, um sacl'Ílegio ou ao menos um
attentado contra os pl'lnClplOS que re!;cm esta materia, e que
não ad~ltt~m bypotbeCl's sobre movers ou semoventes,
Rephqu~1 tis observações dos meus honrados collegas, que
elles proprlOs estabelecíilo nesse artigo, que os escl'aVOS pudessem tambelll ser hl'potbecados juutamente com bens de
~alz, Respondeu-se-m~, que nes~e caso o escravo tornava-se
Im movei por seu destlO,o, e podia ser objecto de hypotheca '
mas que não ~ra aSSim, quando se considerava separada~
meln te do predlO, embora estivesse adstricto a trehalbar
ne l e.

Comquanto r SF' presidente, eu n1l0 pudesse bem comprebonder 11 sublImIdade desta fic~[o juridica, cOlllludo, não de-

sejando passar aos olbos de meus cúllegas por mais hospede
alllda d? que sou n~stas materias, não insisti nesse ponto,
mas pedi que descobl'lssem algum meio de remover os mcon'
venientes que eu lhes hilvía ponderado,
Disserão-m~ então, que os contratos de pC!lllOr poderião em
tal caso SUpprll' .s hY!lothccas,e que assim ficaria remediado
o mal da sU(lpressào desse contmto, I'onderei ainda que o
Ilel:bor não podia subslitutil' a hypotheca; porquanto, no primeiro eontrato o escravo deVia ser entregue ao credor pi~
noratico, fica~do o devedor pri~ado tio s,ou serviço, e eons~
gUlOtemente desrulcado no! 1IIelOS que tinha até eutao, para
dar impulso á sua lavoura,
O iIIustmdo relator das commissões ponderou então, que o
c?lltrato de penhor poderia pl'eencuer /Im que eu tinha em
Vista, uma vez que rosse feito com a clausula co!lstituli, porq~le assim poderia o e:;cravo conti!lUar em poder do seu dono,
allleIa que rosse PO!' t\tulo ]ll'ecavlO; mas ]lara (IUO esse contrato podesse SUbstltUlI' o rle bypntbecu, seria preciso revogar a '2' clausula do lll't, '2i3 do Codigo Commercial, porque
não admittindo olla o penhor sobre escravos e sendo de or~
dinnrio os emprestímos li lavoura fei tos pelo~ seu. commissal'ios. isto é, por ne~ocialltes, se c>sa disposicão do codigo
não Cosso revogada, àe nenbuma, ou de muito -pequena vanlllgcm sena o recurso que se apresentava para substituir os
contl'Utos d~ hypotbeea,
~Não desejando insistir sobre esse ponto, por me parecer que
já alguma causa havia conseguido, em favor da causa (ltlO
advogava e por ver (lue isso mesn.o era unicamente devido a
pura bCllcvolencil e condesccndencia dos meus illustrados
collegas, e espeeialmente do nobre relator das commissões
(nã~ apoiado), entendi não dever exigil' ou jledír maiS,
EIS, SI', presidente, como dei motivo á Impugnar.ito que
hontem sofl'reu o trabalho das duas commissiles e cõmo fui
causa, não direi da derrota, mas do desar que solIreu o
nobre .relator das commissões, mostrando-se al'rependido de
tel' relto essa Concessão, (Reclamação), Pareceu-me Íf to,
tauto mais, pOl'que o nobre senador prometteu apresentar uma
emenda qualld~ se tra tal' do artigo que se rerere aos onus
reap,s,
Nilo escapou, Sr, presidente, a minha pouca illtelli~encia
que a medida suggerida pelos meus lIonrados collo~as e ~
que eu annui, não preenchia elactamente todas ~s Mil'
dlções da bypothcca, porque, ,urio sendo o contrato de penbor
IIlSCl'lpto e n,10 podendo, por 1550, tel' a prcCerencia quo dá a
hl'POlb,eca, ficaria o credor pignoraticio com muito menos
garantlUs do que o hypothecano, e conseguintemente a posiç,ào, do devedor ~eior no primeiro, caso, que no segundo;
pOIS e [ol'a de dUVida que as eondlcoes do emprestimo são
tanto '!Iais gravosas para o devedor; quanto menores são as
garantias que elle póde dar ao emprestar ou cl'odor.
Não deixon de occorrer-me que poderia propôr aos meus
coHegas que fizesse-mos inscrever lambem os contratos de
penhor; }nas reflecti que, se eu o e:dgisse, responder-me-hião
com mUita razão: «Penhor com a clausula constituti e com
inscripção é o mesmo que hyputhcca, e nós não admittimos
bl'pothcca sobl'e escravos, "
NilO poúia tambem pedir ({ue se considerasse o penhor como
onus real. porque fôr~ contrariar o principio que os meuS
nobres coUcgas quenão, não direi estabelecer mas seryuir
religiosamente; a saber: que as obrigacões contrahidas pelo
solo p04el,n extender-se aos moveis que- se considerão, arnda
que ficttclamente como fixadas no solo; mas este principio
não admltte, nem pôde o.dlllittir que os onus impostos a um
objecto que ,não constitue parte do predio,que não é immovel
por seu dcStlllO, como me parece, que miO póde,sel' o escravo,
se communl(!uem ao mesmo prodlo, Contentei-me llork1nto,
com o que se me concedeu, Mas lIontcm a discussão 0105trou-m~,que eu dev~l'a ter insistido na minba primcil'1l.opillÍ110,
e fiquei surpl'ehendldo quando o nobre relator da commissão
nos declarou que no regimento desta, ou na 3' discussilo
apresentaria uma emenda ao art, 6" aCl'escentando aos onus
reaes o do pcnlIor do escravo,
Se o penhor do escravo é ou pó de ser considerado. onus
real sobre o immovel. .. (Ha um aparte,) Sobre o eõcravo?
Os onus reaes de que tt'ata o ar\. 6° recahem sobre o imlllovel; sobre o predio, sobre o solo a que está ligado o escravo.
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Accrescentar, portanto, aos onus reaes de que trata esse artigo o do PQnbor do escravo, iÍ fazor recair tal onus sobro o
iuunovel; é fazer que o escravo, não constituindo parte do
predio, e nem sendo ao menos imlllovel por destino, communique ao mesmo pl'edio o onus que a penhora lhe impõe. (lfa
um apa-r/e.) Estâ entendido que o escravo pcnbOl'ado não
póde ser bypotbecado; e não poderá se-lo, ainda que V. Ex.
não far.a semelhante declaraciío na lei que discutimos. (Ha
um apÍlrte e o Sr. presülenle 1-eclama a atl811ção.) Dianifesta~ão publica, como? Se se quel' nccrescentar o penhor do escravo aos onus renes de que trata o art. 6", segue· se que
elle irá tambem gravar o immovel; porque o ar!. 6" sómentc
tem por fim enumerar 03 onus reaos que podem prejudicar o
credor bypotbecario; a servidão; o uso; a babitação; a antecbreso; o usofructo; o fôro.
Sobre que recnbem estos onus? Não é sobre o predio? Se
consideramos o penhor como um destes onus, segue-se que
alie recabirá SObre o immo,el, e isto seria uma violação do
pl'incipio que o mou illnstrado coll~ga sustonta, e sustenta
sem duvida com muito boas razões. posto que eu não as com
prebollda bom. Se a emenda anunciada pela nobre senador li
uma violacão de,seprincipio, a, não obslanto pólio SOl' adllllttida, não vejo l'azão por que n[lo se pododa admittir igualmente a bYl,othec'L do escravo.
Diz-se que, quando elle é hypothecado juntamente com a
terra, torna-se immovel por destino; de maneira que, é só·
mente esta circUlnstaucia, a que Ibe dá a naturcza de immoveI.
Assim, a letra do contl'ato, algumas tinbas escript~s em
um papel têm o condão de fazer com que se tomo llumovel
o que llor sua natureza li moveI; na ausencia desse papel,
não se pódo immobilisar o que por sua natureza é moveI. g'
o que eu não posso comprehellder, Se o escravo pertence a
um estabelecimento rural, tanto li im010vel por seu dos tino
em um, corno no oulL'o caso.
Concebo bem a razlto lJorquc na legislação bypothecaria
de outros paizes, se tem considerado os animaes e instrum~ntos rUl'aes, Coamo constituindo parte do prodio e podendo
hypothecar-se com alie; mas as razões que concorrerão
para assim se tOl' legislado não silo applicaveis ao escravo,
e se o são em um caso, devem so,lo no outro.
Allegou-se, é venlarle, na discussão, que o ei!cravo não
pode sor objecto de bVllotbeca, porrlue não se daria então o
direito de scquella qué a caracter:.~, e a certeza e duração
do valor bypotbecado.
Quero concordar nisto, e sou o pí"Ímeiro a reconbecer
a forca desta argumentacão; mas se assim é, vós que nfio
querêis quo o escravo possa ser objecto de bypotheca em
um contrato que dura seis mezes, um annO, dous quando
muito, entendeis todavia, que elle pôcle sê-lo em contratos
~ue durão, 20, 30. 40 annos? Não é isto uma contradição?
Se o escravo nüo pôde servir de I!'arantia nos contratos de
bypotbeca, por isso que está sUjeito a morrer, a fugir, li
desapparecer, nesse caso o prolecto que as commissões offerecerilo ao senado é uma perfeIta nuga ; estamos illudimlo
o paiz porque declaramos no projecto que as fazendas e os
estabelecimentos rUr<les podem ser bypotbecados juntamente
com os escravos a clles adberentes; e os escravos constituem
a maior parte do valor dessas fazendas; (apoiados) se os
escravos não podem servir de garautia;porque podem morrer,
1lódem fugir, podem desapparecel', os emprestimos a longo
prazo, só em raros casos, poderão eífectuar·se entre nós;
I.
- d' 'd
., b I '
t
t " b b
nenuum m IVI uo, ou es ..a e eClmeu o empres ar.... 50 re ypothecas de 20, de 30, de (O annos, sem ter garantias que
lhe assegurem o exacto cumprimeuto dos contratos que fizer.
Não vejo outra razão para se proscrever a bypotheca de
escrayos, senão o ter a legislaç~o dos paizes da, Europa estabelecldo que sómente os moveis podem ser obJecto de bypotbeca; mas eu creio que esta regra não é um pl'incipio, uma
verdade absoluta; fOI o interesse publico, forão as condi ccões da sociedade e da propriedade naquelles paizes, que a
a~terminárão, Se as condicções da propl"iedade no Brasil são
oultas, $e na Europa não ba escravos, se eutre nós elles
Cíl!lstituem a. mai. ar parte do, v~lor e dos predios ruraes; se,
no ~as() q~ llj1:q !l()~ ~ef permltlldo lJypotbecar escravos, não

senão em um ou em ouh'o caso mui raro; se as cousas são
assim, como bavemo. de arlmittir aqui cegamente os mesmos
principias que Já se estabelecêrão, consideran,lo-os e respeitando-os como dogmas, de que não devemos nem de leve
arredar-nos?
O nobre relator das commissões, para satisfazer os escrupulos juridicos do SI'. presidente do conselho, annunciou a
sua emenda, dcchll'ando que ella tambem servirá para evitar
fraudes. iiias de que natureza é a fraude que se poderia
commetter neste caso? Quer-se evitar que o Illutuario que
tiver dado um escravo em penhor o vá depois bypotbecar juntamente com o seu estabelecimento rural? Neste caso r,ommetteria elle um crime, o semelhantes crimes podem' ,,1mente ser commettidos quando os escravos forem
dos jllntamen le com o pl'edio a 'Iue se l'eputão
llypothocl1o-se desse morlo ',l, 3, 20 ou 40 escr;:\vos;
por ventura a letm do contrato tem a virtude de fix:a-los na
terra, prendel'-lbes os pés de maneira quo não possão mover-se
para quaÍ«uer outra parte, não possuo seI' confundidos com
outros que morrerem, ou fazer com que o dono não os venda
por má fé Ilara provincias distantes, sem que se possa descobrir a fraude?
De certo não ba lei que possa evitar estes abusos, do
quanto tenbo dito resulta que eu não acbo fundada a emenda
que nos prometteu o nobre relator das commissões; desejaria
antes,que continuasse a ser permittida a hypotheca de eSCI'avos pelas considerações que, resumidamente, tive já a bonra
de expôr, mas que, a não se admittir a continuacão desse
contmlo antes quero que passe o artigo COUtO está redigido;
por me parecer inadmissivel a emenda suggerida pelo nobre
relatol' das commissues. O que entendo é que, se privarmo,;
os laVl"arlores de um meio, a que elles estão no costume de
recorrer quando s[o obt'ij5ados a eontrabir emprestimos para
o meneio de seus estahelecimentos, e não gozào do crerlito
Jlessoal, isto c, não acMo emprestor que lhes adiante algum
dinbeiro confiando unicamente na .ua erobidade e pontualidade; se não fitarmos isto, ou se substituirmos esse contrato por outro,que esteja lon'ge úe produzir os mesmos eíf~itos,
a lei que discutimos encontral'li desde sua promulgação embaracos provenientes dos gravames, que bade causar á lavoura.
Seria aflui, talvez, o logar de eu dizer a minba opiniãO a
respeito rle varios pontos, de que l1zerilo menvão alguns ilIustres oradOI'~ô (jlla me (Jrecedêrilo; sel-il a nccasião de expôI'
as razões que tive para assignar o [lrojecto que 50 discute, e
quaes são os resultados que deUe espero, mórmeute no que
diz respeito ao credito I'eal, ou aos estabelecimentos de cre·
dito territorial; mas não julgo a occasião asada, lia artigos
em que podemos mais extensamente discutir esses pontos
(apoiados). quo aliás são importantes, e que devem ser discutidos, para que não concorramos \Jara illudir o paiz (apoiados), decretando urna lei, de que se esporão muito maiores
beneficios do que os que dell .. podem resultar; mas, torno a
dizer, a occaslão não é asada. Limito-me, pois, ás poucas
palavras que tenho dito, para de.;cu1llar o nobre l'elator das
eommissõcs, de que tive a honl'a de fazer parte, cuja bondade para comigo deu causa ao debate, no qual parece quo
S, Ex. não levou a melhor, contra o que era úe esperar do
seu reconhecido talento e da sua incontestavel illustração.
o ~r. IIInllUCO I - Sr. presidente, o di;curso que acaba
de profedr o nobre senador pelo Rio de Jau~iro me causou
sorpresa, porque é falsa a apreciação em que se fundou,
O nobre senador me suppoz bontem em grande embaraco,
sustentando só lOr delTerencia a elle e contra minba cônvicÇão o § 13 o artigo que se discute.
(Ha um apa'rle.)
Não estou arrependido; pelo contrário, entendo que a
derogação do art, 213 do COdlgO do commercio é uma consequencia necessal"Ía do principio do projecto,
Desde que nós estabelecemos que o escravo não póde ser
susceptível de hypotbeca., não podemos deixar de conceder
amplamente o penhol' do eSCL"aVO, e a razão é simples. Se
ha direito respeitaval, é o direito que o individuo tem de
fazer valer seus bel!s em garantia das ~brigações que contrahe; mas, se nós dlzemos.-"Não podeiS hypothecar !l-e
poderemos lambem conlrabir emprestimos bypothecarios _ negamos ao mesmo lemp~ o direito de dar o escravo em
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\)~llhor, consagramos uma ini'luiJalle, pOl'quo rcuuzim05 o
individuo ao ex.trcmo de vcmler o e.cravo afim ÚC consegui!'
li ,linbciro llcceõsilr:o a .uas u"gencias,
Já vc o nobre ;ônac!or que defmHl0 a emclldOl coni profunda
cOllvicção,,,inda muis [JUJ"lue [lcsilri1o no llIeu animo a. ponúcrucúcs do nohre senadur em favor da sOl'le d,,,!uelles proDriet'\rio. tluO não têm tcrf<lS,lIHS só escravo;, ou lluc.jlflla
Ílbt.el'cm pelicenos capitacs para o nHl!iOio J~ ôuas iabncas,
terláo de nypothecar uma grande propn8:Ja<le.
(Ha umapal'te.)

vô no penu_or ,dos escravo~ Cltl ,:clação ao cr(Juítu leal, e, se (lg
~a, ell:~, sllo.lr~~n:.edw.vel:! e naôcem
natureza uas COU5a5;
com C"UltO. ,cna l,lhlUO 'lue o fazendcu'o não pudeôse dar em
penuor os eSCravo., só por causa da pos.ibílidad~ de um«
~ypotueci~ futura; que os esc, \'av,os fiôassMl, como, tlue Vill.culados á csrara d!l uma liypol,jeca [utum, ::la b,\ laconvem8ntes, elles ja eXI:;tem, porque a legÍti!a~ão civil permille u
uenuor dos esel'avos,
• Concl.uo dedarando ao nobre sonaúor pela provincia do Rio
de Janeiro (Iue sustento com toda a cOllviccão a dorogac"u
do art, 273 do co digo do commercio, c nio tem oUu raz50
Illsbto .ainda em que o escraVO não dero ser objecto de para dUVidar da minha sinceridade,
hypotheca senão conjunctamente com a propriedade a que é
adberento. [lOI'quanto é principio incontestaval que" bV[lo- ,C !.!l ••• vl>lllon.de de l1ab01"llhy: - Sr, 'lresidcnte
theca só se basea no immovel. (Apoi!wúS) , E' verdade q~e o smto prur?lldamente ter comprehelldido maio nobre relat()~
direito romano penntttia a hypotucclt de tudo quanto se podia das comllllssões, Julguei que por lUinh~ causa tinua eHu
vender ou comllrar, ou os bens fossem moy~i:l,ou fossem im- ficado hontmn .um. pouco fel'Ído na reforta em que eiltrou,
moveis; mas uojo os codigos de todas as nações, á .excepçilo Dou parabclls a ullnha furtuna de não tor sido causa de .ledo co,llgo de llalllhurgo, estabelece COulO es:;cllclal llue a melhantc desastre, O nobre senador assevera que coutinú\ ,I
hypotbeca só tenua. porobjecto os I!en:! immoveÍ:\. E' cst~ tam- sustentar sua oplmão, e eu a"nldeco-Ihc em meu nome e
bom a doutrina dos autores Gnmiel', Dalloz, etc" etc" os em nome úa lavourn do Bl'asil~ c,se'scrvi~o,
'
quaes se fundão em que os moveis nito têm a COll5istllucia
N.ão acho, porém, ainda (Iue o nobre sónadol' tcuha Uluitil
que Convem á liypotheca, e ucvem, PO!' bem do commercio, razao em alguns pontos em que diver~e de mim,
passar [lo.ra o comprador e para os tCl'cell'OS sem onus algum,
Por exemplo, quer hoje S, Ex, qu~ se considere o POUhOl'
Ora, 11. doutrina desses jUrÍSCOllSllltos é muito razoavel e como um onus real, com o Blll de não pre;udicar o credur
fundamental, POl'(jUallto a sequela da bl'potheca niío pótle ~ypothecilrio; mas não é o ,credor liypotbecll'io que fica pro·
basear-se uem senão no immo.cl.
jUdlCado com il ClrcumstanCIa de o penbor não tel' proferealUas o nobre senador pelo I~io de Janeiro nos di:;se: «SI! cm sobrc ~ bypotheca.• isto é.' ~e não ser inscripto, O prejujulg-ais que o escravo não pólie [101' si só ser suóceptivel de dlcudo sera. o cretlor plgnOl'utlclO; o hypothecario não. Assim,
hypotheca, l'0r'lu6 é perecedeiro. IlOr'lue facilmente morre e em .nenhum caso, a fraude a que alludiu o nobre seuauul' pose extravia, coulO conceueis 'Iue elle seja olljccto de Ilypo- dena fazer damllo a este UltllllO; e li por isso que eu uilia
tbeca conjunctamente com a pl'opriedaile il. que pel'tence?» Jue o penhor não substtluc ou não tem tuuas as vanta~ellii
O senado vê bem a distill?ção a base da hyputueca é o imo a hypotheca, a fjual dá ao credor maior garantia, e pUl' ~O'l'
movei; os escravos e o. Illstrumento:! não .ão senão acccs- segumte, ~\lneficia tambem mais o devedor ou mutuario, por..
sorios, immobilisauos pOl' destino ou conjulltamente com a que e,sta na~ tel!l em tal caso de pagar ao credo!', além j"
propriedade, Por cOflsequencia, $C os escl"UVOS morrem ou premlO ~o dtnliell'o, o seguro do l'lSCO,
âcsapllurecolll,sãO substiluidos,e a uypotheca subóiste,porque
Eu 501 (~ nobre senador j,i m'o ensinou), que na le"isla~ão
é sobre solo, sohl'e a IJl'Opriedade, 8e queremos dál' soli- hypotuecana d(~s povos modem.os da Europa não 50 a~mittcm
dez á hypotaec<I, como podemos considerar ol>jecto della o hypothecas seuao sobre bens IllJllJOVClS, com exccpcilo do~
escravo, que é tão precario? Se queremos constituir um que se podem considerar, e são com etreito como quê <lúhe·
systema hypothecario, pOl'4 ue havemos de infrin"il' a rentes ao solo; tues são os animaes e instrumentos do survictj
doutrina ~stabclecida, sogull.do a llual são obj"cto de '[;ypo- da lav~ul'a, lIlas, torno u di~er, esta legislação é apropriaii,
the~ os Ul!l1!0VCIS, ~ são obJccto de penuor os moveis?
aos paIzes da ~ul'opa, a pUlZCS onde não cxi:;tem escravo:;.
Pode o Itglslador Ilnmoblh"u' o. escravos Ilor si sós? En- Por ventura tenão eltes legislado do mesmo modo se ali exis ..
tendo q~e não, porque a imllJobilisação. conforme a doutrina tiss~ essa especie de propriedade? (kpoiados.)
e as leglslacilos,cSlá suleita a uma cOlldiciio e ti a auueruncia
DI~se o nobl:e s,e~ador ,que sÓ a legislaçãO dos romanos nno
dos moveis âo immovc( C<lnjutltmnenLn ou. por destino. Posôo seguIU e~se pl'lnCI!"O, Sim, porque os romanos tinuãO escraatlestllr que é csta li doutl'Ína e a jUl'isprudencia, Assim vos (apo~ado8), estavãO no nosso caso; e se os povos da Euentre outros)opinão Paul, Pont e outros jurisconsultos que 50: ropa. como os romanos, os possuissem, terião admittido li
b~e a matena t~l!l escnpto, ",A hJPotbeca, diz esse autor, legislação dos rorr:anos ': esse respeito, (Ha um aparte.)
nao. attmge os ollJectos lmmohlh,múo, senão como acces
Pe!do~-me V. Ex.; nao tratamos aquI senão de escravos;
sonos., e por extensão, Tanto que os objectos moveis im- eu n~o ,disse UUla palavra só donde se pudesse deduzir, 'luU
mobillsados não tiiiO gravado; semlo durante a immobili, desejaria faleI' dos outros bens lUoveis objecto dó hypothcca
sação; destacados tlo imlllovcl, deixão tle ser immobili- a nossa, questão versa. sobre este [Jonto,
'
sl1uos,e tomão li sua natureza de moveis, "
Eu disse tambem que com a clausula conslituti, cOllsideE uão vajo a uecessida,le de illfl·ingirmo. a doutrina de rado onus,real, sendo pm' consequencia. inscrillto, e dando
apartar-nos dos codigos das out!US ,ua~ues, tl~ando por l~cio preferenclll; sobre as bypothecas quo fossem feitas ulteriordo penhor com a clau:!ula COllsttlUt. consegullllos o me,IllO mento, sena UIí.I verdadeu'o contrato do hypotheca; e o meu
fim que com a bypothcca, pOl'llue o escravo eontinúa em po- IlIustrado collega respondeu-me que os arrelto. juridicos tiosder do senUor.
s~s duas especte.s de contratos são muito diíferente., E' [lOSA emenda que prometti nào se rC[ól'e ao onus rea.l do sllel,; mas eu o Ignoro, e o nobre senador não teve a bondade
solo,mas ao onus real do escravo; eu alluúi á publicidade de dizer-me, em que consiste a dilIerellca, Quantu ás relaeões
do penhor do escravo 1101' causa do direito real que elie im- entre o~ mutua,ntes parece-me que não:l'anto um COOlOO oull'L>
puta.
.contrato dão dn'elto ao cl'odol' de relluerel' em juizo a v~ad,\
(Ha um aparlel_
do bem hypotbecado ou penhorado, se a divida não Ctir paga
A b'"
dentro do praso convenclOnuIlo.Em relacão pois ao credor"
pu hc~dado do pen,hol' e um co~plemento do systema ao devedor não vejo dilfereaça entro os -errJitos j'uri,lico. desd&plOjecto,. porque, asslIn como publtcamos o. onus l'oaes que tes dous contratos, Foi talvez o horror ás palavras: «ltyp.. 11 e?tão
SOl?: devemos pubhcar o penhor que alIe~ta o tlJeca sO,hra bens moveis" que detemlillo(j o nobre sellauor
~~CIUVO 'Jue po~e ser parte da hypotbeca Acho que e uma a repelhr a hypotbeca sODre escravos, e adoptal' a respeito
d bed'0ncla- Asslln q~e, ficando o escravo, c0!ll0~cu,_em po~ destes o contrato do penllol' com os caractere. quc a:!to,ra Ih~
er o s.enhor, por Virtude da. clausula cOllsl~tutt, llao sera quer darl de vordadeira bypotbeca
'"
a?., de~Ol~ ~rau?ulentam~nte hJPothecado, 6, se foI', o credol' , A legHlação hypo!heCill'i!\ das nacõc:! europea8 coniliuem
fh"nOl!ltlC10 podo OppOI o penbor contra o credor h)'PO-1 unmoyets pOl' destIno alguns beus que' realmente 0[0 sITo im·
N~no, ' "
.
movets; m 's ua grande differenca entre esse$ hens o os nosão leJo os IIlCOnVelllcntes que o nobre seMtlor pOl' Goyaz ::os escravos, Ali, os objeclo~ 'pie "e cOllilillerão arlbe!'eut...~

,li.
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no solo, e immoveis por seu dCt!Uno, 'têm de or.línal'io um
Jiminuto em rclar.5b ao da terra; sito os
allimaes indispellsavcis para o scrvíço dá lavoura. sito os
instrumentos agrarios; se morre um animal, um boi, um ca
vallo, se um arado, uma grade .e inlltilisilo, é forçoso que
o lH'oprietario do predio immediatamente os sub,ti tua; não
jlÓdé deixar de faze-lo, porquo sem elles ficaria i!lhi~jdo de
continum' o trabalho, perderIú os f!'Ut.os tl!le podena tIrar da
terra, Demais lá tem clle onde VII Imedlatmnellte comprar
com lletIU~na' des~ez~ e::se animal, CSg~S instrumentos; os
Iluaes, porque são IIldlspensaves, pOl'que c forçoso .subSlJ tut·
los, quando desappal'ecel!1 ou se des~t'oem, se cOllslderiío de
facto adhel"cntes ao predlo. No Brasil não acontece .fi mesma
eousa a reslJeito dos oscravos. Os eSCI'il\OS representão acaso
IImil pequena l.al'lo em rolacãO ao valor do solo? Do COI'to
que não. (ApoiaJos7' Ao ménos na minha pl"Ovincia acontece
oXMtamcnto o cOlltralio: o valor dos escravos Ó {juusi sem
pre superior ao valor na terra c das )lemfeitorias. Na Eu1"opa, como disse, quaúrlo mor!'o um bUI, ~1Il cilvallo, !leces·
8ario ao servlco da lavoura, ou quando o lIlstrUtllellto agrario deixa de tei- uso, ahi está o llí~l'cadu provulo abundantemente de lodos cs~es objectos, onde o lavrador os com-pra, porque não pôde passar som 011 OS, e I'0r~ue custão
TIOUCO, o refaz assim e conserva integralnicnlti ~ valor de sua
propriedade. E' o que acontece tambem a resl,elto desses objectos nas nossas fazendas.
DIas quando morrem a um lavrador dous, quatro ou seis escravos, terá clle raras vozes posses )lara eOtll[lral' oulr'os tlue
os substilüâo. E, ainda quando as tenua, onde irá busca-los?
E, se flwlesse conseguir substituil-os por bra~os livres, não
IIOt!cl'iilO estes I'cl'l'Csenlar o valor dos escravos 1I10rtos, nom
reintegra(' o valor da prollriedade.
Nilo ba, portanto, razão para applical'mos a nosso paiz indistinclamente todas as tueorias ado)ltadas na Europa, nem
Ó uma doutrina o que ensina o eSCl"ll'tol" citado ba pouco
pelo uobre sonadol"; li a exposição das leis que re!juhlo sociedades dilferelltes da nossa. Porque os povos, que aliás nãu
eslão na mesma contliçilo que nós, estalJclecérão que só os
immoveis 8àO objecto de bypotbeca, nuo se segue que devamos faZe!' a IllCSllut cou:m. Tambelll lá se repu tão unicalllente imt1lovei,; IlO[' 5eu destino os animaes e o. instrumentos
agrarios; c o mCSlllO nobre senador se arreda desta regra,
lIpontando-lhe os escl'Uvos.
Cwupro aUcnder às n05,a'l circumstuncias espcciacs: as
conrliccaes da propriedade no llrasil nito silo as mesmas IJ,ue
11<1. Europa, nem é Jlo~sivel deixar do modificar alguns lH"lllcipios t'Stllbelecidos llaquclles Jlaile~,
lHa um aparte.)
Perdoe·me V. :Éx., a applicação ~ús princípios .não pôde
scr a me.ma em loda a parte; as ICls devem scr fOI tas para
os din'erontes paizesconforllle as cil'cumstancias o condicções
de cada um de[[os. Uma das causas que produzem parte dos
males do quo 110S queixamos lodos os dias é o querermo;;
acomtllOtlar o llai~ ás leis que fazemos e não as Ims ao (Jaiz
em que habitamos (apoiados); é isso um mal gravissimo,
E' bom estudarmos o rlue fazem os povos mais adiantados do
quo nós; mas entendo tambem que devemos ufllllicar ao
llrasil as inslituicaes desses jJaizes só mente no (IUO forem
compativeis com 'os nossos habito!, os uossos costumes,
com as condicçõcs da sociedade 0tIl que vivcmos. (Apoia(los).
o .'!4r_ bnl,ao tle lUIll'llilllu-Sr. llresidente, venho á
',liscuss;10 p,lra dar algumas rC~llostas ao nobre senado!' relator das iIlu:tres commÍs,ões, 'lue tevo a bondade de tomar
em eonsiu~'fação certas observ<lcilcs que eu olrcreci ao seu
illu~traúo criterio. Não posso dispensar me de o fazer, por
'Iue o Ilubre senadur, entendemlo que cllas não tiuhlo cabimento, procurou refuta-las com vrincipios que me parecem
·il:juriJicos.
Occupar-ll'Io,llCi. porêlll, antes disso de uma questãO que
'acaha de seI' (.["b"tida entre o uonrado sÓllarlor pela l,rovinci,t
do Ilio de Janeiro c o illustre relatol' das commissõcs itcerca
Ja h"lUthcca nos bens tlwvcis c scmol·cnte,;.
'O "nobre senador Ilelo \lio de Janeiro afirmou que ó poso
sivel cO!ls<ituir 'bypothocas soliro bens moveis c semoventes.
O nabrc relator ,Ias cOlUmissiles entende que i"so 6 inverter
\JS I'ríl1cillÍo~: (lue urro é l'l),;~il"rl firmar hypoíberus sobre
~alor muiti~simo

bens desta natureza, e trouxe, pal'a justificar (l suá opinÍllõ
a autoridado dos c5crilltoces flue lêm tratado da matcria,
bem como as legislações de outros paizes. PaI'a con[utar ...
rloutrina do honrado relator, basta invocar o nosso lll'oprio
direito, pelo qual as hypotuccd. podem recahir sobre bens
Illovei~ e senioventes.
Se o nobre senador quer fundar nová doutrina,é isto éousá
diversa; mas nilo foi islo que o nubre senadol' av,lnçou; rllo
Ji,se " que nJo é possivel estabelecer o dh'cito by~otbecario
sobre moveis, porquo llSto direito deve ser segUido do de
sefJuella. " l'alavl'a esta nãú conhecida em nossa legislaçào,
onde tC1I10S Ó tCl'mo juridito
rei prirsewtorio, ou dir~iI o
real; mas deixemos passar o neologismo: adaptemos a ,é·
!IUella. - NilO é exact() II que o nobre senador aV1lncou.
Aqui S1) acba o codígo commcrcial no Art. 8i7, o qual diz o
segúillte. (U),
Podo, pois, " hY!lotbeca versar em b\ms moveis corno succóde por direito civil. N.l0 ó licito, portanto, dizer que esses
bens não são susCel'tivllis de onus hypolhecario. As nossas
leis e as de outras nactYcs o ndmiuiclll, posto que o direi!o
de scquclla deixe de ser neste caso tão seguro ~omo a respeito ilos immoveis; elltretullto alie existe, e póde ser exercido, não obstante a negativa tio nobre senador, que ainda
nÍ:ito se equivocou; com clIcilo,o que o nohre senador chama
sequdla verifica-se em favor do credor pignoraticio, que
ó autorisado a excutir o penhor em milo de tluem quer qu'e
eUe estiver sine respectu aá ceriam person(tlll, E' esto
Illesmo direito queo illustI'o senador fluer que subsista sobro
os escl'Uvos dados em penllOf, confiados ao devedor I)or procario; ó ainda elle o quo deve ser posto em aoção a respeito
desse;; bens,quanuo pelo seu destino sc cOllsidel'llo adberclltes
á Ill'opdedado ruml. O honrado .cnador conhece perfeitaIllcute estes pl'incipios; fias pareco que os quer abandonar
por outros menos yulgares, pelos quaes conserve a simetria
que estabeleceu no pl'ojecto. A questão reduz-se talvez 11
isso lia apparencia.
'fumou o nobl'e senador por norma a legislaçãO ri'ar.êéza.
e as de outros paizes; mas, sendo diversas as conveniencias
do nosso, no (Iue respeita á especialidade dos escravos, não
sei se é IJrudcnte manter a I'e~ra de que sómente os immoveis são sllsceptiveis de hvpotueca. 1'ela razão que o nobro
senador agora mencionou de certo que não.
O direito francez a respeito de cousas moveis tom algurna~
dilrerenças do nosso: j)Ol quanto estas subsistirem, podem as
maximas daquelle contrariar até certo ponto a applicaçilo
deste. Para que, pois, cbamal' um systema diverso a dominar
em dl'cumstancias que não são identlcas ?
CUólme·se direito pignoraticio ou bypothecario o que se
estabelecer sobre os escravos; osso direito importa sempre fi
se~UI'atlÇil da divida pelo prcco dos escravos apenhados
Existe, porém, a dilferellêa que já notei, e é que, com o
systema indicado pelo nobre 'senador mcu digno collega pela
pruvincia da lIahia,o credor pignoraticio ficará exposto a SOl'
Ilreferido pelo bypothecrio ou vicu-vem, sem que um ou
outro lenha a menol' culpa, quando o penhor preceder à hypolllCca. Não hasta mesmo que se inscreva o penhor dos escravos arlherentes á propriedade para se evitar a fraudo,
como o nobre senador indicou, considerando-o então como
ouus real, porque ha casos, e não são poucos, em que certos
escravos n,10 pertencem a uma e dctenninada propriedado
rural, e depois são destinados e elIectivamente empregad os
nessa propriedade, tornando-se adlJerentes a elIa. Ness es
casos os taes escravos, fazendo ubjecto do penhor anteriormente á a,lherollcia, o por conseguinte senl necessidade de
registro, poder,10 ser hypothecados depois da atlherencia, sendo victima da [riludo, ou da facilidade do devedor, um d~s
dous credores. Assim, pois, Ó conveniente que o penhor sOJa
registl'Udo, ou os escravos fação parte da llropricdade rural,
ou estejão em. qualquer OUlra posição,
.
lUas não fOI essa a emenda que o nobre senador amda hontem annunciou,S.Ex.disse que estabeleceria como onus real
o penhor de escravos arlherontes á propriedade. Ora, nuo !Í
possivel que a llropricdade se considero !(ravada flor es~o
onus quando os escravos ainda lhe nua pertencem, Parece, me
iólo da maior evidencia,
Danrlo aqui por ,lcabad,l és ta questãO, "Vou occupar· mc
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t:!;l,;l respostas que o nobre.• cnaJol' Icv~ li bondado <le dar-me llUC dcpoi~ venha para o dominio do bYPOlhcci1l!te, Uma. tal
e~ccpção e todit favomvel ao credor bY]lothecuno, e por ISSO
Ilontem a algumas das 1I11IlUas pI'OpOSl~?es. ,
Eu tinlm figurado umauypotuC.5~ relativa ao. § 6" doar.L 'i. o mesmo muito conforme com o espirito do proíccLo.
Creio não ter feito mal suscitando esta !juest,To; poderia
Esso parao-rapbo diz: « O dOlllllHO SUIICI'VClllente rcvahda a
ser que, se (Jassasse o prol'celo sem algumas reflexões a tal
bypotbeca" uesdc o aeto da acquisição. »
.
respeito,
eotrasse em UUVI< a na cxeeuç,io o verdndeiro senl'ondarei que seria preciso essa. hypothese rev:ogar a dlSpOsicão da ol'denacão quanto ás dtvtdas contrauIdas antes do tido da disposiçào do § G~. Agora, poróm,.~e o nobre senador
matrimoni'l, ás qUiles não cstão sujeitos o~ bens trazidos pelo não refutar o quo eu dIsse o mIo destrUir as considcraccres
conjuga não devedor para a consta~CIa
m~trunomo; que acabo de fazer, ficar-se-1m sabendil que o dito pal'ügraaecl'escentei que nesta bypothese o conJuge, oe CUjas dlVluas pho tem uma sit;lliUcacão diversi\ da que o nobre senauor
se tratava, vmba a ter dommio sobre os bens trazídos, aos lluiz utlribuir-Ihe.
Ainda outra vantagem teve a discussão, e é que se fica
quaes tornava-se conseguintemente applicavel a disposição
sabendo
lambem
Ilue
a
disposicão da. ol'dcnacito cilada na
do artigo, porque o dominio super~eni.entc .ao conjull'e revalidava as bypothecas que elle tivesse fCito antenormento hypotllccu que ligul'ci não so Clitenue prejudiciÍda pelo rcfu-·
rido paragrapho do projccto: subsiste 1.1 seu preceito quando
sobre esses bens_
O nobro relator da commissão, achando se embaraçado algum dos coujuges baja antes do casamento bytlothccado.
bens do outro,que posteriormente os trouxe para a cummullhão,
.
para rosolvel' esta questão, respondou:
« Neste caso, h'ata-se de hypotheca de cousa aluem, essa Foi esta 11 illtelligellcia manifestada pelo nobrll senador, (Iue
bypotbeca não ó valida em caso algum, não obstante o do- de nenhum modo pretendeu alterar a referida ordena cão .
Pórle ser que eu não ouvisse bem a resposta que -o nobro
mínio posteriormente aU1luirido pelo hi'pothecantc sobre o
senado!' se diqllOU de dar-me ácerca do olltro paragrapho en~
objccto, que 110 momento da hypotbeca era ~Ihelo. » .
Disse mais o nobre senado I': " A dispOSIÇil0 do artigo só que se trata uo estabelecimento da llypotbeca no domilUo
80 refere 110 caso em que alluelle quo bVIJotheca a co usa util, sem licença do senhorio. O nobre senado·r di:!se, so
alheia a tenba em s()u pouer, por titulo t~f. quo possa.preG- bem o ouvi, que o comm:sso mIo era adrniltido pela 1l0SS;;'
crever capaz de fundamentar a acção pubhclana.» ASSIm se legislacão. (Reclamacão). N,lo disse isso? l'oisbem. O nobrl.l
senadoi' disse que o commisso n,10 estava em uso entre nós.
exprimiu o nobre senador.
Pois, seohof!ls, esta proposição do bonrado membro é ma- (Outra reclamação). Nao disse? Então subdsto a objecção
nifestamente injuridica e 0Pllosta á lei expressa. As bi'!JO- que apresentei de (lua fere-se o di"eito de propriedade do
thecas feitas sobre cousas alheias, por mais que se recoo le- sonhorio dil'ecto com o estabelecimento de hypothecas som (/
ça quo o são e não pertencem aos que as bypotltecilo, se ca- seu consentimento. Ora, o nobre senador, que so mostra. lão
bem subsO(llumtemente no dommlO do bypothecalltc, essas t1esejoso de manter os direitos adquiridos, ueve admittir flue
llypCotbeeas silo válidas, e produzem os mesmos elfeitos C01110 1I0S pra~os que existem tem o senhorio esse direitu de cunsu tossem constituidas sobre cousa propria no momento do solidação po!' COlnmlSSO, direito fundado em contratos antecon rato. .Não sou eu quem o diz : é a lei U, D, de riores ao pl'ojecto que o extingue no caso de ~el' bVpothecado
o domínio uhl, pOl'que o preco desse dominio li destinado a
pign:
,.
'd eú'tS~:
t· d'
1 . pagai' a divida livpotuecanu, ê o senhorio só poderá obtet
-DIZaet.
esta I'
m: « Rcm a,~enam
lu!lllOn
etn( I"o (omla consolida cão se olferecel' esse preeo quando pela pena do
nus rei ejua esse cepia/i. Da/ur utilis actio '{Iignoraticia."
Sabido é que a utiUa actio, de que alll falia o juriscon- commisGo nada era obrigado a pagar. -Foi este (l sentido
sulto Paulo, não é a pes30al, mas a persecutoria da cousa em IPl.e sustentei que o projecto abolia a consolídaçilo pOI'
conmU5SO.
hypotbecada.
Já declarei que este negocio para milll cra de pouca im.~
.Esta lei é reCoreada ainda por outl'U do codigo « Si aliena
re6', onde se encontra, uepois da exposit:ão do caso ver- portallcia, porque raras "ezes se verifica o commisso. Eu.
tente, a S()guinte dísposicão: " Ordinariam quidcm actionem reconheço flue os trillunaes são Caceis em admittir l!u"lquel'
iJlper lli91\Qre 1Ion competeTc, sei! tamem wquitaíem {acerB, excusa para pagar o commisso: entcnde-se que, sendo um"
ui {acüe utilis persecutlr, exempta piglloratícitB dctuT. »
pena grave, niio deve "er imposta senão quando se prova li
.!lsta qucstão foi lucidatneute desenvolvida por Troplong má fé do omphyteuta em não pagar o canon ou fOro dentro
no tratado do privi
que a resolve pelo do tempo flue 1\ lei prescrevo. Deixemos, portauto, est[~
modo que acabo
m-a no mesmo sentido (lu05I,10.
Grcnier, Cujaccio e outrOs autores do nota, entre os qu11.es
Havia cu dito que a disposicão quo deroga o art. 273 do
~e distinguiu Alerlin na censura que fe1l á sentença do tribu- codigo commercial, entendida peja maneira por que se exnal de Bru;te.llas, proferida. no sentido da soluci10 oJl'crccida pressáril0 as illustres commissões em seu relatorio, era. mepelo nobre sen'l,dor, A. razão de decidir ti príncipio de di- nos confot:lne com outras disposicões 110 mesmo cOlligo
reito assás eonheeido, que peco Iiccnca para recordar, a c{lmmel'cial a respeito do contI'uto dó penhor, por'lue a ClilUsaber: que,eonfirmado o direito uO que dá, conlirma-so o sula cOllstitu,ti parece-me descoulteciua no dIreito commcrcial
direito do que. recebe: cQn~rmato Jure r/{;lItiS, con{irmatlts que nesse contrato exige tradicüo real ou symbolica. Resjus accipienlis. GI'enicr, todavia, IDn<la-se em outro princi- pondeu a isto o lIobre senador "que a c1ausul.t cOllstítu./i era
pio, mas cbe;;a a identico resultauo; creio que hoje ningllcm uma tradíç1!.o symbolica, (Redamacüo.) Se nãO é symbolica,
segue doutrma diversa. A opinião pl'ofessada pelo nobre de certo tumboní não é real, nem ãlguma outra reconhecida
senador é contraria. ás leis que cito!; acua-se na verdiule pelo codigo. Ora, eu disse que, não estabelecendo o projecto
nas glosas de Accurrio, aliás reprovadas pela nossa lei de a tradiç1!.o do penbor pela díta clausula, a revogacão l)llra e
18 de agosto de 1769; Cujaccio a Culmina, qualificando-a simples do art. 273 não autor(sava o constituto nâ ontreg:..
de 1Iuga.., e conclue elo seguinttl modo:
do penhor, e por isso a lembranc.'t das iIlustres commissõcs
« ,_. Verius esí creditori confirmaílJ pi(JJtOTe acquisitione ficava em desuarm~nia com out:os artigos d~ co digo . ~gorll
dominii dari utitem actiIJnem adversus (Iehitorem qui eam parece-me que OUVI ser o constituto um meto de tradlcilo;
possidit, quasire/TOacta pignoTi.s confirma/i c\1usa ad íempu mas 11 nossa (luestão não ~ essa, mas sim se o codigo éomcIJ1Iventíonis. "
merelal consente esse melO na constituir.:1o do penlJor. Eu
Assim, pois, me parece qQe o nobre senador acha-se em dig~ que n~ú consente, mas requer a ll:adição real·ou Si'IUequivoco quando explica o dispostn no g 60 do artigo em bohca, e amda. qualquer outra uSilda no commercio. O conc~nrormidaue de. uma opiniiio abandonada, e que além disto stituto n~o ó nenbumu das duas primeiras: nlio me consta
nao póde barmonlsar-s~ ~em com ~ letra. desse mesmo para- que esteja em uso entre os commerciante5. Conseguinteg,rapbo, nem com o esplTlto do proJecto; porque o § 60 é vi- mente, par.a se fazer eITectivo, torna-se indispensavel expresS!.velme~t6 uma excepção da re.gra e~unciada no § 4., que sa-lo na leI, cumo um novo meio de tradieão, que não o5tá
50 permlt.te bypotbecar 11.. quem podo aItenar; logo depois o comprehendido nas especios autorisadas. SGo restrInge e3ta proposlcão, retrotralllndo o domínio subseSe ó direito novo, póde ser aceito; mas veja bem 1.1 n(JlJr~
q!lento ao tempo da constiluição da hypotbeea, como se senarlor quantos perigos se seguem de sernelbante clausula,
dl.~sesso que póde hypothecar-se a. cousa alheia, comtanto se elht póde bClll euber c Dju:,tar·se perfeitamonte com li n1,\:
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do p<Johey, :,ioll.1 ml!~mo civil, q,lC confesso que a objecto de hyp()t];eca; o argumento nilo procede, porque eô.a
adNl;rlC, A clau5ulíl c,'IlSlitllli é u:ada, porque .1qllclle que le~i"laçiio é um anacul'Onhmo Ilue devc ccs'ar,
tOOl a posse da COllEa li traspaBse a outro para os effcHos juO llllhl'C sc,,,,dor condemnou a pahvl'fl-sequella-; nws
riôicos, ainda que este a não receoa corpomlmcnte, o a cousa não nos deu Quira que a sub,titlla; trouxe em lagar dessa
ÜqllO em poder daqueHe mesmo; mas, desde que o penhol' fica palavra 'itie eXl'rime n pe!lsmnento um cireu,,,lofluio-acç,lo
na mãO do devedor, quasi nulla é a segurança que rl'esta; ,o rei p~rsef1l{ori(!,-(CrllZlio,se 1/i,'ers<lS apm'ies) , Na CanslI/ide\'odor pôdo distrai li-la; ao crednr 50 fica o (!irel!o de Ir tlaçil? rla,ç Uis Cid., obm escripla por um juri:,cunsulto
p?l'segui-la onde estiver para ser pago pelo seu pl'otluclo, muito diHinclo, \'~1l1 uc',Hla a pillavra-sequelI;L-Nós temos
:Sup'Jonho não !er compl'ehendirlo uem o que disse o nobre necessidade rle em"re~ar esta lmlnvra, que aliús é porlll;;(ln,;rlor sobl'e a quest,10, mas creio ter OUVIÓO que o cO'lsti i gucza, e que correspol'de bem fi pnlawa franceza s!,flc, Eu
luto procedia do credor para o devedor pignoratício, quan,lo sempre usarei della; e no nosso fôro ella é usada,
t1 contr~l'io é que tem lognr, Não o ~Iigo eu.. I?as a lei Hi
9 nobre 5enado, l.inda voltou sohre ,a r[ueslí1o do § 60 rlo
~ '2 qlli s:Jtisd cog, nas palavras: cred?,lor qut ptgllus occeptl MtlgO: 111ft; parece quo.rer llOJ:~ o con!ral'lQ rio que qU~l'la 1100possessor nan cst, ta11lctsipossessionemlwbeat aut siM trotli· tem, O nohre ilenadOl', COntO rclntor Ih, 1n co:nmi,,~:lo,no poiam aut precario'debitori CO 11 cescaill ,
receI' respectivo, ai.ím ~c e:xpl'imiu: " Dl'scobre·se no § Go,
no texto da lei segue-se que o erdor que recebe o penhor lJue rcvalida fi hy!lOtheea .~bl·c bens alheios des,le o acta
não é o posfuidor delle; e, portanto, não pôde traspassar fi dn acquisiç,io, o grave inconveniente de alimentar a prodiposse nela clausula CO?lstituti, l\epetirei mais uma vez que ~alirlarJe, fomentar a usm'a e fa7,er uma excejJcfto perigosa
f'emelliante cl«u~ulaé peri~osa no contrato pignoraticio, por- a jllllta probibiçiio fIas nossas leis, de confrntár sohre sueque o penhor mio se revela por nenbum aeto externo que cessões futuras. se fur e:Jtelll!ido o dito para:.:rapho na i:cnefacn conhecido o direito do credor; consta apenas do COII- ralidarte com que eslit redigirlo, rio seulil' da commissi'io, 11
tráto, que não tem publicidade, Se nohre senador inslituisse parllgrallbo deve referir-se ôóruenlc á hypntheca conlrabilia
f) rcr.:Íslro para esse contrato, o caso tomava outra f"ce; fi
de boa fé sobre o ímmo'el que o credor reputava proprie
segul'anca do credor podia ser maior; sem essa cautc1!a, os do hypothecllute, em cujo poder e anmini$tl'<lCilO se lldmva
perigos me parecem uão pequenos,
no momento do cOlllrato,,, Em conserluencia dlslO, o nul,l'O
Eu sei, c disse hontem, que Sevigny, donde o nobl-e senador sena,lor, no 1)J'ojccto sulJ~titutivo olTcl'cci,lo pela 1" commisr.Qpiou esta di:;posiçi10, autorisa-a com o direito romano, que siío, adaptou ei'la disposiç~o cm IO"ill' !In do § 6°: "Ü rlopile commcntava, IHns, confessando a doutrina de lfio grande nlillio super'venient.e oos bens que o deve,lor f105suia ou tinha
mestre, nuo posso eximir-me de desconfiar das coosequencias em seu pOfler na cpoca em que eontrahiu a hypotlJ"cn revaque se podem seguir, tanlo mnis quanto se trata agora de li,la . ., O1e5mn hj'Jlothcca, " As rlu"s conulHss(ics, comhinando
"stilhclecer, como disse o nobre senadur, mio só o credito o § 6" com os ~S
elO, entenrlê,'iio 'Iue eile era claro 110
real, mas o credito pessoal sobre hases mais firmes e seguras, sentido que o nohre senarlor queda, e não o alteriÍrfio,
Neste intuito o meio da hl'potheca sobre escravos sanava
O nobre senallol', IJorém, insi"tiu Itontem em que o pammuitas diillculdades; sómente nfio ficava dentro do quadro que grnllho era obscuro c podia tiar causa ás duvidas j,\ pon:lco nobre senador traçou, A:1sim, opino com o nobre sen<ldor rarlas, c a outras flue elle ,le novo ponderou, Entào,l'espor~
Jlelo Rio de .l:meiro tlue continuem sool'e os escravOs as uy- dundo-Ihe hontcm, eu disse que o (laragrapho tinha o mesmo
pothecas registradas. como Jté agora,
sentido que o nobre sennrlor queria, que o paragl'apho só se
Não tomarei mais tempo á casa, Cuido ter respondido ás rl'Ícl'ia ao caso em que Jquclle que hypotheca a co usa alheia
o'lservaçiles feitas pelo nobre senador pela Babia. Peço mil a tenha em seu poder llOr título capaz de pr~screver 011 do
desculpas a S, Ex, de tpr' pl'Ocurado ver se as suas opiniões fundmnentaô' acç,io pulJlic,ana, lIoie o nobre senador veiu
uiío de.truião as objeccões que oppuz ao projecto,
drmonstral' que a minba Ilrorosic[o, alí,ís conforme no senSe por qualquCI' tónnll alguma das minbas palavras tido que o nobl'c senador quena no parecer 0 no seu rliscurso,
ll!fennel1 o melinrirc Ile S, Ex. eu desde já a retiro, O meu era i«jul'idica, por sei' contraria ás leis romanns que clle leu,
maiol' empenbo ó não ofTender a quem quer que seja, e assim como a opil1i,lo de autores que elle citou, Reconbcço
muito principalmente ao iIlu,tre senador pela Bahia,
que a minha pl'oposicilo é contraria ás disposicões dns lei,
E' o que por ora tenho a dizer,
1'0I1illmS, mns é IlInditda nns boas razões ponderadas no parecer ria primeira commis,ào,da flualo nobre senador foi rela4) SI', I«R1mro: - Sr, presidente, farei breves reflexões tor, Ilas razões 'lue pondel'cl, e em autoridades lamhem res~Ó para rectificar algumas proposicões min has mal compre- peital'eis, N<Íe aflopto as leis romanas citadas pelo nobl'6
Jlerlllictas pelo nobre senador que fallou ngora, Eu nãO disse scnariol', mas qu.w. inde? Não podemos revogar as leis roque não baviüo hvpothecas sobre bens moveis e semoventes; mana, 'I Tral'lmos de constiltlelldo, e não podemos adoptar
lJom dizer isto, cõmo me altribuiu o nobre senador, seria ne- uma disposição contraria ao direito romano?
cessario desconhecer i\ legislação de nosso paiz, O que eu
Agora, quanto ir. licenca do scnborio para hypotllcca do
disse é que é injuridico e contrario á doutr'ina e á legislacão domí"io uUI, refiro· me
explicacões que <10 nobre sena'lor
de todos os paizes cultos ,o estabelecer a bypotlleca sobre tive li h1nra de dar !tontem, porqúanto o nobre senador inbOlls moveis e semoventes, Com eITeito, tratando nós de adop- sistiu lloje nas mesmas proposicões que já emittiu, e nada
tal' semeluantl systema hypotllecario, não devemos deixar de rlisse de lto ''o.
•
~eguir a dOlltrina hem fundada dos outros codigos para manA respeito da drrosaç:1o do art. '273, todas as objccçõeli
ter a nossa lei, que, sem aUender aos interesses praticos da aprosentafhls pelo nobre senador desapparecem, adoptada a
sociedade actual, conrunde moveis com immoveis.
emenda (lue lIIe compromelti a propô r para publicidade rio
'forno a insistir, Sr, presidente, em que, conformo a dou- penhor do escravo; esta puhlicidade importa muito mais do
trina e a jurispl'Udellcia, não e possivel estnbelecer a bypo- que qualquer !radicção, ficta ou symbolica. Nada mais direi
thQCU sobl'e beos moveis, porque os bens moveis não são sobre este artigo,
como os OCOS de raiz capazes de direito de scquc!la,
O ~", !FQusecm-I'edindo a palavra, SI', presidente, não
lIlas accudiu o nobre senador: ff A sequella lambem é possivel no penhor, ~ Eu não nego que a scquella lambem com- tenbo a intcn~il0 de interromper a discus6ão,quc tii,o luminosa
pete ao penhor, como direito real; o que digo, porém, é (Iue se tem cslaheleclIJo entre os nobres senndores, que fizerão
longos estudos sobre a arida e difficil materia' que occupa o
il se'luella tem mais possibílírlaúe 110 immovel do que no
moveI, que racilmente se consome e se extravia, que a se- senado, e que são prorundos jurisconsultos e estadIstas: ha
quella é a força e o caracter essencial ria hl'potbeca" como muitos annos simples lavrador, e sem babito de tribuna, sem
a posse é a força e a nature,za do penbol'. Ad crec!tturem alguma Jlrepal'a~ão ou intento dé discutir a mat~ria, depoi~
tranual, Mns,se a força, eE5CIlClal da llypotbe.ca li a sC(!l1olla, de haver prest,\[IO torJa a nttenclio ao debate, perh a palavra
tl se a sequella é quasl nulla ou não posslvol nos moveIS, fiara exprimir o meu humilde íujzo aqui feito sobre a ques11<10 devemos admitlir os moveis como objecto de bypotheca, lão boje bavida entre o nobre senador pelo Rio ,lo Janeiro o
O nohre senador citou o codlgo do commercio e a orrle- o nobre senador pela Bahia, relator da cOlllmissão, Fiquei
M~ãO, para p'rovai qtI'l! e-nlre nós Os moveis jlQde'm SI;r entenden,lo ij'lle os nohres senadores estão c:onc1lrues em suas'
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il!êas', e .6 disputrro sobre as palavra; mais proprias, mais
jllridlcas com que devem ser expressadas na lei que concec'ciollamos ou Irall1mos de fazer. No seio da commissão o nobre senador pelo Ilio do Janeiro milito bem rcflecliu flue
podiãO-SC dar casos em que a um la"\Tador não cOllvics"e
LYllolbecal' o seu predio, preci"ando do monos dinheiro, e
lJàslnndo-llle portanto bV[lotllecar um, dou. ou mais escra~os. sem qUtl li hVllolh~c'a abronbosse o prcflio, etc" quantlo
o projeclo só SUp'llunha brIlOlhcca tle escravos, annexos ao
llredío, como immobili"ados em mz,io do predio. Esla jurlí
ciMa re3exão do nobre senador pelu Rio óe Janeiro foi, eomo
devia 501', attcndifla pelos sens nobres coHega,; e está providenciada no jll'ojecto, usando-sc neste caso da palavra
penbor- em ,"DZ de Irypolbeca par,l os escl'avos, nos quaes
éstabelece o senhor um direito real a favor do credor para
segurança da <livida. derogando-ae para isto o artigo do eodigo commercial, que mercall~ilmcnte probibe a bvpotlleeaou
penhor de escravos. Insiste o nobre senador pelo -Uio de janeiro pela c.onsel'va,9fi? ria palavra-hypolbec~,-n;loquel'endo
que ella >ep subsllluula pcla pal<tvra - penbor.-mesmo no
caso de se estabelecer um direilo real a favor do credor para
segul'allça de 5tta di~iJa no escravo, separado do predío,
flue n1l0 é bypotbecadn; e suslenta o nobre relalor da commi"ilo o contrario, isto é, que só sc deve dizcrque o escravo
eslá hypolhecado quando ellc acompanba o IlI'cílio que com
elle fica bypotbecado, e que, separado do predio, que lica
livre, se devo dizel'-penbora'\o,-cazenno ver que os alIeitos
são os mesmos. A' vista do ClpostO, é claro que a questão é
mais de palnnas que de idéas; lJue tanlo 110 uso de uma
como de oulrn palavra os resultados siio os mesmos. O que
é cerlo é que a dilfcl'enca essencial enlre penhor e hvpolheca
versa. em 'luC esta lem por bafe bens de ra iz, bens immoveis,
e aquella bens moveis ou semoventes.
Isto é que é verdade.
o Sn. D. lIIANOEL
. O Sn. FONSEC,I :-Ora, quando é bypotbecado predio c ba
assim um fundo immovel,po'jem os escravos, animaes, elc. ser
considerados como acces~ol'ios, instrumentos, ele., sequella,
emam, como s~ expressa o nobre relalo!' da commissão. immobílisados com o prc,lio, e assim ser comprebendidos ná hypoIbeca, o que não ó novo mesmo no nosso direito, e eslá em
l'l'aliea enlre nós, pratica que é muílo conhecida do 1I0b"e scnado!, pelo Rio de J~neil'o, que por tantas vezes e com muita
felecldade para o palz tem occupado a pasta da fazcnda, Ninguem dil'â que as caldeiras de fazer aSSUCal', alambiques, animaes, carros, etc. são immovcís; no entanto, aclualmentc as
nossas leis ou regulamentos fiscaes, se o pretlio é vendido ou
i\l'l'~matlado em globo com todos estes accessorios, rle que
antigamente se não paga,'a siza,mund<1O cobrar siza de tudo
cOllsiderando como immobilisados todos aquelles accessorios'
que. são moveis ou semoventes que se podem separar d~
predlo sem que SofIrão alguma destruição, e daqui I'êm que
os contratantes mais avisados vendem o prerJio, reservando
pam SI todos aquelles accessol'Íos que depois podem vender
ou. v:endem sem algum pagamento de siza, n que não estolo
~IlJCllo? .como mOI'.eis (IUO são. Logo, as nossas leis lambem
ImlUohlhs~o moveis e semoventes como accessorios de im~oveis; e li o qu~ faz. o projeclo quando se hypotlleca o pl'edlO com escravos, alllm~cs, ele. No caso, porém, do no escravo separado. do pl'edlO se eslabelecer o direito real para
segurança da diVida, me parece mais juridica a palavra-penbor,-porser o escravo semovente; tanto na hypotheca,como
no penhor d? escravo, se consegue o fim da lei, que é n segurança posslvel para o credol', e consequentemente dinb~i1'0 c~m mais baixo premio para aquelle que o pede' não é
da dllferença .das palavras que vem a maior ou meno; sc . . urança, mas sim do registro ou inscl'ipCão e publicidade ~ o
pl'.oJecto prescreve que os penhores sêjiIo regislrados ~ publicados do mesmo m~do que as bypolbecas; logo ore.
~ultll;do é ~ mesmo. Esla VI elo que o escravo, animal, ele.
quo Já estao !,e~bol'ados não podem ser bypolbecados, c vice-versa, I!m d!rellO estorva o outro; é por isto que se estabelece a mSOl'lpçãO e publicidade tanto da hypotheea como
do penbor.
'
O SR. Nuuco . - ,Tus(atn~nt~.
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O Sa. FONSEeA:-Não ,'ejo, poi. razão para não conservarmos as expressões juridicas, o~ a terminologia jurirlica,
de que usa o projeclo,e que está em barmonia com as legislações dos outros paizcs. Mas se diz que no penborse requer aentrega da cousa penhorada ao credor, () que não succede nabvpotileca, e (lUO pOl'tan\o, no penhor ficará o lavrador privado
do cscravo, de 'lue preCISlt para sua lavoul'a.A iatojá respondeu
o nobre relator da commlssão, fazendo ver que ha dílferenfes
aspecies de tradiçi!es,. sendo. uma deUas a ~ymb~líca, e quo
pela clausula cOllshtult, que e uma das IradICões symbolicas
pó de a cousa penhorada ncar em poder do deVedor, e cessa ~
dilllculdade: eu, porém, ainda que me recorde alguma cousa
destas difIerenles espedos rle Il'adicões -symbolíca, Ilfevimanu, e [onga.ma-nu,-enlendo que basta dizer-se que isso
depende do contraio, que muitas vezes póde ficar d cousa
penhorada em poder do devedor, se elle dclla precisa para
obter o com '11Ie pague ao credor, maxima, quando elle é
lavrador, e para sua lavoura precisa do escravo penborado;
e não vejo o que nos eslorve de estabelecer isto no projecto,
modificando este contraIo neste caso. Outro nobre senador
pela Bahia nos leu aqui um artigo do codigo commcrcial, em
que, com efIeito, se usa da palavra-hypolbeca em bens moveis. Embora o nosso codigo commercíal eslabeleca ou mencione bypotbeca em bens moveis, isto só me cOIi(]uz a ter a
opiniãO que esta expressão do nosso codigo comlllerciaJ nãO
é juri,lica, não eSlá em harmonia com a jurisprudencia geral.
Nuo é de ndmim!' que o nosso codigo commercial aSSim se
expresse; porque parece-me, que elle foi discutido e approv~do om globo. (Nflo apoiados, foi discutido artigo pOl' arttgo),-Tmba eu outra persuasãO; não pertencia ao parlamenlo ao tempo de sua adopção, c, alleota a sua extensão,
cOllcebi a idéa que tinha sido approvad1' em globo, como já
lem succedido, ou succede elU alguns parlamenlos com extenSQ5 cod,igos. I!:mbora, po~ém, lenha elle sído discutido-artigo
por artlgo,-mnguelU pode susrenlar que suas expressões,
neste. c~s~, estej'lo em. b'.lrmollill c.om a linguagem da seienCla JUl'Hhoa, ou da Junsprudencm, c que assim devão ser
usadas em novas leis.
O !DesOlO nobre senador pela Dabia e outro pela provincia
de Blmas fizer:1o rellexões, figurárão hypolheses, fazendo ver
que as palavras absolutas do § 6° do art. 2" ibi u O domínio
s~pervení~nle rcvalida. a bYPolbec,a desde .o aeto da inscr~p
çao.I! pOtl!ilo. na pralica, Irazer mCOnVel1lelltes e causar 1IlJu,tlças, que devem ser acau\eI!adas; llor .exemplo, quando
ao hypolbecanle chega o dommlO superveniente, em razão de
haver·se casado com uma mulher, cujos bens, anles do matrimonio .ser con~rahido, e!le indevida e injustalUente hypothec?u, vmdo assim a revalidação do. domlnio superveniente
a sUJei lar os bens que a mulher pOSSUía antes do matrimonio
ao pagamento das diviúas do seu marido, tambem anleriores
ao matrimonio, quando laes bens não podem por direito ser
obl'lgados ao pagamenlo de taes dividas, e assim em outros
easo~ .. A isto resJl~ndeu o nohre relator da commissão que o
dom mio supervemente não revallda totla e qualquer bypoIbeca, aínda as feilas injustamente e sem tilulo algum da
parte do bypothecanle ; que estas são absolutamenle !lullas
e não podem ser .revalidadas, mas só aquellas 'para estabe~
lecer as quaes t!llba o hypotbecante algum direito, justo
titulo\., boa fe, ele.! que se n~o dão nas hypotbeses figuradas . ./!.m meu csplrllo fizerão loopress1ío as l'eJlexões dos no·
bras senadores da .Bahia e i\linas-Geraes, e entendo que os
pensamenlos que desenvolveu o nobre relator da commissão
aliás naturaes e mui conformes a direito, devem apparece~
de algum modo na redacção do mencion.ado paragmpho, para
que, nlt pratlca, se eVitem os Inconvementes aponlados, que
podem resultar das palavras absolulas que estão no projecto;
ellas têm de ser execuladas, não por pessoas da intelligencia
do nobre relator da commi,sào, mas de inlelligencias mediocres e acanhadas: quod ablmdat non nocet.
Assim, me oecorre que, pelo menos, se accreseentem á
palavra hy~olbeca as seguintes:-es~abelecida com justo tituloe boa fe,comoserequer na prescnpclio.-Mas não mando
elllenda á mesa, porque cu mesmo sinlo que esla emenda
não seria completa, e em projecto que tem sido estudado
com tanto esmero por tod6S os illustrados membl'os da commis>áil, e especialmenté relo ~ fellllílr, que ha muitl1s
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IlnnOd estuda a materia, seria teiheridaúe quo cu, tilo esttanbo á Inesma, quizesse agora entonda-Io; faço eslas
rellexoes. porque pódo um miope coUocar-se Íls vezes em
um ponto de vista donde possa vO" o quo olbos de 11'llces.
em outros pontos O,lIados, não podem ver. Estou certo que
afinal a commissão, seus iIlu5trados membros, e especialmente
ti seu nobre relator, farão 1\0 projecto as emenuas ou I'otoques quo Corem nacessarios , ê (,trefa que Ibes pertence.
Como disse., SI', preslden te, quando comecei a filltar,levante i-me tãosómept-e P?ra emittir o meu fraco juizo a respeito
éa questão, hOJe haVIda entre o nobre .enador pela prOVlllCI1\
do lHo de Janeiro e o nobre senadol' pela llabia, relator da
commissi\o: tenho-Q feito, & até excedi um pouco o meu
intento. Peço perdã.o ao senado Ilor haver occupado pOl'
alguns wstantes ~ SU1l, aUençru).
FÚ\da a discussãO. e pI'ocedendo-se :\ "otação por partes,
roi allprovada a emenúa suppressiva das palavras anlel'iores
<\0 dito art, 2" ; loi apl,!'ovailo o artigo com a emenda respectiva ; o 1· COm as emendas dos ns. 3 c 5; e o § 2" ; foi.
rejeitado o 3°, .endQ approvada a emenda substitutiva; o
fOI approva li o § li· com a emenda; o § 5"; o § 6" com a
emenda; o.!'\ 7° e o § 8° com a emenda I·cspectiva.
Verificanáo.so então a falta do quorum para proseguir a
votar.<1o, ficou encerrada a discussão dos paragl'llJlbos restante$ li das emendas concernentes ao a:'tig-o menclQllado ; e o
Sr . presidente deu para ordem do dia seguinte:
Votação dos paragraphos e emendas cuja discussão ficou
encerrada;
Discussão dos arts. 3°, (o, tio, 6° e paragrapboa d,l proposiÇ<10 da ref.orma bypothl,lcaria, COQl as emendas das com
missões,
Levantou-se a sessão ás '2 Vi horas da tarde,
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EM 18 DE iUNIIO DE 1861.
VISCONDE DS ,1BAETll'.
-Orelem do dia-Heforma hypothccaria. Discursos dos Srs. bar50 de ~lllritiba, Nal;uco e Silveira da l\Iotta. Yotacão dos arls. '2. e 30 o encerramento
da discussão do to. A's 11 horas da manhã, acbando-se _presentes os Srs.
viscondo dA Abaelé, MMra. Tc.ixeira de Souza Mendes dos
Santos, Jobim, marquez de Itanhaem, 1). ManoeL Souza
Queiroz, marquez de Caxias, barilo de l\luritiba, Pompêo.
Amujo Ribeiro, barão de S. Lourenco. Careeiro de Campos,
Nabuco, Dias de Carvalbo, Dánlas, Fonseca, Paranbos, !'erreira Penna, Souza Ramos, Rodrigues Silva, Cunha Vnsconcelles, Siqueira e ilello, visconde de Jequitinhonha, visconde
da Doa-Vista, Almeida e Albuquerque. visconde (le Suassuna, mal'quez de Abrantes, visconde de Sapucaby, visconde
de Itaborahy. e Dias Vieira, o Sr. presidente abriu a sessão.
Comparecênio logo depois os Srs. Zach.nrias, mar'luez de
Olínda, Souza Franco, Candido Baptista, Silveira da lUotta
c visconde de Uruguay,
Faltárão com causa participada os Srs, harão de Cotegipe,
barão de 1Ilal'oim, barão de Quarahim, Candido Borges,
Eusebio. Paula Almeida, Paula Pessoa, Sinimbú, VieiPn da
Silva, Fernandes Torres, Souza e Mello c visconde de Maranguape; e sem participacilo os Srs. Ferraz, barão de Antanma. barão do Pirapama; l'imenta Bueno c Ot(oni.
Foi lida e approvaila a aeta da sessão antecedente.
O So. 1° SECRETÁRIO deu conta do seguinte
EXPEDIENTE,
Um omcio de 16 do corrente, do ministcrio do imperio,
contendo as .i~rormaçiles pl'~stadas pelo cbefe de policia da
cárte, e reqUlsltadas por deliberacão do senado, á.cel'ca do
fornecimento do gado para o córte no matadouro publico
dos ta CÔr te.
A' secretaria pare ser presente a quem fez a requisiçãO.
Outro de 17 do 10 secretario da camara dos deputados,
acampanhaodo a 8eg1linte
PlIESIDEl\CI.\. DO SR.

SU~I:IIARlo.-Expediente

PftOPO'I~:iO.

«

t. o.>l:",mbléa ger"l resolvo.:

" Art. 1°, Fica o governo autorigado rara abril', no termo
mais breve possivel, ao commOl'cio c navegac1\o tias nacilcô
amigas com quem celebrar pI'eviamente tratarlos ou convcnções, o Rio Amazonas em toda a extensão rio tcrl'itorio brasileiro, tomando as medida· c despendendo as quantias que
julgar convenientes.
(( Ar!. ':ao. Fica o governo da mesma rórma aut~ri$aóo
para alJrir, com as mesmas clausulas acima referidas, o Rio

Ncgrc.

".AI't. 3°. Fie,lo I'evogadas quncs,!:ucF disposições· em. contrarIO.
" Paço d. camilra Ilos deputados em 17 de junho de 18M,.
Franciseo Josó Furtado, presidcnte,- T·ito Franco de M·
meida, 10 secrctario.- Pedro Luiz Pereira de SQuza, 2°
secretario. "
A imprimIr.
ORDEM DO DIA.
l\EFOnlIA

nYPOTl1~C;lnl,L

Procedemlo-se à votação sobre os §§ 9° e lO. do art. '2,0.
da proposição da reforma hypotbecaria, e as emendas
das commísslles, cuja discussão ficám encerrada.; foi rejeitado o § 9·, sendo approvada a emenda. substitutiva; foi.
approvado o &10 ; e furão approvadas as cmendas additivas
formando os §§ 11 e 1'2.
Proseguiu a \la discussão da referida proposicão,no fir!. a·
p'arugralluO:! e eme!l.da. l·esp.ecLiva.
•
,
o ..... bn ..ii.o de !I!hll'ftlba: - Tenho de pedir perdão
ao senudo por occupar ainda a sua atlencão. Desejal'la nITo
raze-Io, e que outros nobres sena,lores tomassem sobre si a
tareCa de melhorm' o projecto com suas valiosas observações,
as lJuaes provavelmente serião acolbidas. e. aproveitadas pelas Illustl'lldas commlssôes que l'e,hgn'ãO as emendas
que 50 discutem ;. vendu,porém,[IUe nenbum dos meus honrados collegas se resolve á pedir a palavra; para que nlio 80
vot~ o artlgo sem algulT'K' !londoração o por me occorrerem
dUVIdas, neste como nos artj~os anteriores. julguei que
devia usar della com muita brevidade. Neste al·tigo encontl'o
cortas lacunas, e dilUculdades que passo a expor.
No artiGO ha po~o votado existia um paragl'apbo de muita
imporlanct1\, o qual as i1lustres commis.ões rejeiti\.rão nas·
emendas olforec.ida~ ; l'eferia:sc elle oi separação do patl'imonio
00 defuuto.A pnmell'1l COIn!DIssiio não adol~tou esse parag-rapbo
não porquo Dá') lhe parecc~se a materia muito conveniente
para ser regulada em rolacJ:o ao credito hypotbecario, e
me.mo ao credito pessoal, inas porque achou-o defectivo o
ponco desenvolviÚo. Estando, poróm, votado, e rejeitado
pela casa, croio qu.e não põde agora ser examinado, o (1110
parece todavia conveniente inserir no projocto aquella materia.
Para não alongar a discussãQ do artigo de que 'I'a1l10S
tratar, não furei reflexões sobre o rererÍtlo paragrapbo; guard?-me para as disposiçõc5 gemes do (Jrojeclo ou para a 3·
dISCllss;10, na csperallca de que as illustl'aJas commISs.õcs·
volvilo a sua aUençã() "lIam este assumpto e formularem, so
lbes parecer conveniente, alguma disposiçãO a respeito.
Tratando agora do artIgo que V. Ex. poz em úlscussiio,
pcrmittüo-me as nobres commissôes que eu Ibes apl esonto.
as duvidas de que fallei. Nilo me proponho comparar as disposições do artigo com a legislaçãO actu,tl. Direi somente
tlue quasi todas as bvpothecas lc::;aes sobre immoveis,
aeltão-se ahi reproduzidÍls; surpI'imij'tl0, porém, as nobres
eommissões algumas de quo depois Caltaroi.
No ar\.
se diz o seguinte .. , (recclamacÕ6s). Não cstil
em discussão este artigo? Cuidei que já. !tuba sido votado o
art, 3·; não as~isti á toda a votação de hontem porque me.
acbel um [louco Illcommodado nesse momento, e retirei-me
da casa, Sinto que alguem me attribuisse outra intcncão e
maniCes!ass!\ reparo, principalmente quando esse não tenha
grandcs motivos para fazer t,ú roparo.
O Sn. PR&HDEriTE' - Não houvo nenbuma manifestação
na casa.
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N"o tentlo sitio votado o art.3.o Não nié animo 11 maruhll' emenda, nao quero destruird
s ystem:\ creado pelas nobres commissões quo estJo mai,
art. 3'; posso desde jú tratar da In:tleria a que ha pouco mo habilitadas do 'Iue eU para harmonisar,(l idéa que eu acabo
de offerecer, com otltras disposicões.
reCeri.
Diz o § l' (lendo): « Os direitos por titulo de dominio, ou , O "". lWalmco: -À prQJl~siçãO vinda da camara d03
provenientes de alienaçOes condicionaes, n,lo constituem hy- 8.r5.
d~putados 110 al·L. 3° declá.ra que est,lo Córa das suas
pOlhe.ca. mas sómente d,to logar ús . cç'es competentes para dl?poOlsões todas as questões de domillio ê seearacão do paa rrstituiç,io do illllllovel ou rio seu equivalente. "
tnulOnlO, sélldo que aos credores do dominio ou da heranca
Creio que a nohre commissão supprime este parag-rapho ficfiO s~lvas as . acçoes que Ibes rorelú conipete'ntes para
corno desnecessario, como tinlJa indicado a 1" commissão ; rClvendlção do ."nlll?vel, ou para separaçãO do immovel contamlJem propõe que se elimine o § 2", no qual se lê o se- fundido no patrnllolllo. do devedor. E' esta a disposição: (Ium/ri)
guinte (lendo): « Os credores da herança ou legatarios tem
« Art. 3°. Esta 101 não reconbece hypothecas privile<>ia':"
o direito de requercr a scpara~ão dos immoveis conCundidos das ou COIll preCerencia ás antel"Íores.
"
com o patl"ÍmonIo do devedor. A 1" commis"lo do senado,
" § 1°, Os direitos por titulo de dominio ou provenientes
uão poude ad'mittir este p"al'agrapbo da maneira por que olle d? altenac~es condi~ionaes, não constituem' hypotheca, mas
se acha redigido, porque não ilizia respeito propriamente!ts somente ôao logar as accões competentes para rcstituicão do
hypothecas de que se tl'atava no projecto onde se Caz espe- immovel, ou do seu equivalente.
ciali,ação, nem se ex'ilie puhlicidade por meio da inscripção
« § 2°, 00 credores de heranca ou le"atario. têm o direito
dos hcns s'C[laratlos. Mas é bem oBvio quanto importa que de re4 uerer a separacão dos iUlmoveis "conCundidos com paa!guma disposiç,lo neste scntido contenha a lei hypotlJecaria, trimonio do devedor. -»
Visto que pela nossa legislação actual os bens moveis e imA l' commissiio ~o senado,de que era relator o nobre semoveis, desde que Callece o testador, passão para o dominio nador preoplllante, lInpug,nou este. artigo e paragmphos, só
de seu successor, ou herdeiros, com todas as condic(}es domi porqu~ erao desn.ec..0ssarlOs, (Veja-se o parecer) As duas
nicaes, e de posse civil mesmo.
co.mnu"sões adoptamo a sUPJl!'eSsãO proposta pela 1" comOra, sendo assim, pó de acontecer que os credores do mlssilo, porque estava cons~gulrlo o fim do art. 3', desde que
defunto scjãO postos Córa da possibilidade de cobrar seus ficava consagraria como motivo ria suppressão a evidencia da
debitos se os berdeiros logo que Callecer o proprietario dos sua doutrina. A' vista disto, é Córa de duvida que estilo salbens os hJ'potbecarcm á terceiro em consequencia do direito vas as acçOes,de reivindicação pauliana, e todas que hoje
dominical.
são competentes contra o inllllovel hypothecado; que essas
, ~m tal caso pelo que dispõe o projecto a bypotheca será acçOes não tem outro tempo que o da preseripcão' que a
valiosa em detrnllento dos credores do derunto. Dir-se-ba: tran>~ripçilo dellas iri.1I além do systema da publiêidãde que
" !lIas então os herdeiros s50 obrigados por seus proprios
hens até o valor dos bens de seu antecessor,,; porém ti o PI'OJecto adoptou. E esta a explicação que me cumpre dar.
Finda a ~iscussãO, Coi appl'ov~da 1\ emenda de suppresslio
cla!o que se póde dar o .caso em. que os .herdeiros não pos'suao outros bens, e reallsa-se o 1I1COnvcmente que apontei; do dito artigo e paragl"i1Ilbos.
os Cl'Cldores d6 defunto /icaritú sem a possihilidade rle cobrar
Pass~u-se á discussão do arl. 4.0, paragrapb08 e emendas
as su~s dividas, Ha, pois. necessidade rle se probibir que o respectivas.
herdeiro dentro do certo tempo possa gravar os immoveis
o 8.·. Souza BUnlOS , - Sr. presidente, noo tendo de
com hypothecas convencionaes, dando-se dil'eito aos credores de registl'arem suas dividas pos immoveis da bel'anca ofIerecer emendas ao projecto que discutimos e sómente Cazer
algumas
observações que sujeito á consideracilo das nobre~
obrigados a ellas_ Assim ficarãõ resguardados os direitos
co~missõe5, para maior Cacilidade não me reCerirei á propodos.n~esmos cre.rlores. S.upprim!do ~ IJllrapppho e n~o disposlçao no sentido que II1rhquel, fica0 as dlVldas da herallca SIÇUO_ da camara dos deputados emendada pelas duas COlO'
ex~ostas a n: o terem solução, priucipahuellte quando nlÍo DlIBsoes da casa, lU~S ao projecto redigido pelas iIIustres
commlssões para esclal'ecimento do senado.
esltverem vencidas.
O art. 3' do projecto redigido pelas i1lustres commissões
Até agora os direitos creditorios sobre a beranca fieav~o
salvos, porque as hypothecas que pudessem ser cóntrabidas trata da hypotbeca legal c determinando os casos em que
ella
se dá, conserva as hypothecas legaes das igrejas, mospelos 'hertl.eiros,. seri1\o impugnadas como dolosas, incapazes
de prodUZir elTmto, sendo, como erão, em Craude dos credo- tClrOS, e ~orpol"ilções ~e. ma.o morta, da Cazenda publica,
res: mas pelo projecto duvido que o possãO ser. Em todo o geral., provlnc,,~1 ,e mUlllclpal, estabelecidas psla lcgülacão
caso, ou nITo haverá segurança para as dividas ria lwranca e~ vigor . .A.r1mlttldas ent,10 as hypotbeeas gCI'ae& indefinidas,
ou podem ser fmu.dados o~ crerlor~s. que aceitarem hypotlie~ nuo se eXlgm[~O para ellas o registro. havia um Cavor que se
cas sobre os _mencionados ImmovelS Ignorando que ba dividas tornava elTeCtlvo, pela .i!llples dispo.iça.o da lei, sem mais
traballJo algum; mas bOJe o projecto que discutimos exi"e
do deCunto 'a'mda. por pagar.
EtI, portan.to, Julg-o que a~ nobres commissões poderião dai' que as. hypo_thecas legaes sejão especialisadas e inscriplas
algum r~medlo no IIlCOIlVemcnte qlle assigna-Io; se, porém, com excepçao dns hypothecas das mulheres casadas dos
'
com.o ~ISp(lStO no pal','SI'apho não se teve em vista resalvar menores e interdictos.
os ~Ireltos dQs.creclores do defunto, e ao mesmo tempo conOra, _se é p~ec!:? ~ especialisação e o registr~ dessas hy~ohdar . as obrigações hypotbecnrias, contrahidas sobre os potheca., espcralrs.lçao que se Cará de conCol'lllldade ao re"~mo~el~ da herança pelos successores, então o ]larngrapbo gulamento, para o ~ul.ll fica autorisado o governo, desappanao .slglll~ca cousa alguma.
~'ece todo o fav?r. 'f~lvez mesmo, Sr. presidente, seja mais
Disposlçúes semelha.ntes existem uos codigos hypotbeearios IIlcommodo c dispendIOSO o processo da especialisacão da hyde outras naçoes. CreIO que não é Córa de proposito imitar p~theca le.ga! do que uma simples escriptul'a côm que se
as ~autelas que elles contém para deste modo tornar menos pode constlt~lr .a hypolheca convencional.
vacll.lante o direito hypothecario sem olTender os interesses
ObservarCl amda que, quando mesmo se désse realmente
l~ftllno.s rl?s credores d~ massa bereditaria que não se con- um favo_r com p,s~a disposiçãO, me parece que as entidades
SI era hq~l~a e verdadeira berança senão rlepois de pagas de que se trata nuo estao no caso de a exigirem. O Cavor
to(~as as dlVl.~as do propri«:.tario deCunta-declucto ceve. aliqllo. da h1potheca !egal as~enta n~ incapacidade de certas pesAI"umas legl.lações marca0 contados da abertura seis mezes soas, que por ISSO estao debalJ.o da proteccão do estado
d~ successão para o registro dessas dividas: as illustres COIU- asse~ta n~ impossihilidade de elfeetuar-se a lÍypotheca con:
missões podem adoptar este prazo ou algum outro que pareca ven~lon!l1 , mas no. caso de que se trata não se dá esta razão.
m~lbor, determmando que dentro delle não püssão os hú- As Igre)as, ~ostelros. ~ corporações de mão 1l10rta podem
"elros gravar com hypotheca os immovei,s da succe<s'io por lDel~ de .eus a~mlmstradores obter as garantias em toQu?lquer di.SIJOsiç."iO neste ~entitlo não póde deixar d~ ~e~ das as clrc~mstancJas em que Corem precisas com a hypotlieIIlU~\O proveltoS,\ e benefica.
C,l convencIOnai; o mesmo se dá a respei to da Cazenda publiE Sr, presidenle, , que eu lenho a dizer sabre cote ca geral, provincial e municipal. E' bastante que as leis li,~
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caes exijão as!.'\; hypothe~a-i qu.e creio 50 P.Órl~ effectuar com
menos trablllho e dispendlo do que a especlaltsação da hypotheca legal.
Me ~arecem, que sã? de alguma procedencia ~stas obseryacões. Grande IllflUellClu tem na bondade do reglmen bypotlieéario o mcchanismo, pelo qual elle se.execute, sendo opinião
dos escriptores competentes ll~ materIa q~~ se deve at~ender
muito particularmente ús condições de fi!cdl~ad~, colel'ldade,
exactidão e economia. A bypolheca convenCIOnai, nest~ easo,
suppre com vantagem á hypotileca .legal, porque satisfaz a
estas condicões. Para tornar etrectlva esta d!spOslçilo, em
outro logar" vemos qu~ o projecto incumbe a t~ntas e dit!erentes pessoas a iuscnpçuo dessas bYllolhecas; l~tO comphca
muito prejudicialmente o mechamsmo hypothecano.
Creio que sem desattender ao fim a que se propõe, neste
artigo se jlóde sup'primir as ilypot~ecas Jegaes de que lenho
tratado, !Juanto as outras disposiçOes do <lItigo nada tenho
que oppOr.
o litr. NIl!meo:-Sr, presidente,não posso ooncordar com
o nobre senador que pretende a suppl'eSsilo da hypotheca
legal da fazenda publica e das corporações de mão mortu
O nobre senador nos disse: « Ha uma mz,io para que se
estabeleca a bvpotheca legal da mullJel' casada e do ol'pbrio,
. e é porq'ue suá incapacidàde exige esta !Jrotecção, » E' isto
verdade mas não é menos verdade que, se a fazenda pubhca
não me~ece a mesma p!'otecçào que a mulile.r casada e o
orpMo,ella merece ~Iguma .pl'otec~uo,porl{ue o mt.eresse della
ti o interesse coUectlvo, o luteresse de todos, o Inleresse do
estado . .() projecto não equipara a fazenda publica As mulberes casadas e aos orplJãos, maJtem a hypotbec:llegal della,
mas dependendo da especialisação c publicid~de.
Nilo é a mes,nu cousa a ilypotileca convenclOllal que a lógal
especialisada e illscl'Ípta. Nilo é a mesma cousa, senhores,
pOl'que um~ depende da vont~de e_a outra Ollsce ex lege; por
consequencla, a fazenda pubhca nao depende do. cJntratanle,
do socio, do arrematante, etc., para cOIl5tIIUlÇ~0 da sua
hypotheca; ella não tem que fazer senão eS,Jeclallsa-!a e
registrn-Ia. Supponba o nobre senador <{ue [lO!' ~eghgenc!a se
omittia a convenção de hYllot~eca; ficana o ulretto da fazenda
publica irremissivelmente prejudicado, a menos que o responsavel se nfio prestasse posteriormente a fazer hypotileca.
E para que, sonilores, rompe.r tiI:o bruscame~te com o
passado? Não basta a espemallsação e a pub.hcldade da
hypotheca da fazenda publica? Para que suppl'lm!,la? O que
convem no systema Itypotbec,ario é a esp~cíalisação, é a pu
blicidade' e IStO está detel'mmado no proJecto,
Esta llYllotheca Sr. presidente, está estabelecida entre
nós; ti uma hypotheca respeitav!ll, porque se refere.á co'usa
publica' li uma ilypolbeca mantIda em todos os palzes que
têm refo'rmado o systema hypotbecarío. Parece,me, pois,
que seria uma temeridade acabarmos ,:om a hypollieca da fazenda jlubhca e das cOI'poraçGes de mao !ll0l'ta.
Sinto discrepar ua·oplluãO mUlto respeltavel do meu nobl'C
amigo senador pela provinda de Minas-Geraes, e insisl? em
que seja conservada a bypothccn legal da fazenda publica e
corpor~ção de mfio morta.

ger inseripta sem ser e5jl6eialisada; netos estes que uepell-"
dem do zelo e diligcncia dos mesmos empregados,
Nem o projecto determina o prazo dentro do qual deve se!'
feita n illscripcuo, de modo que nito será possivel verificar a
omissão dos 'enc'll're;:ados de promove,la. Ao contrario a
hypotheca convencionà! necessariôlmente Ita do proceder ao
exerci cio dos rcsvonsaveis da fa7.endl~ publica, oll'erecendo
por isso melhor garantia,
,.
Diz o nobre senador,-r< a hypotheca cOllvenclOnal e:oge o
consentimento da outra parte ... Ninguem o contesta, mas isso
nM é embaraço. Quen~ quizer contratar com a fazenil~t pu·
blica, quem quizer sel'v!r certos empl'cgos de re.poll;allllidade
de dinileiros publicos não põde eximir-5e das condições lcg~es
de sua ilabilitação; ha de consentir na !lrcstil~ão das garantias
exi~idas.

E' vOI'dade que o eodigo ei vil da Fran~a, e os codigos de
outras !Jaçoes dão áJazenda publica a ilypothcca I~gal; . m~s
não eXigem a espectalisIJçrlo; as hypothe.cas legaes ubl SllO
geraes. A nossa legislacãO ia mais longe. A h)'pothcca legal
da fazenda publica pela 'legislacão actuul é não só geral mas
lambem occulta; produz todo's os seus etIeitos e:r; vi leais
sem mais formalidade alguma.
Nosso fim é refórmar o 'lue de inconveniente ha na legislacão em vigol', não vejo necessidade de se conservar uma
tl'ádicÇãO que neste caso não tem utilidade .
(/I 8.·, blU'ão de it!hH'ltil)a.- Eu adbiro inteiramenlo
a opinião do lIobl'e relator das commisões, quando estilbelece
a hypotbeca legal em favor da fazeada publica. (1Ipoiad{Js.)
Isso mesmo ilrwia a primeira commissão pl'úp05tO lia occasiifO, em que foi incumbida pelo senado de dar parecer
ácarca do jlrojecto bypothecario. Mas não conconl0 com aigUlmtS das razões proJuzidas pelo honrado membro
A razão que tc.nho para adoptar a hypotheca legal em faVO!' da fazenda publica, é porque dia olIercce maís seguranca, do que a hypotheca convencional; c, direi r.omo,
Óiferece maior seguran~a, porque não tem uecessiilade de
escriptura publica para que se realize; não tem de atlender, lambem, á capacidade dos cOlltrailentos, quae5,!uer quo
eUes sejão ; pelo facto de serem empregados puhlicos ou
prepostos, ficão logo sous bens gravados pOl' essa hybotbeca,
e a fazenda publica nada mais faz do que inscrever o acto
da posse desses empregados. para adquirir direito a ser indemnisada pelos bens que liles pertencem.
São estes os motivos principacs, pelus quaes adopto o parecer das nobres cOOlmissôes,
Não ila duvida, como bem ponderou o nobre senador por
l\linas-Gcl'aes, que acaba de falIal', que o pl'ojecto muito diminue a importanem da bvpotileca legal, que cabe boje fi fazenda
publica, porque, segundo a legislacào :lctual, não é preforidct
senão por hypotheca especial antél'ior, Pelo projecto a fazenda publica póde ser preferida pela mulber. que lem hypotheca legal, cujo direito se regula pel:.; prioridade della, Fica,
pois, prepostcl'ada a [lreferencia da fazenda publica neste
caso, a~sÍln como pelas ilypotllecas que graviio os hens de
tutores e cUI'adores, os bens dos paí,; <Iue administrão bens
dos fililos, etc., se a ilypotheca da fazenda não fôr anterior.
Já se vê <rue, em verdade, as nobres commissões subtra,
birão uma forte somma de vantagens da faze nua publica;
O Sr. 'ltonza Rm:ll9s:-Sr. presidenle, sinto niioserem mas nãu lbes levo isso a mal; enlendo <[ue e!'a necessario
sufficientes as razOes produzidas pelo uobre senador para me diminuir o privilegio da fazenda, porque era illogico, que tal
demoverem da opinião que manifestei, porque nutro o maior privi;egio pl'imasse sobre lodos os outros creditos anteriores,
desejo de estar de à.ecordo com S. Ex.
cedendo apenas á lJy~otheca especial; de modo que as proNão pretendo exlinguir a bypotbeca da fazenda publica, e prias leis que coaferirilo aquelle privilegio. reconhecifío a
das co!'porações á 9ue n;e refon ; ,lIot~ porem que eslando a força da espóci,!-lisaçã:O anlerior; o que quer dizer a prefebypotbeca logal sUjeita a espectahsaçao, que. não pode ter ren~ia pela p'rlOl'ldad" da hypolheca.
.
um processo mais simples do que ~ de uma .escflptura de byEstou, pOIS, concorde COUl as nobres ~Dnlmiss(jes, e SlDto
polheca convellcional, é melhor deixar as le!s e regulam~ntos não acompanhar o nobre senador por Minas-Geraes (1 ue , cem
fiscaes a e:dgencia. e determinação da lJypolheca convenclOnal muitQ boas razões, se all'asta uesta parte das O[lilliões, quo
para estes casos, do que prescreyer a hypolh~ca \egal que tivemos quando elaborou comigo o [lrojccto substitutivo da
Jlara ser elfectiva relJ.uer formahdades, mas ,hfficClS () com- [ll'ÍlJleira commÍ:;siio,
plicadas.
Cumpre-me agora falIar de alguns defeitos que euSe o receio da negligencia dos emprlgado~ que tivessem a tendo existirem no artigo q!le se dis~ute;. talvez pela pouca
seu cargo a celebrar.ão da hypotileca couvenciOnal procedesse, clareza que ba em suas diversas dlsposlcões. Estou que os
procederia tambem;e com mais fOl:ça a. respeito da hypotheca nobres, membros das commissôcs e o seu ilIustre relato~ tC1U
legal, que' nilo vale seo.'io pela HlSCl'!PÇi!O, c que nlio póde , ncces-sHJadi dedal' llesta parte alguns retoql1es no projeclo
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para tornar sua redaeção tal, que não olfcreça duvidas, como
creio que olferece.
Diz o artigo (lendo) , "Compete hY'potheca.legal aos menores e pessoas semelhante~ (aos mterdlctos, fhz Ullla emenda
das commissões) sobre os lmmovelS dos tutores, curadol'es e
da mãi tutora ou casada '2' vez, tendo herdado hens dos filhos
do l' malrimonio. " (DelJois de folhear os apontamentos).
Procurava a ordenncão a que se refere o artigo, mas não
acho-a nos meus apontamcutos. Scja ella qual fór, certo é
que sua disposição está l:esul1lida na nltinHl_parte cio paragrapho. As nobres commlssõcs, parece·me nao tcrem observado que o mesmo direito [rue regula os. bens pela mãi, h~r·
dados do filho de 1° matrimonio, regula 19ualmentc a respeIto
do pai que se casa '2' vez. Ora, se ha razão para clal··se
hypotheca aos menores quanto aos bens que acontecerão ú
mãi, razão identi?a existe, para dar-se tambem 1l1ue!le di['eito
em relacão ao pato Entretanto, as nobl'rs commlssues o restrin~irãô ús mãis; e ainda mais o declarúrão apenas, para
os filhos menores.
Neste caso é claro que a concessão não ha logar se os
filhos do primeiro matrimonio são maiores ; ~ assim pode a
mãi dissipaI' a herança, cujo uso-fl'Ucto Ilw coube sem que
aos filhos do primpiro matrimonlO fiflue segurança para.recebe-la, de~ois que elh\ fallecel·. Nilo seI se me e;.:phquCl com
clarezil; para me fazer bem entender eXpO['el outra vez o
meu pensamento.
Pódem existir filhos do primeiro matrimonio, menores ou
maiores ,quando a mãi herda bens de il'm,los ,deste~o projecto
garante aos menores a hypotbeea legal, porem, llao olferece
aos maiores a mesma garantIa, ao passo que uns o outros
tem igual direito para haver a berança do irmão fallecido de
</uem a mãi foi herdeira. Agora supponh.a-se que sãa menOI'es esses filhos l na o.ccasião em que a mal t~ye a berança :
a hypothcca esta radICada nos bens da, meu durante esse
tempo, não ha nisto d~Vlda; cessando, porem, a mlOondade,
antes de fallecer a mãl, pergunta-se se a mesma hypotheca
continúa aiuda depois que os filhos forem maiores, e até
quando ?
O projecto nada dispõe a tal respeito; prevê sómente
o caso em que a mãi é tutora, no qual a hypotheca acal!a
um anno depois da maioridade, como se lê no art. 9 § 3
das emendas. Se a ralão da dilferença consiste em que no
caso da tutela, os bens passão para o filho que attinge a
maioridade e no outro continuão em poder dl mãi usofructuaria alé o momento de seu falle.cimento, vil-se que a
hypotheca não tem por causa a menondade, mas sim a procedencia dos bens em cujo favor ellarecahe; e então o projecto
não deveria limita-la aos menores, mas concede·la aos [ilhos
de qualquer idade. O mesmo deveria ter logar ácerca do pai
que herdou do filho do primeiro matrimonio, havendo irmãos
do mesmo leito. A este Tespeito não haveria duvida se o
§ 3° podesse referir-se ao caso, porl{ue não se faz ahi
tlilferença entre maiores e menores, o paragrapho exprimese pelo termo geral-filhos-mas penso que se não refere;
porque comquanto indirectamente a herança do filho provenha de bens maternos nãosepóde dizer que o pai successor
do filho fallecido .adl!linistra esses bens; p~ss.ue como. usofrudo; e. tanIa nSSlm e, que, chegada a malOlldade, o lrm;lo
do fal!ecldo os não póde receber; e sómente os ha por morte
do pa!. O pamgrapho falia dos bens maternos, que o pai ri
obrigado a restituir, finda a menoridade, os quaesadministra
com~ tutor natural do fil~o, posto que nesses mesmos bens tem
o pU! u~ofructo temporano em c~~pensação das despezas da
educaçao e do trabalho da admllllstração.
Notarei de passagem a redundancia da primeim parte do
artigo, quando diz cc Se esta hypotbeca compete iL múlher
cazada sobre os immoveis do marido » E' obvio que a mulher que não for cazada não póde ter'mari~lo
E d'
. _..
sta lsposlçaoe de tal gene~ahd~de, que parece referir-se
a quaesquer casos. Outro, porem, e o pensamento das lllust~e~ commissões, como bem se colhe das. subsequentes dispos~çues
lju~ definem os c:JSos e o~ tres.tnogem a certas espeles relatl~as aos beos mcommun~cavel~. Sem a menor duvi. a o repUlo que acabo de fazer, ,6 de slmple~ redaccão ; mas
entendo que esta nunca peccara pela conCIsão e clareza, e
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Iaosdeve ser na?

t~l qu~

manifeste o pr.eceito da lei, ainda mesmo
sao vel:sa~os na SClcnClfl j uridica.
A pl"llllelra commlssao olfe.rece nesta parte, uma retlacç5:o
quc me parece. p~del' seI: acetta, e é mesmo mais conforme
com que adoptamo as leIS de outl'as nacões na matcria de
que se trata .. Eis aqui como se exprimíu a 1" commiss[o
quando mencIOnou as hypothecas legaes que devião existir,
(( Da mulher nos immoycis do marido desde a celebracão do
ll~atrimonio pelo dotc estimado, e pelos contratos aritenupclaes e doaçõ~s constantes de escnptura publica, exclusivos
da communhao e pelas herancas e lcgados que lhe acontecerem n~ con.tancia do mall:imonio com clausula da não
communlcação. Nesta these estão, segundo penso, comprehendidos todos os casos que as illustrissimas commissões quizerão estabelecer."
Aind,a uma. duvida sobre a hypotheca da mulher, a hypothcca e um dn'elto real, sobre o lmmovel, e o acompanha essa
phrase jundica como a lepra o corpo; e, pois, parece que os
herdeiros da mulher tem o mesmo di mito hypothecario que
esta para haver o dote e indemnisacão das deterioracões r~s
pcctivas, assim como os mais belís incommunicavéis, mas,
estahelecendo o projecto e as illustres commissões um systema novo dcixão dnvidar sobre o direito dos herdeiros, desde
que limitão á bypotheca a muiher, e tax[o o praso de um
anno para o seu exercicio contado do dia em que o matrimonio fôr dissolvido.
'
Ha pois, necessidade de refli<>ir o arti~o de maneira a
fic~l' 'claro que a hyputheca da ~ulhel' pa~s~ aos seus herdeu'os, como é expresso nas leis d,j outras nacões. E se não
é esta a intencão das illustres commissões •então cumpre
declara·lo.
•
,
(Ha um aparte.)
O que se} é que em outras nações esse direi to passa á
seus herdeIros, como parece de razão. Attendendo-se ao
flue um dos fins dos contratos excluidos da communhão é que
os bens da mulh@r passem salvos a seus herdeiros e uão vão
aos estranhos.
'
Persl!~da:n~e que as illustres commissões desejlio manter
est~s prmclplOs, repIto com tudo; que creando um novo
I'egllnen não ~ca assaz mamfestada a s.ua illtençã~. Poderse-Im ?Oll!- elfelto pensar q!le .a~ exlgenclas do credIto pedem
o. sacnfic[o de c?rtos prmclplOs como esse da sucessão do
filrelto bypothecano, e que por isso foi limitado a pessoa da
qu~

mulh~r.

nlals outm qU,estüo se póde suscitar, neste mesmo paragrapho. O dote e constltUldo pelos paes, pelos parentes ou
por pe3soas estr'anhas; mas tambem póde o proprio marido
pl'omelter a.rrhas. Terão estas anhas hypotheca legal em virtude do pr~Je~to ~ l'ay<\ mIm é duvidoso. NeiO sei se as illustres comnmsoes Julgarão comprehender no artigo esta especie.
Na pala:Vl'adote parec~ que a não comprehendêrão, posto que
em sentlllo ~ulg~r ass[m algumas vezes se entenda; mas na
llllguagem Jn~ldlca ou leg.al ri causa diversa. Como pacto
antenupCIal pode CO~l elfe[to dIzer-se que o artIgo encerra
aquella eSI~ecle, porem, loge que se observe não serem as
an'has devlrl~s senão quando a esposa sobrevive ao marido,
t.orna-se,duVldo.so pOl:que enti[~ a hypotheca não comp.etiria
a mulhCl mas sIm a Vluva. FOI por ISSO que a nova leI portugueza expressou o caso de que trato, tendo aliás, definido
os outros, que as lllustres comillissões tambem definirão.
Accres~então as i}lustres eommissões. (( Pelos contratos
antenupclae,s exclUSIVOS da communhão, etc. » Presumo
saber qual e o pensamento das nobres commissUes, mas, pela
redacçao do p.aragrapho, parece entenderem ellus que o dote
da mulher esta ,róra das convenções antenupciaes. Póde ser
que me engane, .mas penso qu~ o [!ote faz pal:te das convençõ.es antenup~lUes, e que se nao pode consl1tUl-lo de oulm
maneIra para nao ser communicavel ao marido. Dizendo-se,
portanto, que pelas convencões antenupciaes tem a mulher
bypotheca legal sobre os beiis do marido fica comprehendido
o dote
'
N~10' me opponho a outro para<>mpho uanto aos bens provenientes de herança, legado ou ~oaccã~,q que lhe acontecão
na constancia do matrimonio, se estes bens forem deixaaos
ou doa~os com a clausula de não communhão.
ContlOuarei examinando o nrti,;o em seu § 2.0 (Lendo.)
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" Os [lotes não valem para com os terceiros som escriplul'a
publica; sem exprqssa exclusITo da COUlmunbão; sem cótimação; sem insinuacüo; o sem inscripção. Esta. ultim[l
condicão foi eliminada, porque as iIlustres commissiles 811temler[õ, que ao dote se devo dar mais favor do que lhe era
concedido pelo projocto.
As outras indicacões parece que tambem nccessit1io de
serem reconshleradns para cvitar duvidas sobre sua intelllgencia; porquanto, se 05 dotes nito valem para com os terceiros, á colltt'al"io scnm, valem para com o marido sem
escriplura publica. A legislação actual nega-lhes 6sse valor;
segundo elfa, o dote depende de estriptura pnblica, de outra
maneira n[[o póde elle ser provado, e torna-se por isso communicavel.
Assim, o projecto autorisaI'ja a pensar-se, que esta disposicão das leis vigentes fica implicitamente revogada, em mlncao
ãos effeitos do contrato dotal para com o marido.
•
Dizem, ainda, as illustres commissões: « Os dotes não valem ~em estimação. " Tambem não parece bem cabida esla
condi cão nos termos geraes em que se acha concebIda.
Quanilo o dote consiste em bens de I:aiz certos, e designados,
não vejo necessidade da eslimação, salvo. se os bClIHiio
dados em pagamento, porque se relllltão vendidos na mando
Nlio comprehendo mesmo que a estimação pOi!sa ser exigida
)Jara qllo tenba log-ar a indemnisaç:l0. das deteriorações qnc o
ilote solJ'rer por culpa .do mar:rlo, pOIS, estas nlio silo suscep
tiveis de estlluaci'lo prévia, Além disto a exi"encia da estimacão, sob pena de reputar-se o casamento feito, segunr10 o
l'cglmeo da communbão, só poderia aumittir-sc pará maior
segurança de terceiros, porém, jámals em relação ao marido,
que fóra parte no contrato na mtencão de que o doto Ibe não
era eommunicavel ; Ocontrario sOlofa sanCClOnar que a qualquer é licito contravir ao seu proprio [acto, muito deliberadamente praticado,
Seria ainda mais i seria uma rigorosa violaclio do dü'eito
de propriedade da mulher, em cOllsequencia dê um erro ou
ommissão proveitosa ao marido que contribuira para a
existoncia desse eno ou ommissão, Não julgo provavel que
tal [asse a mente das i\lustres commissões. E'; porém, esta 11
intelligencia quc póde dar-se ao paragrapho que estou impugnando.
Acbo, pois, que convem decl,ll'ar ate onde deve cbegar as
necessidade da estimação a que se referem as illustres C01llmissões, mesmo porque no § 3° se i01poem a obrigação de
determinar na escl"Íptura o valor ua responsabilidade do
marido. Isto comprebendo eu, mas que se requeira em todos
os casos a estimaclio do doto parece-me demasiado.
Ainda outra exlgencia ha que é contraria á nossa legislação: que o dote seja scmpre insinua~o; insinuação n[o
pôde ter IORar quando a mulber por SI mesma constItua o
dote, trasendo para o casal bens declarados incomlllunicaveis
na escl'Íptura antenupcial. A(IUella solcmnidade só é noccssaria se o dote li constitui rio por doação.
Dir-se-ha que a exigencia da. Ín5in~ação refere-se sómente aos casos de doação. ASSIm dCVla ser, porém. não
ha no pharagl'apbo semelbante reserva; elle preceitua em
geral para flue o dote possa valcr a respeito de terceiros.
Reconbeco a inLenclio das nobres commissões, sujeito-lhes
estas rellcx-óes unicamcnte, para que modifiquem a redaccão,
que, a vista do que tcnbo exposto necessita de ser corrigida.
Accl'esee que, ainda mesmo no dote constituído por meio de
doacào, é dispensada a insinuação, quando o dote corro por
conta da legitima que póde caber á dotada.
A minha opinião sobre esta especie de llypotheca, eu a
manifestei como membro da i" commíssllo, Aceito, pois, o
projecto emquanto institue hvpothec..'1. legal em favor da
mulber porque, cumpre dar alguma garantia para evitar a
perda dos bens que lhe pertencem, sem (Iue isso dependa do
registro gemi; todavir.,I'cconbcço que seria de muita vantagem
para os clue houvessem de tratar com O mando, que os contratos antenupciaes fossem sujeitos ao registro, aum de haver
]lublicidade da ineommunicabilidade dos bOlls dos conjuges.
Feito isto cada um poderia empregar as convenientes cau
telas nos contratos que fizessem.
Esta disposicilo civil harmonisava-se com a disposicão
commercial -li respeito das mullleres casadas. GeneralislÍda
l)

a disposicão do co digo cOlUmercial, 0[0 era precisa nenbuma
outra nOI:ma para rco-ular a materia_
Daqllclle preceito ~o codigo comll1ercial não tem resultaria
inconvenientes; creio que estabelecido no civel nenhum prejuizo bavcria, Assim não duvidada modificar em parte a
opiniãO que emilti.
.
Para mc não tornar extenso deixarei de parte o § 3°, sobre
o (IUal já expuz o ([ue me occol't'ia com l'eCerencia ao 2°. Nãe
me occuparei. lambem, com o § 1", tenho, porém, de fazer
dlgumas conSIderações sobre o § 5°.
. (( As. bypothe.cas legl\Cs são gel'aes, comprebensivcis dos
Immovel, presentes ou fuluros, comtanto que não sejão especialisadus, determinando-5e o valor da responsabilidade e
immoveis a ella su"eitos. Os regulamentos estabcleceráõ a
fórma destas especiarisaçoes. Cl'elO (lue não ha cmenda sobre este paragrapbo! "
Autorisa-se em outro logar deste projecto o credor úa hypolheca convencional a exigir do seu devedor o reforcar a
bypolheca, desde que os hens sobre que ella versar se· de tcrio..arel11 ou pcrec~rem. Quando as bypolhecas legae, são
gcraes, não ha necessidades de semelhante providencia, pOl'
que a hypotlleca gmva qUMSI[UCr immoveis. i\las se a
hypotbeca [OI' e>pecialisada? A lei não autorisa o dil'cito
de pedir re[orço senITo no caso (Ia IJypolbeca COllyc:lcional;
nada determina no mesmo senti,lo quanto a le;;a1 especialisJdas; nem deste modo o credor hypothecario, isto é, a mulher, o menor, etc., a perder a garantia ou seguranca se os
bens especialisados perecerem ou se deteriorarcm. Um systcma
desta ordem parece contradíctorio, visto como por um lado
estabelece a garantia Corcada ou llccessaria por meio da bypotbeca legal, em favor de certas pessoas, e paI' outro deixo
sem provülenein. adeqnada os direitos dessas mesmas pessoas quando lhes falha aquella garantia, Conviria em tal
caso que o disposto quanto ao retorco da hypothcca abran
gesse a legal especialisada,
•
Desejarei ouvir sobre este ponto o nobre relator das com
missões ou algum de seus coilcgas, pUl'U que possa ficar in
teirado a respeito da intelligencia deste paragrapbo,
O li 6· diz (16Ilclo) :
« Nilo se considera dorogado pai' esta lei o direito (lue ao
exequente compete de prosegllir a execu~ão do julgados COI1tra os ad9U1rentes de bens aos condenlllados, conforme cstá
estabeleCido pela legislação, mas para ser opposto á terceiros
conforme valer, depende da inRcripcão. ))
Só tenho a notar a respeito deste ·paragrapbo que a palavra
condemnados nuo me parece bem cscolbida. Em jurisprudencia
-condemnados -é uma palavra ampla, na verdade, maapplica-se especialmente em matel'Ía penal. Qualquer outrá
10cuÇiio menos ampla poderia melhor exprimir o pensamento do paragl'apbo.
(fIa lóm aparte.) ~
Aqui poderia eu dizer que as nobres eommissõcs, cujo intento foi. dUI' segurança aos credores bypothecarios, terião
attendiclo melhor á isso se declarassem a necessidade do registro das sentenças exequendas marcando-lhe tempo, findo
o qual, se os bens Cassem hypotbe.cados não serião prejudicados os credores de hypothecas, como sueeedel'á não bavendo tal cautella.
'flPela maneIra por que está disposto no artigo, pódem a
todo tempo os exequentes proseguir na execucão das sentenças se os bens do devedor/livres GC hypothecas, não bastal'em
para satisCação dos julgaaos. Qualquel' que seja a força destes não convem que alia so est;ntla a ponto de ficarem como
que amortisados os bens do devedor a espera de que os exe(Iaentes usem do seu direito de execucão, e assim dêm occasião á serem illudidos os capitalistas, -que emprestão na boa
fé (le se acharem livres os bens do devedor que estão em
poder deste, exbibida certidão negatlva de quaesquer onus,
Notem mais os dignos membros das illustres commissões
que são frequentes na practica as alienacões de bens depois
da sentença; dabi nascem questões dispenuiosas entre os exequellLcs e adquirentes, ou credores hypotbecul'ios; pretendendo aquelles provar que as alienações ou bypotbecas sito
feItas em fraude das execueões, Estas questões serião evitadas em grande parte adaptando-se o registro das sentenças
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e prohibindo-se n. ali~naç[o ou hypotbeca por certo tempo,
até que o mesmo reglsh'o podesse ler logar.
Deste modo se cohibirião, talvoz, as hypotbecas fantasticas
de que lanção mãO os devedores remissos, para defraudar seus
credores.
Tambem acho que alguma cousa é preciso acrescentar no
§ 70 de modo que o ponha fóra das duvidas 'lue, como se
ach~, p de suscItar. Diz o pal'ugl'apbo (Lendo): «rambe.m se
considera hypotbeca legal a do co-herdeiro pela garantia do
seu quinhãO ou reposÍ\)ão, mas esta hypotheca grava só, e
projlorcionulmente o immovel adjudicado, etc.
Feita a partilba em que se tlet~rmille a repo~içãO que devo scr feita sobro um certo e determinado prcdlO, emquanto
essa inscripção não se fizer, o acto da adjudicação ao .hel'dciro reponentc o faz pel'Ceílil senbor da cousa, e consegulIltemente com o direito de po:Jcr hrpothecar e alienar; emquanto, pois, não for inscriplo o diréito do cc-herdeiro que tem de
haver a torna, não ba para esse garantia alguma. Darei um
exemplo.
O uumovel A é destinado pela partilha para garan tia do
berdeiro B; mas antes que n possa registrar o aeto pelo
qual isso 80 determinou, o co-herdeiro adjudieatol'io grava
de hypotheca aquelle immovel; pode-o f~zer sem duvida, e
por esta fórma il\udir a garantia legal, que para ter errei 10
necessita de registro. na, pois, ,alguma cousa a accrcscentar
no paragrapho para se poder resalvar o direito ne proprie·
dade do herdeiro a quem se repõe i no meu modo de entender
o rcrnedio é prohibir que o reponente p05sa alhear o imUlOvel designado para a hypotlleca, marcando-se o termo no
(IUal o registro se deve fazer sem esta cautella, a garantia
quasi que ó abandonada ao arhitl'io do herdeiro repollente.
Se esse herdeiro tem ontros bens livI'es, a reposiçãO põde
ser satisfeita; porém ,a questão versa sobre o caso de os não
haver para que creáor da torna não seja ilIudido em seu
direito i este caso exige a prOvidencia que apontei, ou qualquoI' outra que proJu'W cI1eitos semelbantes. ActualmQnte a
bypothecil do co-herdeiro credor da torna fica radicada em
todos os immoveis da heranca adjudicados ao repononte,
dosde o momento ela arljudicacfio; a 5egurall~,a Ó perfuita.
As IlIustres commissiles, éntre as diíTeretIles hypothecus
legaes que conservarão no projecto, não contemptitrão uma
espocia que reputo digna de favor, e é relativa aos alimentos
dos interdictos menore5 e outras pessoas. Se em testamento,
ou por escriptura fór destinDdo um predio lJura de seus ründimentos prestar-se cel'la quota de alimentos não encontro no
lJroject~ disposição propr!a para assegurar ao alimeatado o
beneficIO que lhe fOI felto, EHII'C os onus reaes uão yem
mencionado essa cspecie i em nenhum outro logar se vê que
Cosse lcmbrallo,
No entanto sabe-se que os alimclltos mel'ecem na actua!
leni~laçao ÜWOl'C5 muit l5 eS[lccia0s.
"Du'-5e-ha ~luC o credor dú alimentos por scntença pótle
~,xocuta-la, nno obstaute quacsquCt· lJypotbeca5 que tetllL10 a
fraudl\-l~; porém,.além dos inconveniente,; qlle 1I0tei quantlo
me refel'l aos direItos dos cl'edores ]lor seuteu1;:ts, accresce
que o caso figurado nrro assenta em ti tu los desta ordem;
porém, em outros da especic diversa que nno tem exccuciiÓ
~pl.'relbada, nem del/es trata o projecto. Acho digno de ·ser
llnltada nesta parte a lei portugueza (Te que e1'l outro loo-ar
Ih menção; entendo que nenbum mal virá no desenvolvime~to
!Io credito real, da existencÍil desta bl'plltheca restrictn ao
nnmovel quo lbe for destinado, principalmente em I'clac;10
aos menores e pessoas que lhe são assemelhadas.
"
Não ~arei outras reflexões além das que tenho oíl'erecirlo.
Se as 11I.u3tres ~ommissõ~s entenderem que ellas podcm
ser acolllldas, famo 110 IlrO)ecto as necos,arlas emendas, POIldo-as do acoOl'do com o systema que adoptlirilo,

°

,0 SI', SUvch'a, d~ il!lloHa: - SI', presidente defendereI o pareçer das ?ommlssões unicamente pon/ue o 'meu bonrado collega, ~uc e relator dellas, n50 róde fallar tantas vezes
quantas as ohjecgões que apparccem. Se o nosso regimento se
pudesse re,formar de modo (Jue se estabelecesse uma sabba
tIna de objecçií~s,. a que o. relator pudesse rcsllOnder sempre
que f~sse permltlIdo, eu tmha a vU!ltagem de não [lrecisar de
entraI no debate, porque S. Ex. podla responder a tudo; mas,

pam su~prir es~e inconveniente do regimento, vi?to que tem
apparecldo maiS de um orad()r fazendo as obJcccões, sou
obrig<ltlo a dar alguma resposta,
"
O nobre senador, meu ilIustre collega e amigo, que acabou
de fallar, fez mUl.tas objecções, e eu .confesso 'I uo niio Ilude
tomar a substancIa de todas essas obJcc9iles ; tomei de algumas, de que vou occupar-Ille.
Antes, porém, de resllonder ao nobre senador pela província da Bahia, que fallou em ultimo logar, devo reforcar a
resposta (!UO elle mesmo deu, em defesa do trabaluô das
conllnissões, ao nobre senador pela provincia de i\Iinas,
quando Callou contra a hypotbeca legal da fazenda publica,
Eu entendo, SI'. presidente, que, se acaso nÓS tirassemos
n hypotbeca legal da fazenda publicit, esta ficava emharacadissima; nfio é possivel descansar nas bypotllecas convenéionaes, embora haja a responsabilidade olIicial dos prepostos
da fazenda publica, Não só isto daria mais occasiüo a fraudes,
a dolos, a negligencias culposas, como tomava-se então impossivel, SI'. presidente, haver prepostos para a fuzcnd'l.
publica com as leis fiscaes em vigor,
Os collectores são obrigados á fiança, os fiadores ficão
com os seus bens geralmente hypotbecados á fazenda publica;
é UlUa bypotheca legal, geral: cuida-se porventura, senhores, (Iue este mesmo resultado se pôde obter pelas bypotuecus convencionues? Enganão-se. A maior parte dos fiadores
dos coUectores e exactorcs fiscaes subscrevem os termos de
fiunca, ficando obrigados os seus bens para com fi fazenda
publica, sem quo elles presintào o OnuS a que se sujeitITo; mas,
se ~caso for preciso fazer uma bypotheca convencional, especülhsar os bens que são bypotllecados, não ha llJalS
ninguem que queira ser fiador de collector, exator da fazenda
publica.
(Ifa wn aparte,)

Sim, senbor: é especialismlo, mas é hypotheca legal, não
depende de cscriptura.
(Ha outro aparte.)

O processo da especialisação dependo de um regulamento
o ba de facili tal' em beoeficio da fazenda
da vontade da parte. Se acaso 50 exigirem
hy
ClOnaes, o nobl'e senador attenda que não
li muis possivel outer fiadores para os collcctores de rendas
publicas, n[o ba mais nillguem que o queira ser, O'\l, Jlor
ISSO, senhores, nós entendemos desde o primeiro trabalho das
clJmmiSSÔo5, a que adlleriu ° nobre senador Ilela provincia tle
l\ltllflS, que deviamos dar essa proteccão á fazenda puhlica.
\uu responder a"ora a algumas olJservacões do nobre senador pela provincia da IlahiiL l)rincipiartÍi, SI', presldente,
para Mo perrler a mcmoria das suas consideracúes, pela ultUM observ.::\ção quo S. Ex. fez a rrspeito
que diz:
(l,,;irlli) "lamoom se considera hypoth
a do collenleiro pela garantia 110 seu quinhão, ou reposinão, llJa"
~sla hypotheca gl:ava só e proporcionalmente o illlinovel ad,
JudIcndo ao berdmro reponenle, e depende de ínscl'ipcilo, quo
se regulará pela mesma fómta flue a das hYPolbecas "convenCIOnaeS,lJ
Pretcnde o nobro senador que o direito do herdeiro que
tom (Ie Ilaver uma reposiçãO fica arriscado e sem forca desdo
qu.e ,uepende da inSCl'lpçi\O, podeodo o berdeiro adjudícatorio,
sUjeIto á rep~siçl\o, gravar os hens que luo forão adjudicados em prejulzo do herdeiro a quem 11 repoSlcão deve Ror
feita, Me parecc, Sr. presidente, que esto argumento não
prucede,
Perguntarei ao nobre senad.or: quando é que começa o
direitô do herdeiro
01'10 para que elle possa gravar
os bens flue lbe süo
dos em prejuízo do herdeiro quo
tem direito
_
tença de partilha,
dCoae que a sentença de partllba passa em ju[gado; quando
a senkuca de partllha passa em julgado, é que o quinhão
udjurllcad? vem perte,Hcel' ~o berdcll'o a que!ll ~e adjudicou,
50 dessa opoca em diante o que cemeça o dlrel.to delle para
gravar o bem adJUdlcarlo: logo, na mesma occaslilo em que a
sentença da partJiha passa em julgado, nasce o direito do
ber.deiro atljudicatorio, nasce nO mesmo aeto em que nasce
(ltreito do herdeiro que tem direito á reposi~ãO. Se acaso
do
pu
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o herdeiro que tcm direito fi l'eposiclío é negligento, se eUe
dorme, dormienlibus non mCC!ll'rit j'us. Se elle deixa pusem julgado a sentcnca do partilha o não 50 apressa em
fazer a inscripcilo da parte quo o.tú sujeita á l'eposicã~ para
segurar o seu' direito sobre o herdeiro repOllente, ene Ó que
e o responsavel, nós não temos outro meio. E, se acaso o
nobre senador quer asse~urar o direito do herdciro adjutlicatorio, pergunto: (IUal é a providencia que ha pam isto? A
do dar fi eUe Q direito de gravar bens clue estilo em juizo
divisorio, bens que estão pro (!elliso?
(Na um aparte).
Não se póde marcar prazo; o direito delles nasce da scntenca da parlilha passada em julgado; todos podem tirar o
seu'formal de partilha, c na occasiilo em que tirão esse formai ó que o herdeiro (lue tem direito á reposição vai inscrevel'logo o seu quinhão, Portanto, Sr. presidente, mo paFece
que nesta parte a objeccão não procede,
O nobro senador notou tambem alguns Ínconyenienles na
dilliculdade de especialisar as bypotllecas legaes das mulheros casadas, dos menores e dos wterdictos, bvpothecil5 que
süo geraes, eomprebcnsivas dos immoveis preséntos ou futnros, com tanto que não sejão espeeia!isatlas, deterrninal\1ln·.
o valor da responsabilidade e immoveis a ellas sujeitos. :o'
nobre senador fez uma obsorvaçilo para mostrar que el'a preciso esclarecer mais o direito que redunda da especialisilciiO
dos immoveis sujeitos.
'
Dle parece que a obscrvaçlio· do nobro senador desapparecerá á vista do que se diz na '2' parte desse paragrapho :
« Os regulamentos estabelecen\õ a fórma tlestus espccialisacões." Não era possivel ua lei chegar até todos 05 detalulÍs das fórmas de ospecilisacõos, segundo a natureza dos
bens o segundo a natureza dós interessados; o que se fez
foi deixar para o regulamento a fórma de espccialisacões;
alguma cousa os regulamentos podem satisfnzor.
'
O nobre senador comecou as suas observacões notiludo
uma imperfeicilo de Iínguágem no emprego uas' expressõcsà mulbillli eas:,da sohre os immoveis do marido - ; pareceu
achar uma redundaneia em se empregar esses terlllos, que
bastava dizer
li mulber-. Eu com o nobre senador já
tinhamos commettido a mesma falta, S,l falta é, porque no
pl'ojecto substitutivo (Iue a 1a commissilo otrereceu tamiJem
se diz - á mulher casada-o lUas isto nlio é falta. a razão
di5S0 é facíl de compl'ohender: a nossa lingua ó pobre, n[o
ê tão rica como a lingua latina, donde são tirados os termos
da nossa legblacão ; o direito romauo tinha o termo - uxor
- que sil\lIifictÍ mulher casada, e tinha - -nlulicr- quo
signifiea Simplesmente mulher; nós 0<10 temos esta uilrcronca, cbamamos a tudo mIl/heras, e é preciso dill'ereuçar
as tine süo solteiras, casadas e viuvas ; por isso é que juri·
dicamento entendo que se devo usar do tenllO - mulher C1)sada-, embora so saiba que, quando se emprega o termo
em relaçãO a marido a mulher é casada: isto é pobreza da
nossa lingua, não ti imperfeição do trabalho.
O uobl'o senador fez uma obscrvacão sobre este ar!. 3°,
'Pretendendo quo esta hypotllcca. legál qU\J se dilsoDre os
bens da mãi, tutora, caeuda segunda vez, em rolaciío aos
bens dos filhos do primeil'o matrimonio, se deve llstender
tambem ao pai que passa a segundas nurcias, em rolaciio aos
bens dos filhos do primeiro matrimonio, bens que elle usofrue
emquanto os filllos são menores,
Senhorlls, a respeIto tio diroito da mãi ou do ~aí sobre os
bens do filho menor (Iue alia ou elle usofruo, a dlstincçilo no
nosso direito é funda.mental; o pai é administl'lluor dos bens
do lllho menor; continútt a administra-los e a uso[rui-los,
ainda mesmo que passe a segundas llu)lcias, em quanto o
filho é menor; porém a míli não é admilllstradora. Se acaso se
trata de estabelecei' a bypotbeca legal dos bens da mulher
para gamntia do quinbil0 dos filhos menores queella usofrue,
a necessidade da hypotbeca legal a respeito da mulher é lIlui·
to maior do que 11 respeito do pai.
Eu nfio me epporia mesmo a que se explicasse este pensi\.menta, estentlendo-se a hypotheca legal, tambem a respeito
rios bens úo pai para. garantia dos fil!Jos do primeiro matl'imonio, que eontmuárlio menores dUl'llnte o segundo matl'Ímonio; não me 0proria, estabelecendo-se direito novo, a que
se désse hypotheca legal sobro os bens do pai tambem i mas,
SUl'

quando não se estabelecesse direito novo, não acho que seja um desacerto a distincçilo entre os direitos do Jlai e o~ da mai
sobl'e os bcns do filho menor durante o segundo matnmonio.
A distincção Ó fundamental, os direitos do pai silo maiores do
que os da mlii a respeito do filho. Entretanto, se se quizer
estender a bypotheca legal a este caso, não me opporei; é
mais uma garantia Jlara os menores, e o pensamento quo
dominou a I' e a 2a commissl1o fei este de favorecer os
menores, 05 inlenlictos, dar garantias contra a prodigalidade
da mãi ou do pai, a respeito dos bens que devia herdar Ou
herdou do primeiro matrimonio, passando asegundas nupcias.
Não me opporei, mas mo parece que esse meSlllO pensamenta estâ no projecto das cOIlUllissões: (lendo) «Aos filhos
sobre os imlllo\'eis do pai flue administrou os bens maternos ou adventícios dos mesmos filhos. lj Portanto a rlilTo
l'ença unica está em (IUo esta disposicão, em logar doso achar
unida á outra, como estava no projeéto substitutivo, está elll
um periodo sepurado. O svstcma de rcdaccão foi <Iivol'50,
porém o pensamento ó o rÍlesmo. No projecto suhstitutivo
dizia-se: (lenelo) « Compete bypotheca legal aos lUenorc~ e
pessoas semelbantes sobre os immoveis dos tutol'es, cUl'ildores e tia mãi tutora ou casada segunda vez, tendo herdado
Ilons do primeiro patrimonio "; e logo: « Aos filhos sobre 05
immoveis do pai que admíniSll'ou os bens matel'nos ou advcnli cios dos mesmos filhos,,; mas no p'rojecto das commissôes
nJo se diz isto em um só período, !Iiz so em dous; quantu ÍL
mUi, ost;"1 em um periodo, o quanto ao pai está em outro.
l)ortanto, a uniea cousa que o nobre senador ]!odia exigil'
era o accrescentamento da palavra - desde a cclebl'acão do
segundo matl'Ímo!)io.
'
(Ha um apal·te.)
Sim, sOllllol'; o l' projecto diz desde a celebração-,
mas li justamente desde a celebracão do segundo matrimonio
que pó de tornar· se nccessaria e iffecliva a hypotheca legal.
Agora tratarei da outra observa cão do llobl'c senador a
respeito tIos dotes. Eu entendo que séria até uma redundaneia o declarar isto. Podia-se declarar, porque nós podemos
citar ccnte,wr2S de rlisposiciJes do nosso direito civil, em (lue,
referindo-se ao direito flue 'tcm unm entidade, depois se diz:
« a alie ou a seus herdeiros.» 1\las aqui, (Jue se trata de um
direito real, que li o direito ao dote, é porventura neccssario,
desde que se consagra a Ilypolheea I~gal da muihor, dizer-se
que 05 herdeiros della s<1o seus successores do:; dil'eitos dotiles, visto que no ll1atrimonio excluiu-se 11 comlUunhão? ElIa
n[o appllrcce como meeira, seus herdeiros não têm de tirar
cousa alguma. ~anuclle casal senão o dote, e, portanto, para
que dizer-se quo clles por morte dessa mulher casilda com
escriptura dotal podem ir haver aquillo em que eHa [oi dotada? Pois donde vem este dote?
Supponhamos flue o <lote foi constituiriJ pelo pai: já o
dole foi uma dor uccüo da fortuna paterna; om, se aCllSO
morro a dotaila, é (ll'lÍciso declarar-se quo seus hortleil'os tum
direito a haver o que estillegalmonle hypothecado em virtudo da bypotbeca legal do dote? E1les e que vão haver é
aquillo que já foi tirado do patrimonio paterno, e portanto
eis-aqui mais uma razão para uão ser precisa i\ reilunlJancia
rle se declaraI' que á mulher casada compete bypotheca
legal, e que este dil'eito de pedil' o dote pel'tonce tambem a
seus herdeiros. Seria uma ro,dundancia que nas leis não é
muito conuemnada, mas sua falta nao é um defeito do projacto.
O nobre senador fez uma obsorvacão a respeito das anhas;
pareceu-me que ([uiz estendor a elias a bypotbeca !egal; ó a
itléa (flW tenho da ohsel'vaçiio do nobl'O senador. SenhOi'es,
as arrllas são cOllstituidas pela mulber em relaclio ao doto;
não sei que seja a mcsma cOllsa a rcspeito das 'anuas que a
respeito do dote. O que é vcrdade ti que na scg-U1'unça e
garantia da hypotbcca legal comprebende todos os dotes, ou
seja o doto constituido IJoloô pais, pOI' estl'anuos, Otl pelo
marifio. Dias não é a isto que se chama anhas; c, se acaso é
a isto qlle o nobre senado!' se referiu, então está comprehendido na expreSSão geral-date-que goza da hypolbeci\.
legal. Se acaso é cousa diversa, se é a camara cerrada, não
se dao as mesmas razões que se dão 1\ respeito do dote, e
então é muito boa a ~ntenção do legislador !lÜ~ estendendo a
hypotheca legal a 1550, Portanto neste sentido nUo ha ne-
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cessidade de hypotheca ; e, se é n~ primeiro sentido em que
fallei, as ul'rha$ cst~o .comprehendldas nas especHls reconhecidas pelo 11.05$0 l11rello, que s[o os doles feItos pelos paIs,
pelo marido, ou por estranhos,
Agora, Sr. presidente, uma ultima observaçilo em resposta
ao nobre senador a respeito do § '2°: (lendo) " Os dotes não
valem para com terceiros sem escriptul'~ publica, sen~ expressa exclusão da commullhão, sem estmlaçào e sem tnSIllua~üo, " A objccç;lo do I1obl'e senarlor nasce, a meu ver, de
ter eHe tomado cada uma desta; restriccões em separado,
quando deve toumr copulativamente, E' p"reciso que eOllCOI'rão todas essas co usas para que os dotes valhüo para com
terceiros,
Supponhumos, porém, que o pai dá um dote pOI' escripto
particular; este escripto pôde obrigar a elle talvez para
com sua filha, póde obrigar o genro qUq assignou o contrato; mas, se acaso os bens com que esse dote foi constituido ficarem obrigados pura com terceiros, a(!uclle a quom
o dote foi feito não pôde allegar hypothcca legal. E' justamente isso que nosso direito quiz estaheleccl', Uma vez quo
se deu esse grande privilegio, digamos assim, essa grande
seguranea ao doto da mulber; ullla vez que se quiz proteger
a fraqueía da mulher, a debilidado do soxo o sua pI'ole assegurando o dote; uma vez que sc quiz dar cste favor da hypotheea legal para livrar a mulher das alternativas da [alta de
certos e certos requisitos leguos, de certas e certas solomnidades que podem {lo!' uegligencia e ás vezes por má fé deixar de ser preenchidas; uma vez que a lei quiz fazer isso,
ao me.mo tempo cercou essa garantia, essa concessão feita
á mulher destas restl'icçiles todas para os dotes valerem para
com terceiros, isto é, não valem pal'a com tere,iros sem
escriptul'a publica. Está, pois, cntcndido que, para qno um
dote posGa ser considerado tal c goze de hypotheca Icg'll,
não pôde ser feito por escl'ipto partlcular, d"ve seI' feito (101'
escriptuI'a publica.
Nós não e..igimos a inscripção do dote, li um favor que
fazemos não sujeitarmos a validade dos dotes ás COllSQquancias da insCl'ipçãO; dispellEamos isto para proteger a
mulher e sua prole; mas, sempre que se trata de reconhecer
direitos de terceiros em relação a esses tio tos, é IH'eciso que
alguma garantia 50 estabclec,a; que não fiquem os dotes
occultos; que Dão fiquem os ~ireitos de terceiros arriscatlos
a falsiJicaçOes,a fraudes, a antodatas !lo titulos,etc.; pOI' isso
se exigiu (\ escriptura publica; e se exigiu, niro só e.criptura pUblica, mas copu[ativamellle as declaracões que estão
no § 2°,_ scm eXIJl'essa exclusão da commUlihão, som ci'timucilo c sem insinuacão.
llal'ece-me, portanío, SI'. presiuente, que as ohservacões
do nobre senador, ao monos algumas fjue pude ouvir c êuja
forea talvez que eu nITo podesso contostar (lor não ter COlltIll'chendido bom, silo improoedentes ou, <Iunnrlo muito, podem
d!u'logar a algum acolhimento dus commissiies pam nil 3"
<hscussão pl'oporom algumas cX[Ilicucucs, que nunca sào
demais em matorias desta ordem.
"
N' qUaIliO se me olIerece dizer para oxplicar o pensamento
das COmmlssÕes.
Nillguem mais pedindo a palavra e não se podendo votar
por falia do quorum, ficou encerrada a <liscussão, e o SI',
preSIdente deu para 11 ordem do dia 20 :
V~taç~o sobro o art. 4°, paragraphos () ememlas, cuja discussa.o ficou eneorrada; e
Discussão dos arts. 5°, Go, 7· e 8° da proposici'io rcferiu'l
com as emendas das commissões.
'
,
Levantou-so a sessão ás '2 horas da tardo,
ACTA DE 20 DE JUNHO DE 18640.
pnESIDENGlA DO SR.

GABIUEL

ME1l0ES DOS SANTOS.

cOIl~e. de Jequitinhonha., Cunha Vasconcellos, barão de
Mutlhba, barão de S. Lourenoo, viseonde da Boa-VIsta,
mar([uez de Abrnnlcs, Almeida e AI~uquerque, Souza Ra~los,
marquez de Ollllda, SOllza Franco, Fonseca, Rodrigues SIlva,
Nabuco, burito de l'impallla e Silveim da ,'10LI.1.
Faltárão com causa participada os Srs. presidente barão
de Antonina, mnrqllez de CaXias, barãO de Cotegipe: barão
de Dlaroim, barfí,Q de Quarabim, Candido Bor:::es, Eusebio
Pauln Almeida, Paula Pessoa, Sinil1lbú, Dins Vieira, Viein\
da Silva, Fernandes 'forres, Dias de Carvalho, SOUZ1\ e Mello
viscende (le Itaborahy, visconde de nIal'anguape o Zachal'ias ;
e sem participação os 81'S. Ferraz, Dantas, Cândido Baptista,
Ferreira l'CilIH1, Pimenta Bueno, Ottolli e visconde do
Ul'uguay,
Nilo havendo numero suficiente de SI'S. senadores o Sr,
vice-prc;;idente doclaruu que não podia hal'er sessão.
O Sn. to SEcnETAr.IO deu conta do seguinte
EXPEUlENTIL

Oflicio do SI', presidente do senado, datado de hoje,
participando niío podol' comparecer Ú, sessões durante os
dias dc nojo, em que se acha pelo fullocimcnto de seu il'lnüo
o chefe de cSfluarlra Francisco Pedro Limpo,-Mandou-se
desunojar.
Outro da mesma dala , do Sr. scnador mUl'qucz de Caxias
participando quc !l0l' doente não podia comparecer ás
sessões.-Inteil'udo.
Enl seguida o SI: vice-presidonte, convidou os Srs. senadores presentcs para occuparcm-so CIl1 tl'uhalhos dc commissões, e disso e que a ordem tio dia seguinte era a mesma
já designada.
ACTA DE 21 DE JUNHO DE 18Gt
pnESIDENC1A

DO sn.

VISCO~Dll DE An.~ET8',

A's 11 horas da manhã, f07.-se a chamada, e achúnIo-se
Ql'csentcs os ~rs, \'iscolldo de Abaeté, IIlclIdcs dus Santos,
felxolra ue Souza, Almc\(!a e AIhuqucrque, Cal'llcil'o de
C.ampos, bar~o de S. Lo~rilnço, PUl'nllllOS, Uodrigucs Silva,
VIsconde de Sapucnhy, vlsconue do SuasslIlla, bal'~o do Pirapama, JulJim, Souza na.mos, visconde de ltnhol'ahy, SiqueIra e DIQlIo, Souza. QueIroz, Nnbuco, Pompêo, Zacharias,
Il1nr!juez de Abrautes, visconde de Jequitillhonha, Dias
Vieirll, Dias de Carvalbo, visconde da Boa-ViGta, Souza o
i\lello, D. Manoel, ::louza i1ranco e b,mio de Muritiba,
Pil!ti~rão com causa parLicipada os Sl's. Dantas, ba,.Jo de
Cotegipe, burilO de Moruim, barão de O~al'abi:n. Calldido
Borges, EU5cbio, Paula Almeida.. i'aul;~ Pessoa, 'Sinimbú
V.ieira da Silv,l, FCl'nundcs Tones, lIlarra, llWqUCZ de Ca~
XIaS e mal'l(ucz de ltanhaenJ; c sem [Iarlicil'HCilO os Srs.
Forraz, Cunha Vasconcellus, barão de Anton'ina, Camlido
Baptista, FC'Tcira Pcnna, l'imcnta Dl,ono, AI'Olljll Hibcil'O
Silveira {Iil IIlotta,l1ollscca, marquez du Olinda, OUoni o vis~
conde de UruguaI',
Não havendo numero sumci~nte de Srs. senadores, o SI',
presidente (kclal'ou (lU e não podia haver sessão.
O Sa, 3° SECIIETAIIlO, servindo de 'lo, deu conta do scgUlute
EXPEOlENTE.

Um omcio datado de hojo, do ministerio do imJlorio, commU1Ilcando que amanhá ':1.2 do corrcnte, (.-1 bora da tanle
será recebida no p;l~O da cidado, por Sua nlagestade o lmpc:
radol', n dBputnçllo do, sCl1ado que tem de alll'CSCl1~iu'-lhe a
re~postn á [alIa do thl'ono,-Intcirado
Oult·o de 11 rio cOITcnte, do 1° secretario da camara dos
deputados, acompanhando a seguinte
PIWPuslcio.

tesA' l} horas damanh,lJez-sea ehama,(la.e a~hal'110-sc pl'csen« A assemhlca geral rcsolve :'
os Srs. Mendes dos Santos, !\lafra, fClxOIra de Souza, \ is« Art, 1. ° Ficào approl'udas as se"uintes pensões an,
Sonde, de S~ucnhy, mUl'lfuoz de ltnnhaem, Araujo Ribeiro, nuaes: de 600.,3, oada uma, concedidas "por decreto de 15 de
(queml e e)lo, O. ~lunocl, ~Iscon,de do Suassunn, Çarllei.ro julho de 18G3 á D JOa!luilJa Elisa de A~meidll Vasconcellos
de Gampos, Souza QueIroz, lompeo, Parallbos, Jobuu, VIS- I e D. Leonol' ,Uana Pereira de Vasconcellos, viuva e filha da
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finado senador FI'anci5CO Diogo Pereira de Vasconcellos;
de igual (!uanlia, concedida por decreto de 18 de maio de
1864 á D.1heodora Amalia de Azevedo }'eeanha e D. Francisca Ronodicta de Azevedo Per.anha, filoas'do finado C011sellleiro Dionysio de Azevedo Peçanha; e a de 800,jl, sem preJUIZO do meio soldo flue pOt· decreto de a de llJalO de 18Gi,
foi concedida ã D. Maria Francisca Leite CamÍ!'âo, vi uva do
marechal de campo José Leite Pacheco.
"Art. 2.' As agraciadas tem direito às ditas pensões desde
a data dos respectivos decretos,
« Art. 3.' l'ieão revogadas as disposicões cm contrario,
« Paco da camam dos deputados, em 18- dejnnuo de 1861..
- F'm;lcÍfco José Ftl1'lado, presidente.- Tito Franco de
Almeida, I" secretario,
Pedro Luiz Perdra (le Soam., '20
secretario, »
A imprimir,
" Requerimento do D,', Francisco de Assis Negreiro Castro
omcial da secretaria do senado pedindo exoneraç,ão do dito
logar.- A' mesa.
Omcio do SI', senado!' Dantas, datado de boje, pal·ticipanrlo
quo não podia COI\lpaI'CCcr ás sessões }Ior achar se doente e que o fm'ia logo que cessaS;le o seu encommodo.lnteil'ado.
Carta de G. F. Jones, datarIa de hoje, parLÍcipando que
bavia fallecido ús 4 horas da madrugada o Sr. senador vis·
eoude de lIlaranguape, cujo enterro deverá efTecutuar-se
amallbà, sahindo o foretro da e(1sa n. I da rua de Santa Theresa.
O Sr. -presidente declarou que a particip,a~no era recebida
com profundo pezaI', e que se fana. cOllllllumcaçiio ao governo.
Em seguida forão sorteados para a deputação ,(ue tom de
assistir ao funeral do dilo Sr. sonador, 05 SI'S. Visconde da
Boa-Vista, Jobim, mal'quez de Olinda, Cnnha Vasconcellos,
Carneiro de Cnlnpos e visconde de SuassulI/l..
O Sr. prcsidcnte convidou os Srs. senadores presenles para
traballlarcm nas COlllOlissões, e deu a ordem do dia seguinte:
3' discussão da pl'Oposiçf[() tia camara dos Sl's. derutados,
relativa. á dotação de Sua Al\eza, rt Prince2a Imperial, o de
Sua Alteza a Sra. j). LeopolGlna.
Conlinuacão da 2' discussão da pro[losic50 da mesma
caroara, refónuando a legislação hypothecaria-, com as ementias das cOlluuissào3 do senarlo.

Acn DE 2'2 DE JUNHO DE 18M..
PtlESlDENCL!. DO

SU.

'VISCONDE

DE

ADAllTlÍ.

A's 1\ e 11'2 da roanhii, fez-se a dwmada, c ac!lari!o-se
pmsenles os :51'5. 'l'i5COll<lo !le Abaet •. Teixeil'a de SauZil,
liICllllcs uos Santus. D. llJanoel, ArauJo IUlJeiro, Zae\mrias.
Siqueira de Mello. Pompêo, 11innino, l'ollna, barilo de Muritiba, Souza e nJello, Souza Ramos, Souza Franco, Parunh05,
barilo de Pirapama, i\abueo, Silveira da IUoUn, Candiuo
llaptistll, Rodrigues Silva, c visconde de Sal'ueahv.
Fallánlo com causa partccipada os Srs. l'cri'az, CUll 'm
Vasconcellos, Dantas, barão de Antonina, burào de lUaroim,
harão de Colegipe, barão de Quaraltim, urtrITo de S, Lourenço,
Candido Dorges, Cm'neiro de Gampos, Eu,ellio, Pada Almeida,
Souza Queiroz, Paul;! Pessoa, Almeida Albuqucrque. l'imenta
Dueno, Vieira da Silva, Sinimbú, Dias Yieir,t, 11crnandes
Torres, Jobim, Dias de Carvalllo, lIlafra, marquez de Ahroa·
les, marquel de Caxias, marquez de llanhaem, manjlIC7. de
Olinda, Ottoni, visconde da Doa Vista, visconde de lLaborahy, visconde clc Jeq\litinhonha e visconde de Sua5suna.
Não ha rondo numero sulliciente de senhores senadores o
Sr. presi!lente declarou que não havia sessão.
O Sn, 3' SEcnETARIO servindo rle l' deu conta do seguinte.
EXl'EDIE~TE,

Um offieio de '21 do corrente do 10 secretario da camarn
dos deputados, pal·tinipando que a mesma camara adaptou as
emendas feitas !leio senado á IH'oposta do govemo que fixa iÍs

forcas de terra para o anno financeiro de IBM a 1865 e que
ia àirigil' ~ suncção Imperial.
A arclllYar.
Outro da mesma data particillando que a dita camara
adoptou a5 emondas feitas pelo senado à resolucão da
assclllbléa gemi que espaca por 4 allllos os exallles preparatodos feitos nas faculdaues de direito e dc medicina do im·
perio, e que Ia dirigir ã sallccão imperial.
O mQsmo destino.
Outro de igual d,tta, acompanhando as seguintes
PROPOSIÇÕES.
({ A assembló<t geral resolve,
« Art. 1'. Ficão approvados os decretos ns. 3,049 de G de
fevereir" de 18G3, 3, I G1 110 9 de outubro del8G3 e 3,í!G3
de 21 de março deW6i em que se estrtbelccom as condições com que fui concedido á Luiz lJouliech lavrar a mina.
de carv110 de pellm descoberta Ilas margens do río Jaguariio
c nos aflluentes. na província do !lio Grande (lo Sul.
« .Art. 2°. l'ic[o revogildns todas as disposições em contrano.
« Paço da canU\I'i\ dos deputados em 21 de junho de '186i.
- Francisco Jose Furtado, presidente. - Tito Franco de
Almeida, l' scel'ctario.- l'e(ll'o Luiõ Pereira de SOUZil.
2: secro tario . »
•
« A assemlMa geral resolve:
« Ar!. 1.' O governo fica autorisado para mandar pagaI'
no ex-soldado do extillcto corpo de artilhamt de marinua,
Juli.o Antonio de CaryaltlO, os vencimentos que lhe são (Icvidos em rchcão ao tempo decorrido de 15 de fevereiro de 18'27
a 27 de agôsto de 11n8.
« . Ar!. 2.° Fic,lo revogadas todas as disposições elll contrano,
" Paço da camnra dos deputados, em 21 de junho de 186i.
- Frandsco Jusi! Furlado, lll'esidentc.- Tito F'l'allcO de Almeida, 'I' sccretario,- Pedro Luiz Pereira de Souta, 2° secretario. "
A imprimir.
Officio de II úo corrcnte, do presidente da pl'ovincia de
Santa C,ltllarina, acompanhanrlo um exemplar impl'es&o tio
relatol'Ío ilpl'c:;clltado ã asscmbléa legislativa úa provincia,na
abertura da pl'imeim scssào ol'dinaria da 12" legislatura no
,lia '2 de marco do con'cntc anno.-A archiva!'.
RC'jucl'imclito de Alonso Carneiro Pestana de Aguiar,
[ledindo ser nomeado para o lagar que tiver de ser provido
na secretaria do ~enat1o pela demissão pedida pelo Dl'. Assis
de Negreiros Castro. - A' mesa.
O SIl. 2' SECREUlHO Icu o seguinte.
PA[;ECSn n.1. l.mô1 N. 2i, DE 22 DE lUNno DE 18Gi.
E.rp']c a 1llatcr;a do l'Cr!lie'rimenIQ em que a Dl'. F"ancisc o
de Assis Negreiros -Caslro pede e$oneraç,'lo (lo Ioga?' de
ollici~l da secretaria rio senado, e cone/ue q!tC se cOllceda
a cxoneraçüo rrqucrúla, e que, havendo-se por extincto
o IOf/ai" jJ1'oceda-se n.a forma do art. 63 do regulamento
de l[j tle (Ie,cmúro de 1863.
Em sessilo de '20 do COI'l'Cnte mez leu-se, e foi remeltitlo á
mesa, para interpôr parece!', o requerimento do DI'. Francisco de A,~is Negreiros Casll'o,cm que pede exoneraeão do losar
de official dl sw'etaria do senado, allegamlo pará isso que as
suas Cil'cl101stancias não lhe permittem exercor, comaactivid,lde lIccc.ssaria, as fU!lcções tio logar, para o qual fúrn nemeado,
Em obediencia ao tlue o senado deliberou, a mesa passa a
expondor a sua opinii1o àCllrca do deferimento que deve tcr
a petição, c neste sentido:
Considerando que os officiaes da secrctnl'ia, e mais empregados do senado têm o direito de pedir Jemissi10 dos sous
empregos, quando não pódem, ou não lhes convem continuar
a exerce-los:
Considerando que pela lei de 13 de junho de 1887 os oficiues das secrútarías, (lol'teil'os, e mais amciaes do serviço das
cUIDaras legislativas são empregados publicos, amoviveis,
segundo parecer C011vClliellte á camara a que pertencerem:
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2", autorisando o governo a conceder a D. Amalia Regis
Considerando que o regulamento de 15 de dezembro de
1863 determina no art. 9, - que nenhum empregado vodcrá .Muniz Ilarreto, fillm legitima e unica do finado chefe de

so!' demittido senão pelo senado em virtude d~ proposta da
mesa, declarando-se nolla os 010111'05, que justlfieal'om a
,
demissão:
Considerando que no caso) de. ql~O so. traia, a demissão é a
pedido, e os motIVOS .que a justl.fic~o sao os que allega o peticionario, e a mesa Julga plauslvels:
Consídel'ando, finalmente, que pela demissão que houvor
de conceder-se ao peticionario o logar que elle exerce deve
ficar extincto na fÓl'ma do cupit, t·, secção 1', ar!. 1° do
citado regulamento, procedendo-se á substituiçãO nos te1'lUO~
dos arts, 61, 6'! e 6:1 do capit. 6°:
Offerece, para disculir-se, o seguinle
PAnECER:
1. ° Que se conceda no Dl'. Francisco de Assis NegrcirJs
Castro a exoneração que pede do logar de orncml da secret,,"
ria do sonado;
2.0 Quo o logar que fica cxl!.ncLo seja substituido ;~1 fÓl'ma
do llrt. 63 do regulamento de 1a do dezembro de 18b".
l)aco do senado em 2'2 de junho de 186í,- l'isconrlb
de Aó'acté, presidodte.-H. Fcrreira I'C1\l1a, 2° secl'etarÍo.illanoel Teixeira de Souza. 3° secretario. - J. iJI. da Silva

divisüo João Fl':lIlCisco ne"ds, o monte·pio que Vercebia a
sua vil1Ya, m~i da agraCiada. - Ficou sobre a mesa.
For;10 lambem litlos os seguintes pareceres da comnlÍssão
de constituieão :
" O SI'. Darão do Quarahim, declarando nào poder vOll<ll'
já ao nra~il por continuarem 05 motivos que o obl'igárão a
auscntm'-se com licença úo senado, c allagando que os membros tlesta ca;;a em ideuticas Cil'Cllmstancias se tBm malH.!;tdo
pag~l' o subsidio da aclual sessão legblativa, requeI' qua se
pratique com alie o mesmo, mandando Ullll1itli-lo lIa folha
do senado com os vencÍlllcntos re3vectivos durante a presenlo
sessão.
" A commissão de constituição, a quem o senado ordenou
que désse p1trccGI' sobre e3sa pretenção, respeitando o precedente alloga'lo, é de parecer qlle se defira como o supplicante
requer.
" Pnco do senado, '23 de junho de 1864,- Visconde de Sapucah;j,'-Solt<:a Ramos, "
« A commíssão do constituição, dando parecer sobre a
elcicM ullimamente fcila na provinci~ de pernambuco, da
qual procedeu a nomeação do conselheIro FranCISCo XaVICI'
Paes Barreto ~m substiluicão do visconde de Alhu(lucrque,
PfI!'anILQs.
I'cconheceu-a válida em sua'ljuasi tOlalidade ; mas, em rllzão
de duvidas rolativas a algumas [loucas pal'ochias, resolveu o
Reservado paI'a entrar na ordem dos trabalhos,
Em se"uida o Sr. presidente convidou os Srs. senadores senado que se exigiílsem informações a respeito dellas, ficando adiada entretanto a decisão respectiva,
presentes" para trabalharem nas commissões.
« As parochias, onue essas duvidas recl'eseêrão, são : a de
S. Gonçalo de Una; a de Quipapú, a do Exú, e a de S. Caele'" sessilio
tano.
" As informações prestadas pelo actual presidente da pr~
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vincia mal pud~rão por IIlcompletas, quanto as tres pl'lmel!'as parocltias, enc~mlfihar para um juizo seguro,
PRESlDE:tCI.\. DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ.
" Consistem ellas nas actas das eleicões primarias, cujo
Str.lllIIARIo.-Expediente.-Ordem do dia.-Dolação de Suas exame deu o seguinle reluItado:
•
Altezas. Discurso do Sr. Zacharias de Góes. Ávprova9iio
PAROCHlA DE U;U..
da proposição.-Reforma. hypolhecaria. Votaçfto,
A's 11 horas da manhã achando-se presontes os SI'S. vis" No 1" de novembro de 1863 foi orgil.nisada regularmente
con~e de Abaeté, Mafra, Carneiro d0 Campo~, Jllen~es dos na matriz a mnsa pal'oehial sob a presidencia do Jo juiz de
Santos, Souza Queiroz, Ferreira Penoa, Arnujo Rlbeu'o, VIS- paz o capitão Manoel Xavier Paes Ba1'l'cto, sendo eleitos mezoode do SUilssuna, D. 61anoel, marquez de It,\tlhaem, Jo- sal'Íos o paul'e Anlonio Jacome de Maujo, Manoel Chrisosoim, visconde de Sapncally, barão de S. Lourenço, Cunha tolUO de Lima, Paulo (ie Amol'im Salgado Junior e Henrique
Vasconcell05, Pompêo, Almeida Albuquerque, Pimenta lJue- Augusto nlillet. LaVI'ada a acta, por ser já tarde, forão enno, visconde de Itaborahy, Dias de Carvalho, Souza e Mello, cerrados os trabalhos.
Nabuco barão de lUuritiba, Toixeira de Souza, Zacharlas,
" No dia 2, começQu a luta das parcialidades políticas Íute"
mllrqUO~ de Abrantes, Siqueira e lHel1o, Souza Ramos,. Pa- ressadas na eleícão. Apparcceu a divisilo (lue deu origem a
ranhos, barão do Pirapama e Souza Franco, o SI', preSIden- duas eleicõcs; úma !la matriz, outra no omtodo ou ca.pella
te abl'iu a sessão.
do engOliho Una. A causa uesta devisão IÍ nurrada di versa.COlnpare~êrão logo depoii!. os Sr~. lI!arquez de Olin~a, mente em cada uma das actas da d·uplicata.
Fonseca, VIsconde da Boa,VIsta, SilveIra da DIolta, DIas
{( Resa a da matriz, que nesse dia não c
Vieira e barão de Antonina.
'" horas da tarde, pouco mais ou menos,
Faltârão com causa participada os Srs. Dantas,barão de CQ· ás
nem
os dous mesarlOS Paulo de Amorim
e
tagipe, barão de 61arOlm, barão de Quarahim, Candldo Bor- Henrique
Augusto ]lIillel, o povo ali reunido reqnerêra aos
!l,es, Eusebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira da Silva, outros dOlls
mesa dos presentes padre Antonio lacome de
8inimbú, Ferreira. Terres, marquoz de Caxias Fernandes Araujo e ~lanoel
Chri$OstOlllO de Lima, que, de aecordo com
Torres. yiscondo .Ie Jequitinhonha e Candido naptista; e sem a lei, fossem continuados
trabalbos eleitoraes, Convidado
participação os SI'S. Rodrigues Silva, Oltoul, Ferraz c vis- o '20 juiz do paz Felix: de os
nal'l'os PimeGtel, que se achava
condo do Uruguay,
presente,
escuson·so
por
doente,
e então o 3° juiz de paz,
Forão lidas e allprovadas as aetas de 18, 20, 21, c 22 do taníbem mesado, padre Antonio Jacome
de Araujo assumiu a
corrente mcz.
presídcncia da mesa e ú completou.
O So. 1° SECRIlTAnlO deu conta do seguinto
"Comecou a ta chamada dos votantes, servindo para ella o
edital alll.xado no interior da igreja, e continuou até o 50
EXPEDIENTE.
quarteirào, qnando senuo G hora:; da tilrde, pouco mais ou
Olllcio de 22 do corrcnte do ministcl'Ío do imporio, con- menos, apparecêrão o 1° juiz de paz e os duus lllesarios Saltendo o olllcio do presidente da provincia do Minas-Geraes gado o alillet. O 3· juiz de paz cedeu a prcsidencia ao
de H, acompanhando as cópias das actas da eleiçao de elei- to, o {lUal recusou-a por uão reconuecel' ti. legitimidade dos
tores especiaes a. que se procedeu no dia 15 de maio proximo tres novos mesarios, e com os seus companheiros assigllou
passado, na parochia. da cidade de Campanha. -A' commis- um protesto, que foi incorporado na acla,
são de constitui2ão.
«Nesse documento dizem os protestantes que apresentandoq ·Su. 2- SECRETARIO leu as seguintes l'edacções, dos se ~a matriz á hOI'~ da loi, achát'ão a mesa occupaUlt IJelO
projcctos do senado:
3° JUIZ de paz e maIS tres pessoas, que dlssel'[o ser mem Jl'os
ia, declarando ter direito a viuya do marechal de campo della, nomeados antes de sua chegada. pOl' aquelle 3° juiz de
Gustavo Henrique Brown, á metade do soldo com que {oi o paz, e recusárão, menos o juiz de paz, ceder-lhes os logares.
mesmo reformado;
NO mesmo protesto declal'árão que convocál'ão os vota~te.~
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para se reunÍl'em no Engenho Una ao meio dia, por estar
fechada a igreja do Livramento, cujas chaves o vigal'io não
quiz entregar.
• O 30 juiz de paz contra-protestou, negando ((ue o comparecimento dos advet'sarios fosse ás 9 boras da manhã, procurando destruir a razão dada para a recusa da presidencia,
e acoimando de illegal a reunião no oratorio do Engenho de
Una.
I( Nota-se
nesta neta a declaração de que os novos mcsarios se prestárilo a cedet' seus logares, e ((UO o l' juiz de
paz nem assim quiz aceitar a pl'esidencía da assembléa
purochial.
" Nota-se tambem a narração de que, p,m conscquencia de
boatos aterradorcs, despertál'a-se a attenção das autoridades
e compareceu o delegado alferes C~rlos !osé de Sir[ueir<l: pam
manter a ordem; o qual COIU all'el to fOI causa do não Ir por
diante uma altercação do 1° juiz de paz e um companheiro
com outro cidadão, donde podião provir funestos J'osultados,
" Consta finalmente desta aeta que se concluiu o rtlcebimonto das cerlulas a B de novembro, c se recolhêl'i!o 80'2, que
forão apuradas no dia 1,
{( Refere a acta ria eleição do oratorio do Engenho Una,
que no dia 2 o 1" juiz de paz e os dous mesadas Salgado e
l\líllet comparecerão lia matl'tZ ús 9 horas da manhã, e acbarão seus lagares occupados por membros intrusos apoiados
pelas bayonetas do delegado do terlllO ; e por isso não tendo
outra igreja onde se fizesse li eleicitO, convocilr50 os votantes
para áquelle oratorio, e ahi, ás f2 horas da maahã completárão a mesa e procedêrão á primeira chamada:
{( Transcreve-se o protesto feito na matriz omittindo-se um
accrescen tamento em que se confessa que o 3° juiz de paz
cedêra a presideucia ao primeiro.
"Transcreve-se igualmente o oílieio dirigido ao presidente
da provincia, dando parte dos acontecimentos, 8 queixando se
do emprego da forca armada na matriz.
" Concluiu-se o j'ecebimellto das cedulas a ~ de novembro,
e nesse mesmo dia se fez a apuraMo de 891 que tinbão sido
recolhidas.
•
" Pela historia destas eleições, extralüda das aetas, ê munife~to qual deve ser o embar<lco da eommissão na apl'eciae[o dellas. Tem diante dos olhos narracões entre si eontraj:ias e eontrudictorias, O fio que podia guiar em tal labyrintho seria uma informação imparcial e autorisada. A eommissão solicitou-a do nctual presidente de Pernambuco, o
qual em omeio !l. 73 de '22 de abril, diz te-Ia dado no de
n. Oi de 18 de março; mas este oílicio não apparece, nem
na secretaria do senado, nem na de estado dos negocios do
imperio. O presidente sob cuja administracão se fez a eleicão
achou defeitos nella, pois consta das aclãs do collegio ereitoral do Rio Formoso, que a este loi recommendada a separação dos votos dos eleitores de Una na apura ,,10 respectiva.
" Comquanto, porém, a commlss[o não possa affirUlar com
segurança onde está a verdade; acha-se todavia habilitada
para declarar que nenhuma dellas deve pt·cvalecer. A falta
de formalidades substauciaes fere de nullidade ambas as
eleicões.
,/1. o Na matriz nlio foi reorganisada lp.galmente a me5a.
Faltando tres mcsarios, porque dous não tinhão comparecido
e um passára a presidir a assembllÍa parochial. por ser o
3° juiz de paz, este nomeou primeiramente um eleitor em seu
logar, () depois mais dous cidadãos para suhstituir os outros,
sendo desCarte todos nomeados SÓlllente pelo presidente. Nao
era assim que se devia proceder: a esta h)'potbcse era applicavel o ar\. ~o das instruccões de 22 de agosto de 1860,
que manda eleger os dous ultimos mesarios por escrutinio,
« 2,· Não consta que se guardasse o preceito do ar\. 61 da
lei do regulamento das eleicões relativamente á guarda da
uma, qu~ tem p.or fim assegurar que esta não fôra violada,
e que eXistem ah as cedulas lançadas pelos volantes, e sómente essas
« 3. 0 Collige·se da propria aeta que o delegado de policia
não lôra estranho aos acontecimentos do dia 2, havendo intervenCão de forca armada.
" A' eleicão dô oratorio do Engenho de Una tem primeiro
que tudo o' defeito do logar do. reunião, o qual posto que

. minorado pelas circumstancias da occupação da matriz permanece na consideração de ter sido oll'erecida ao 1° juiz de
paz a presidencia, embora seja esta assercão contestada na
acta respectiva, depois de confeSSfl.la na (ia matriz: o que
põe a m:1teria em confusão, 2.° Foi aberta a m'na antes de
concluida a terceira chamada, pois que na primeira e segunda houve contagem de cedulas, 3. o Apparece um numero
de votantes inverosimil, sendo superior ao dos que comparccêrão na matriz, em um logar distanto meia legua da povoaÇãO, onde tambem se fazia a eleicilo.
Finalmente o complexo dos acónlccimentos que occasionarão a duplicata induz a não dar credito a nellhuma das
eleicoes,
(c' I'arocbia de Quipapá.
« No di,!- 1° de novembro Cai ~ meso ol'~anisada legalmente pelo 1° JUtZ do paz JoãO Ttmotheo ae Andrade com os
mesarios Domingos !.IetTeira de ~lacedo, Bernardino Josê de
Scna, Candido Jose Cavalcanti e Claudino José de nl~llo, e
trabalhou t'egubt' e tranquillumcnte até que no dia 2, recebidas apenas trcs cpdulas, o juiz de paz levantou-se de sua
cad ~il':\, e se retiro.u, pretendendo levar os livros da eleição,
'í.a não consegulU pOI' embat'oço que puzerão os membros
'lleso e Cidadãos prcsentes. Os mesari05, permanecendo
em seus assentos por algum tempo, á espera do 10 juiz do
paz, que nãO voltava, convidál'ilo ao 2' tenento José dos
Santos Silva Junior, o qual compareceu e assumin a presidencia da mesa: arrombando a urna, por quO o 10 jniz de
paz não se pl'estúra á cntres-a da chave, e o JUIZ municipal se
achava distante da fl'es-uezHI. mais de 12 leguas, restituiu aos
votantes as tres cedulas recebidas, pt'ocedeu á chamada e
continuou os lI'abalhos até as seis horas e meia da tarde,
recolhendo-se as listas dos votantes dos dislI'icto de Quipap:i,
« Collige-se da aeta que a causa do incidente da retimlla
do juiz de paz fôra seu propt'Ío acto-provocando discussões
calorosas, imlo á porta da igreja altercar com os cidadãos, a
ponto de se levantat'em gritarias e haver espancameutos, quo
afugentárão os curiosos 'ali presentes.
« Nada mais consta da aeta da eleição que passou a ser
presidida pelo 20 juiz de paz. Não farão remetlidas á eommissITo as actas da continuacão do recebimento das cedulas e
da apUt'1leão, aIas esta eleiçiio concluiu-se, pois, no collegio
deitol'al ae Caruarú, compareeêrão com seus diplomas 32
eleitores procedentes dalla,
. " Consta de ducumentos qlIe a commissão possuo e vão
Juntos a este parecer, o segumte :
« No dia a de llovembt'o, indo os mesariOIl e o 20 JUIZ de
paz continuar a eleicão, foi-Ibes vedada a entrada da matriz
pela tl'opa ahi postaâa de ordem do subdelegado, o meslllo
João Timotbeo, que tinba deixado o exet'cicio de juiz de paz
o assumido o da policia, Em taes circumstancias deliberárão
fazer a eleicão !la casa das audiencias do 2° juiz de pnz, e
ahi pl'osegult'!lO; porque no dia 4 acbúrão o mesmo impedimento na matriz, o a B farão a tê accommeltidos na porta da
igreja e repellido~ pelo suJJdelcgado, 1° Juiz de paz, á frento
de 50 guardas nacionaes, o qual, pondo sentinellas para embargarem a entrada a seus adversarioi politicos, arrombou a
uma (lue continha as cedulas recebidas no segundo dia, e o
coft'e que a encerrava, cujas chaves estavão em poder dos
legitimos mesal'Íos.
« Concluida i1 eleiçiIo oíliciou-seao presidente da provincia
no dia 6, dando parte do occorrido e remettendo a acta da
apuraçãO, que não foi presente á commissão nem tão lJOUCO
o farão as do recebimnnto das cedulas, como retro se declara.
" Exposto assim o que consta ter sido praticado pelos mesarios da primitiva organisação da mesa e seu presidente
2 0 juiz de paz, cumpre narrar o procedimento do 1° juiz de
paz der ois que interrompeu a eleição no dia 2 e desamparou
a matnz,
« Reza a acta lavrada no dia 1 que este juiz de paz se apresentára na igreja a 5, e oíliciára aos quatro mesarios legitimas
pam comparecerem ali e continuar-se a eleição; mas ,não acudindo elles ao cbamado,forão nomeados pum substitui-los os
cidadãos Venancio Josê Ferreira da Cruz, Bernardino Soares
Pinto, ,alferes Manoel Ignacio de Paula e l\liguel Felippe Ribeiro.
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« Declarando as causas da interrupção, reporta-se a uma
aeta que não foi remettida á commisslio, da qual diz constar
que o 1° juiz de paz suspendêra o aeto por terem os quatro
mesarios vioI,~do a UI'na; e que, tendo dado conta dIsto ao
presidenle da província, este mandàl'a que continuassem os
tl'abalhos alei tomes, os qm,es em vil'tudo ,lo tal ol'dem 1:0'
COt\lec[mlo no 4ia ri pelas !I horas da manhã, tendo-se feIto
a primeira chamada a 2, 11 segunda em ti e 6, e a terceira, a 7,
« Forão recolhidas 1,800 cedulas, que, apuradas no dm 8,
derão o espantoso resultado de 48 eleitores com 1,500 votos
e 48 supplentes com 300 votos ~ad~ ~m.
,
« A commissão Corma o segumte JUIZO s,obre estas elelcões,
« A presidida pelo I" juiz de paz Joã~ Tlm~theo de Andradc
não pode subsistir. Sem fallar nas vlOle~clas emp reg~das
para afastar os adversarios, bastãO os ViCIOS su!JstanclMS
do que está inquinada essa elei~ão, como as actas patcnteão,
para sua nullio,ade.
_
'
« Em primeIro Ioga:, nao. ha certeza ~a legalidade daCor·
maçãO da meza puroclllal DIZ ,:1 acta úe. i d~ Il~vemuro: «que
« em razão de torem os mcsanO$ Clau[hno "ose dcMllllo, Del'
« nardino José de Sena, Domingos fCl'l'eil'a de Macedo, e
" Candido José Cavalcanti, abaIHlonado a mcsa, fOl'iío nomea"dos para os substituIr, os cidadãos. Venancio José Fer« reira da Cruz, llemardlllo Soares 1'lOto, alferes Manoel
« Ignacio de Paula, e "ligueI Fclippe Ribeiro, de accore!o com
" I) arl,io das IlOl)aS ionstruccões de 1860,,, lIlas nüo diz qual
foi o processo da nOllleaciio 'para a autol'idade superior [que
neste caso é o senado) conhecer se a núllleacão Coi feita de
accoTdo com o art, io citado. Não basta aizer: «Cez-se
quanto a lei determina, " é indisllensavel expôr miudamente
todas as formalidades que se pralicál'ão, Esta regra, verdadeira em relacão a qualquer lei que pl'escreve formalidades deve prinêipalmcute ter applicação na l~i de el~icõcs,
onde imperão despoticamente 11 fl'aude o a nnmorahdade,
A influencia das mesas é l1Io poderosa que não raras vezes
se faz uzo de artificios reprovados para 6xcluir mesarios que
não agl'adão ao juiz de paz presidente, e substitui-los por
outros de ~ua feiçi1o,
« Em segundo logar não foi observada a lei na apuracão
do votos. Não é humanamente possivel apurar em um aia
1,800 eedulas, contendo cada uma 4.8 nomes, se Corem lidas
uma por uma, como quer a lei. E é ponto de notar que se
désse a unanimidade de 1,tiOO votos para cada eleitor; e 300
para cada sll~plente II
« A eommlssão não pó de aconselhar a approm~ão de semelhante acto, a que so deu o pseudonymo de eleIção,
. "Quanto á eleiClio que acabou presidida pelo 2° juiz de paz
tenente José dos' Santos Junior) posto que se affigul'e em
melhores circumstancias, todav1[\. não é dado á commissào
ajuizar de sua legalidade em todo o ponto por não ter a
narração oJlieia! do processo eleitoral do dia 3 de novembro
em diante.
"Cumpre, portanto, exigir do presidente da provincia a remessa das actas daquelles dias, acompanhando-os com suas
informaciles 8 parecer sobre a materm. Se taes actas não
exiM!rem é f~r~oso desde logo proccder a nova eleição na freguezla de QUlpal'á. A ralta de documentos que prove a 8xistencia de um acto que não se póde provar de outro modo,
tem o mesmo etreito que a não existencia de tal aeto.
PAROCDLl. DO EXU'.

« Duas eleiclies primarias se fizerão tambem nesta parochia

uma na matrIz, outra pl'incipiada em casa particular o acabada na matriz.
« Consta da acta respectiva que o juiz do paz mais votado
do 1° destricto Casimira Corrêa Pinheiro de Alencar com os
eleiwres e votantes reuniu-se no primeiro de novembro em
casa do cidadãO Gualter Martiuiano de Alencar Araripe por
estar a igreja matriz desde o dia 31 de outubro cercada
~m 20 praças de tropa de linha, e Ilaisanos armados de es)Jln0'ardas e bayonetas ao mando âo alferes Francisco de
Frelt. Moreno, que em nome do delegado Roque Carlos de
Alencar Peixoto prohibia a entrada do templo, Organisou a
mesa, senindo de escrivão um cidadão ajuramentado, porque
I> delegool> prendêra () 6ti6rl (ão Antonio Nunes l'ereira para

o impossilJilitar de servir ,na eleição, e ahi prosseguirão ~5
trabalhos ate o úla segumte, por durar o mesmo Impedimento; mas a trez, tenuo se retirado a forca armada com o
delegado, em direçfio á villa do GI'anito, coiltinuou na matriz
o pr?cesso elelt?ral, e findou, pelo que se collige da acta,
no dIa 5 tranqulllamentc; tendo-se recebido 83i ccdulas.
N,io se nota i~regularidade substancialllcssa eleicão,
" Na m~tl'lz compareceu ~10 1 0 de novembro õ 30 juiz de
paz do 2° dlstl'lcto da parocbla João Lopes Caminha. ReCem
a acta que Caltando todos os juizes de paz do 1° districto c o
I" e 2° do 20 districto, recahil'a a presidc'lcia da assembléa
parochial no 3° dito João Lopos Caminha, E, dando o motivi)
da Calta dos mais vot,~dos, declara que o 1° juiz de paz do 1·
disll'icto Casimiro Corr8a Pinbeiro de Alencar tinha impedimento que o obrIgava a enviar, antes de 9 de outubro, ao 2",
hSUltlO de A:raUlO e Albuquerque as ordens da camurll muflIcI[lal e a CIl'CU ar do (ll:esldente da provincia para a eleiç;lo;
CJue este allcgou o motivo attendlvel; que o 3° se ll1udúrD.
para o Ceará; e que o i" estava ausente. Passando ao do ':1,"
di,tricto ((IUe ó o mais visinho), declara tambem os impediI\lentos do 1° e 2"" vindo ~est'al'te ,a ser o 3°, JO<1o Lopes
CUIllHlha, quem deVia preSidir a elmcão. Portanto Cormou
elle a Ille?a e proseguiu na eleição, quê, a dar credito oi acta,
durou ató o dta 7, e se recebêrão 2.14.9 cedulas, Not,,·se ao
falta da assignatura tio juiz de paz lia aeta da apuracão
« A. commissão de cOllstituiCãO, elltl1lcialldo seu juizo 'sob/'
csla~ ~Iejçilcs, não póde deixar de considerar nu lia a que ..!?
preSidIda por João Lopes Caminha. Pa1'1\ assim pensar bastai
a incompetencia de tal juiz; estando desimpedido 'o mais
votado do 1· districto, e tão desimpedido, que Coi Cazer a
e1Clç;10 em outro logar emquanto durou a pressrLo da forca
que lhe vedava a entrada da matriz, Pouco importa que enll
tIvesse passado ao seu immediato os llapeis relativos á eleicão
quan.do, os recebeu da camara muniCipal e do presidente' da
Ill'OVIlICLa.
« Estava impedido então; mas se compareceu depois é
lorque tinha cessado o impedimento, e não podia negar-sehe a presidencia da assembléa Ilarochial.
" A outm eleicão presidida pelo juiz competente Casimiro
Corrêa Pinheiro de Alencar está nos termos de SC!' approva.t1a, não obstante ter começado em casa particular porque
a ISSO deu causa a força armada que lI'ancava a porta da
igl'e~a .e~l apoio de um acto illegal, qual a eleição presidida
por JUIZ Incompetente,

l

PAllocm" DE S. CAETANO.

<lA duvida suscitada nesta parochia versava sobre o veldadeiro numero de eleitores que lbe tocárão, Na acta da elp,iciio
primaria se affirmava competirem-lho quinze, mas o collegio
de Caruarú sustentava serem 12, e tomou por isso em separado os votos dos tres excedentes,
"ü presidente da província resolve a questão declarando em
seu officio n. 73 de 22 do abril, que aquella pat'ocbia cabe
dar 12 eleitOl'es.
"Cumpre, pois, ordenar que os tres que de mais ali se elegêrâo passem para a classo dos supplentes.
"Em conclusão do que fica exposto li a eommissão da
parecer:
" i,. Que se exijão novas ínfol'macões na fórma acima
declat'~da, a resp,eijo da eleição da fi'eguezia de Quipapá,
pre~ltilda pelo 20 JUIZ de paz tenente José dos Santos Silva
Junior,
, «2.' Que ~, approve a ele~çã,o dn; fre"uezia d~ Exú presidida pelo,!" JUIZ de ~az Ca~umro Corr~a Pinbeu'o de Alencar"e seJao reconheCidos eleitores espectaes de senadores os
preSidentes deUa.
« 3.° Que se declarem legitimos eleitores da freguezia de
S. Caetano os 12 primeiros eleitos, passando para o numero
dos supplentes os tres, que de mais se elegêriio,
« !i," Que se declarem nullas ambas as eleicões da frequezia de pna e a de Quipapá, pI'csididas pelo' l' juiz de b paz
João Tlmotheo. de ,Andrad.e e a do Exú, presidida pelo 3° juiz
do paz do 2° dl.trlcto, Joao Lopes Caminha,
« 5," Qllê Si mande proceder a nova elcicão na freguezia
de Una.
•
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{( Paco, 20 dajlmho do 18Gi.-Visconde de Sapucahy.Nestas cireumstancias, 51', presidente, o ministerio trans_
acto pOllSOU, c bem, que devêra reconsiderar o negocio, ouSouza Ramos.
vindo as socçiJos de negocios estrangeiros (l de fazenda do
ORDEM DO DIA.
DOT.~Ç.i.O DE

SUAS ALTEZAS.

Entrou em 3~ discussão a proposicão da camara dos
oi pl'inceza Imperiul,
e Sua Alteza a Srã. D. Leopoldina.
() 1iII'.Zachol'io!!l (Ie GÓI."!!l (presidente do conselho):Sr. presidente, o silencio com que o senado tem votadú em
duas discussões o projecto sobre que versa. o debate, sendo
prova inequivoca do seu assentimento ás di,sposiç~es do mesmo
projecto, dispensava-me por celto de VII' a tribuna tratar
desta matoria; mas porque na discussão, que houve na outra
camara, forfío as boas intencões do governo postas em duvida
a semelhante respeito, Julguei conveniente tlizel' algumas
llalavl'as (de necoI'de com o que por parte (lo governo se
disse naf!uclla eamara), no intuito de restabelecer, e cnda vez
mais linnal' a venlaue ácerca de um ponto espccmlmente
que considero mais importante.
Disse-se, SI'. presidente, que o governo, desviando-se das
normas da lei de 29 de setembro de 18<ÍO, que estabeleceu a
dotacão, o enxoval, o patrimonio e o dote das duas augustas
pl'inêezas, milas do fundador cio impeJ'io, exagerou, no projecto que se discute, todas essas verbas, excedendo muito
a liberalidade quo dictou a refel'lda lei. Tratarei com especialidade do dote,
A citada lei de 29 de setembro de 1MO no artigo 11 dispõe, e no tI'atado matrimonial se confirma, o seguinte:
" Realizado o caso de sahir do imperio Sua Alteza, se lhe
entre!l'ará por uma vez sómente, na fôrma do artigo 113 da
constJtuição, 11. quantia de i50:000,jl, se9undo o padrãO mo~etario, além da somma lnarcada no art. 4" para o enxovaL"
Segundo o padriZo monetario diz a lei que deve ser paga a
quautia de 1ÜO:000~,' importnucia ~ dote de cada uma das
duas princezas, D todos sabem que o padrão mOlletario na
data da lei de 18iO era o da lei de 8 de outubro de 1S1l3, isto
ti - o {lue fixava em 2~1íOO o valol' da oitava de ouro de 22
qullates,- padrão que a lei de 11 de setembro de 1833 alterou, declarando valer cada oitava de ouro de tal quilate 4;j}.
l'05to isto, Sr. presillcntc, e sendo applícavel a ambas
}lrincezas a disposicãO que citei, succedeu que, silbindo logo
do imperio com anímo de I'esidir na Europa a princeza Sra.
D. Francisca, foi-lhe entregue o seu dote em moetla forte e
não em moeda fraca, recebendo por isso, não 750:000;5 de
moeda corrente, com que não poderia haver 300,000 oitavas
de ouro de '22 quilates, em que fôra computado o dote pelo
}ladrão de 1833, mas tanta moeda corrente quanta bastasse
}lara comprar no mercatlo 300,000 oitavas de ouro pelo preço
então actual.
Tendo por ultimo a princeza Sra. D. Januaria de fixar
tambem na Em'opa a sua residencia, tratou de receber o seu
dote, e a lei de 9 de setembro de 136'2 no art. 2'2 autorisou
o governo a realizar as operações (le credito necessarias para
se lhe entregar a quantia de 750:000$.
Em face de semelhante disposiçfio legislativa, entendeu o
governo que estava decidido, pOl' quem podia faze-lo, se pagasse o dote da princeza em moeda fraca, e consequentemente, por despacbo do ministerio los negocios estrangeiros
de 8 de outubro de 18G2 ao nosso ministro em Paris, fez o
governo constar ao Sr. conde d'Aquila que estava autorisado a entregar-lhe a importancia de 71íO:OOO,~.
Como era natural, porém, Sr. presidente, o SI', conde
d'Aqnilla reclamou contra essa decis<lo, e o fez tendo em seu
favoI' o parecer de profundos jurisconsultos francezes, os quaus,
aJ'gumentando pnncipahnente com a clausula do art. 11 da
lei de 29 de setembro de t8<ÍO, seg'undo o padrão monetario,
opinão que a intenção do legislado!', claramente revelada
nessas palavras, é segurar a princeza um dote illdellendente
das oscillacões do valor do meio circulante do paiz, dote que
deve ser pâgo conforme o padrão monetario do tempo em que
o dote se estabeleceu, e não segundo o do tempo do respectivo pagamento,
de~utados á. dotacão de Sua Alteza

conselllo de estado. As seccões reunidas estudárão Com elTcito
accur:ldamente a questllô elaborando um parecer, (lue
lhes faz honra, e !lO qual, postas de parto divcrgcllcias
sobre cOJlsid~raç5es secundarias, chega-se á conclUSão-que
dote da llrl!lCCZa a Sra. D. Januaria deve sei' Jmgo pelo
padrão de 1833 e não ]leio de 18.íG, recebendo não 7(iO:OOOJ!,
mas 1,200:000~; porque, valendo hoje no mercado, pelo Il(l~
drüo actual, 4,:~ a oitava de ouro tia 22 quilate" ~ão neceS;lirios 1,200:000$ para a acquisiçãO de 300,000 oit:lY<lll
de OUN.-Peço ao senado licença para ler alguns períodos
desse parecer, (Lendo),
« As expressões
se lh~ entregará a (IUantia do 7üO:OOO;ll
segundo o padnlo monetano - de {lue se servem tanto a leí
de 29 !la setembro de 18iO, como o artii:o 1l do tratado matl'imonial. equivalem a estas outras:-se lhes entregal'óí a quantia rle 750:()üD,fí em moeda que a lei fixou como padl'à? de
valoreg.- Essas expressões tiverüo manifestamente por fim
detenniila!' de modo inaltcravel a imporlanci(l do dole da
Srn. princeza D Januaria, e não deixa-lo exposto ás o:;cillações do valor do pnpel-Illoeda que, como se sUDe, tem COllstituitlo de muitos allllOS atmz o mcio-circulante do lll·asi!.
« Foi esta, e nITo po(tia ser outra a inteHigenciu. que se
lbes deu quando realizou-se o pagamento do dote da Sra,
princeza D, Francisca.
" As duas locucões - pagamento em moeda corrente e
paGamento segulllo o padrão monetario - não exprimem a
mesma iUéa: a primeira rolere-se á moeda que effectivumente
circula, a segunda ao typo mOlletario; a primeira considem
o facto, a segumla a l'egr1\ estabelecida pelo legisladol'; e
ne~sa mat~ria o facto sómente se póde achar de accordo com
a lei onde a moeda corrente é metallica, ou formada de metaes e de papel Jiducim'io realizave! á vontade do portadol'.
« Entendo, OUll'osilll, que as palavras - padrão monetario
- se referem, n!ío no tempo do pagamento do dote, mas à
data da lei que o dccretou: 1·, porque, quando essa lci foi
discutiria, nem se cogitava ainda em alterar o padl'iio monetado de 1833, e não li, portanto, de crer que o legislador
tivesse intençlio de prevenir o caso de um novo padr.lo moneta rio ; 20, porque, senJo fóm de duvida que aquellas palavras forão inseridas na lei de 1840 para detcl'IllÍnar a
quantia certa e precisa que se havia de dar em dote á~ au,
gustas princezas, as Sras. D. Januariu. e D. Francisca, fOra
repugnante,
não absurdo, que se tomasse para termo de
eomparacão
quantia, não o padrão monetario existente
e conhecido, mas o padrrro que houvesso de existir na época
em que se realizasse o pagamento, e que por eventual, contingente, e quasi direi Imaginario, nenlluma irléa poderia dar
da ímportancia daquelle dote; 3·, porque, se em 184,0 o lc;;islador não quiz que o doto fosse pago em moeda corrente,
Isto é, na razlio de 3.$l600 por oitava de ouro de 22 quilates,
tal era então o preço medio no mercado, e mandou conta-lo
na razão de 2~500, ineollsequente e contraditorio fOra se
tivesse admittido a hypothese de Suas Altczas o receberem
em moeda ainda mais fl'aca que a de 184.0; 4", finalmente,
pOl'que a intelligencia contl':lria á que dou á n.encionada
clausula poderia estabelecei', como de feito teria estabelecido,
uma injusta dilferença entre as duas augusta irmãs, :A que
recebesse o dote antes de alterado o padrão monetaria nãO
sorrl'orla o desfalque causado pela depreciacão do papel moeda for maior que fosse esta depreciaçiIo; - mas a que houvesse de ser paga depois teria de sujeitar-se a esse desfalque
e de h"ver muito menos do que a outra, O poder legislatiVO
Hão teve, por certo, intencão de estabelecer tilo injustificavcl
desigualdado.
•
.
« A lei de 11 de setembro de 18i6 não teve em vista uma
hancarrota parcial em favor dos devedores contra os credores.
Em tal caso, olla seria iníqua e immQral. Muitos annos havia
que o papel-moeda tinha expellido da circulaeão a moeda
metallica e começara a dCjlreciar-se; de 63 1í3 o cambio
Sobre a praça de Londres tmha, com algumas curtas o8cillações para mais e para menos, descido successivamenle a 21,
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que era o termo médio da cotação ~m 1846, isto é, uma
oita va de ouro de 2'2 qUIlates valia entao no mercado 4$000,
« Nenhum credor podia recusar o pngamento das quantias
que lhe devessem, por serem realizadas em papel assim
depreciado; nenhum devedor tinha obrigaçllo de pagar as
suas dividas por outro modo; nem os credores do estado,
nem os empregados publicos porlillo reclamar que lhes fossem
pagos os dividendos e ordenados em moeda de valor mais
real.
« A lei interveiu, pois, não para alterar o que existia,
mas para sanccionar ou autes authenticar o facto, para pô-lo
em harmonia com o direito, e para evitar que o meio circulanto fosse eontinuando a depreciar-se.
u A lei rle 1864 n,io foi, portanto, uma ~ei de esbulho.
« Sâ-Io-hia, porém, se a quizessem apphcar ao pal;amento
do dote da Sra. princeza D. Januarin, a rlual, pela já citada
lei de 18iO e pela estipulacão final do ar!. 11 do tratarlo celehl'arlo em 18H entre 8ua- filagest(ule o Imperador do Brasil
o o rei de Napoles, adquiriu o direito de rccebê-Io na razilo
de '2;ji500 por oitava de omo.
« E ainrla quando não eXistisse essa disposiç,10 legal, que
constitue uma excereão bem expressa á. regra geral rios pagamentos, parece-me que a lei de 1346, exigida pelas circumstancias especiaes o internas do Ilrilsil, não poderia ser
a(l[llicarla a obrigacões contrallidas antcriorlllento COIll um
soberano estrangeil:o; e, se a familia desse soberano se acha
hoje expulsa do throno que occupava, e não póde reclamar
eontra a falta do execução do conll'ato matrimonial, creice
para nós o dever de manter com lealdade e boa fé as contli·
cões a quo nos sujeitamos. "
- Tão justas e procedcntes, Sr. presidente, achou o roinisterio as .razões em qno o SI', condo d'Aquila imrugnou a
decistlo relalíl'a ao dole Je que se tr~l~, tão luminosas as
i léas do parccel' das seccões do conselho do estarlo contidas
no pal'ecel' alludirlo, que-nãO hesitou em indicar ao corpo
lr.gisllltivo, uão só a convenieneia, mas a indeclinal'el necessi,lade de mandar-se pagar o doto da princeza D. Janllaria
em moeda forle, segundo o padrti.o mOlletario rle j8~3, e espem que o corpo legislativo, em face uas con~iderações que
militão em favor da indicada intelligencia, n;io deixará de
resolver que se eutregue como dote daqllella princeza a
quantia de 1,200:000;jl.
E, pois, SI'. presidente, se nos termos ria lei de 29 de setembro' de 18to, que estabeleceu o dote das duas princv'ws,
filhas do Sr, D. Perlro I, os 750:000$, de que falia, devem
ser considerados como moeda forte, de maneira llue elfectil'amente se entregue em moeda eorrente a quantia rle
1,200:000;;\, uão apal'lou-se o ministerio das normas da citad,l lei; nem excerleu a liberalidade do legisladol' del8íO,
C:ita heleccndo uo [lrojecto em discllssilo para cada uma das
riu as aug-llstas princezas, filllas do SI'. D. Pedro lI, o dote de
l,'200;000;;il em moeda conente, visto como eS:ie dole vem a
sr.I' precisamente o lIlesmo que o de ;50:000;;5 fixado se;;undo
o padriio monctal"Ío rio 183:J [leia referiria lci.
O govemo ntlo achou raZil0 plausivel ([ue autorisasse dfiftlrença entre os ~otes das [lrincezas filhas do primeiro e o
rias rio segun1lo unrerador. Eis o motivo que determinou a
fixação do doto no pfojceto em discussão.
Quanto ás outras verbas, que fazem objecto da Ill'Ollosicão
que se discute, Sr. pre;,idente, é certo que a jei de 1810 deixallllo de referir-se ao padrão monetario, teye em vi~ta a
mor:da corrente 1 e, por c?nsequencia, as dilfcrcnças quo se
nota0 (pam maIs) no proJecto nascem exactamcnte ria diITeren~1\ d,o valor da moedit e UilS cil'cumstancins do tempo.
A~Elm ~ que, por eX~I~[llo, so em 1840 a quantia de l':lO:OOO.~
fOI dcstll1~da a acqulslç.io de predlos que olrereceEsem decento habItação ~s pl'incezas, hoje ninguem, que eótcJõ informado lIa ele.l'açao fieral de IJI'e~os e do gosto e luxo que se
ha deEenvolYldo na Cllla,le em materia de edificacão acharú
~xce~siva a quantia de 30~:000;l, que o projectô d~stina a
lllentlco fim, antes a consllJerarit extrcmillllC!lte modesta. O
mesmo se póde dizer das diITerencas notadas no que toca á
dotacão e enxoval.
Pónderou,-se quo houvera excesso em estabelecer para carla
uma da" pnncezas a dotação de 11;0:000$ por anno, quando

a annuidade de Sua nlagestarlo a Imperatriz é de 96:$000,
não vê, todavia, a falta de paridalle entre a dotação
do :Sua ~lagestade a Im pera tl'lZ o a das IJI'incezas? Salta aos
olhos de todos que a annuidade das pl"Íllcezas tem de fazer
face a despezas, tem rle sustentar encargos, que de nenhum
modo pesão sobre a dotação de Sua nlagestade a Imperélll'Í"G:
a diITerença no l]ua!ltum é, pois, justiacadissima.
Tem-se notado que o projecto, nllo fazendo diITerenca entro
as duas augustas princezas, dê a uma o mesmo dote, a- mesmo
dotação o mesmopatrimonio e enxoval quc assegura á outra.
A:inda sob este ponto de vista, Sr. presidente, o proj ecto em
(hscussão não perdeu de vista os traços do legislador de 18!lO,
o '1ual não foi mais libCl'al e gencroso com a princeza imperial a Sra, D. !anuaria do que se mostJ'ou com a Sra_
D. Francisca, antes tmtou-as com a mais completa e perfeita.
igualdade, O governo entendeu agora, como se entendeu em
I~"O, que a qualidade de herdeira presumptiva do throno nito
cabia ser tomada eUI consideração no projecto de dotaçãO e do
,loto; porcjue para o caso em que essa presumpção se converta em realidade, assumindo a princeza, herdeira presumptiya rio throno, o governo do imperio, eessão élS providencias,
de que co~ita o projecto, para so tomarem, nos termos da
con,stiluiçãO, outras mais con-venientes 11 sua nova posiÇão.
Cumpre de mais observar que, para não ser por ora melhor
aquinhoada a princeza imperial que sua augusta irmã, ha.
uma razão irrecusnvel, e é que a princeza, que não é herdeira
presumptiva da corÔa, irá provavelmente fixar sua residencia
fóra rio paiz, circumstancia quo ha de obriga-la a conSideraveis despezas, para as quaes deve estar conl'enientemente
babilitarla.
Confrontarão-se o dolo e annuidade marcados para as augustas princezas brasileiras com os de princezas estrangeir~s, aOm de achar-se demasia de liberalIdade no projecto em
(hSCuSSão, dizendo-se qne a França de julho dotou cada filbiJ.
de Luiz Fclippe com 1,000,000 de francos, ljue o pal'lamento
ingll'-7, não foi mais gcneroso com as filhas da rainha Victoria,
e que o parlamento [lortllguez votou apenas 200:000~ para
dote de cada uma das infantas, filhas da SI'a. D, Maria n,
Para combator semelhante observaçãO, SI'. presidente,
basta conSiderar que nas casas reaes a que se all ude htt taes
fortunas accumuladas, que não são por certo os dotes os recursos UI1lCOS, com que contão as princezas, Não fallando
da ri,[ueza da casa de EI-Rei Luiz Felippe, ([ue todos sabem
ser consideravel, não fallando da fortuna particular ria casa
real da Inglaterra, e tendo-se em vista a do Portugal, que
menos élvulta, direi, referindo-me a esclarecimentos de pessoa bem informaria, (jue EI-Rei de Portu~al tem da casa de
lll'a~ança Ullla ren,la superior a '200:000;;") [ortes, hal'endo
hcrdado de sua augusta mãi quantia superior a essa, e que
outro tanto herdúrITo as enfantas suas irmães. Dahi se vê
qlulo infundado é o parallelo ljue se tem qucrido instituü'
entre os dotes .das princezas hrazileiras e os de algumas prillcez,ls estrangcll'as.
Creio, Sr. Jl.re.sidente, haver deste modo justificarlo o peusamento que UII'lglU o g01'erno no· assulllpto 'jue se discute.
Foi approvada a proposição para subir á sancção imperial.
Qu~m

nEFomB. nYrOTllECAUlA,

Seg~i~-se a votaçao sobre a ar!. q. ° e paragraphos da

proposlçao da mesma camara approvando a reforma da
legl,I'~Ç;1~ hypotheeal'la, e. as. emenJas respectivas das
COIHllllssoes rio eenado, cUJa discussão ficou encerrada ni!,
UltllUi.l. sessão:
Foi approvada. a emenda de numeração do artigo; e foi
aplll'ovado o artigo com a emenda ao n, 1° as emendas ao
n, '~o.e a que respeita ao n. 3'.
'
1'01 approvatlo o § 1°, o § ':l' com a emendá e o § 3'
tambem com a emenda,
Foi rejeitado o § 4°, §endo approvada a emenda substitullva.
Forão approvados o § 5°, com a emenda, o os §~ 60 e 7°,
ProsseguIu a '2" discussão da proposcião referida no
al'I. 5°, paragraphos e emendas:
,
Pl'Ocedendo-se á votacão foi approvada a emenda de
numeração ao dito artigo: '
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Forão approvados o art. e o ~ 10, o ~ 2° com /I. emonda, Baptista, Candido. llorges, Eusebio, Paula Almeida, Paula
o § 3°, o § 4,0 com emenda, os §§ 5' e 6° e os additi- Pessoa; AlmeidaAlbuquerquo, Vieira da Silva, Souza Ramos,
Fernandes Torres, Sinímbú, Souza o !\Iello, marquez de
vos 70, 80 e tio.
Caxias, vi~olIde de JerluitinhonlJa, Ferraz e OLtoni; e sem
Passou-se á discussão do art. 6° da proposiçãO.
ProcedendO-50 11 votacão farão annrovadas as emendas participacITo os Srs. barão de Antonina, barãO de l'impama,
da nUUleraçITo do titulo, da 'epigl'aplJu" o da lluilloraçiio do Rodrigues Silva, Pimenta Ilueno o visconde de Uruguay.
Foi lida c appl'ovada ti acla da sessão antecedente.
artigo; e foi approvado o artigo com te emcnda.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte
I/orão rejeitados os §§ 1" e 2°, sendo ilpprovadas as
emondas substitutivas. e supprimidos os §§ 3", 4.0 tio e 6° na
EXPEDIENTE.
fôrma da emenda respectiva.
Uepresentacão
da
mesa
da irmandade da Santa Casa da
Seguiu-se a discussão (lo art. 7" da proposição:
Votando-so fOl'ão aPlll'ovadas as emendas de suppressITo Alisel'icordia da cidade de Pelotas, pedindo a cOIlcm;são de
do titulo o da' epigraplJo, e ada Ilmueração do artigo, foi ap- sois loterias, cujo producto será i1lllllicado á construcção do
provado este com a emenda additiva; e fonl0 ajlpl'ovados 05 novo hospital.-A' cOIlllniss,io do fazenda.
l'articipaclo dos Srs. sonarlorcs visconde de Joc[fritinhonha,
§§ 10, 20 30 e to, bem como o additivo 5°.
Passou:se finalmente á discussão do art. 3° da mesma pro- Souza Uamôs, Souza e l\lcllo, Candillo Jlaptista c Almeida
posicno; e votrtndo-sc, forão aplll'Ovadas as emendas da nu- Albuquerquc de não podol'em comparecer por acharem-50
mcrácão d~ titulo e do artigo; o forão approvados o artigo, moJestos.-Inteirado.
os §§"lO c 2" c mais o 3° additivo.
ORDEl\l DO DIA.
O SIl. PRESIDIlNTE declarou esgotada a matel'ia da ordem
Forüo
5ubmettidos
á discussão, c, sem debato approvado5
do dia.
Nesta occasião 11 SI' Silvem\ da ~lotta, como orador ,: para serem remeltidos á ouLra camara as redncMos (los scdeputacão do senado, encarregilda de apresentar a Sita flh, . "uintes projeclos do senado, que uaviITo ficado sobro a meSI!:
gestadê o Imperador a resposta á falia do throno, parLicipou
l!ll10 501.00.
navel' cumprido a sua miSSãO, sendo introduzido na [órllJ~ do
1.° Declarando ter a viuva do marechal de camro Gustavo
estyla perante o mesmo Augusto Senhor, o qual se dignou llenrique .Bro\VlI, tlireito à metade do soldo com clue o mesrospondol' do seguinle modo:
mo fOI reformado j
" l\luito a~radeco ao senado os sentimentos que a mim e
lIIONTE-PIO,
á minha família cónsagra, e confio, como sempre, que, da
llarmonia dos podere5 do estado provenha o Qngrandecimento
2.° Autorisando o gOl'orno a conceder á D. Amalia Rcgi S
~Iuniz llarreLo o monte-pio 'rue percebia a sua mãi, "iuva dO
da nossa patri a. "
O Sn, pnES!llE:-1TE declarou quo a resposta de Sua Mage,- ralleeido clle[o de divisão JO:1o Francisco Regis,l)ai da agrl!tade o imporador era recebida COlO mUlto C5jlecial agrado c ciaua.
em seguida deu a ordem do di<l. 25.
Exo~EnAQÃo DO LOG,lR DE OFFICUL DA SEcnET1l\lA.
« 1" discu>isão ,lo parccer da mesa n. 2i, concedendo ao
Entrou em i" discussão, e p~ssou sem debate para 2- o
Dl'. Francisco de Assis Negreiros Castro a exonoraç;1o que
parecei' da mesa n. 24, concedendo ao Dl', Francisco de Assis
pediu de oflicial lia secretaria úo senado.
"1' discussão.adiada a li do corrente da proposicão da ca- Neíiroiro~ Castro a exoncração que pedira do logar de ali·
lnara dos 51'S. deputados que autorisa o governo - a mandar cial da secretaria do scnado.
matl'iculal' no 1° armo de qualquer das faculdades de direito
I'Al'OI1ES CONClwmos A ALGUNS ESTUDANTES.
do imporio os estudantes José Itoberto Vianna Guilhou e ArSeguiu-se a 1" discussão, que ucàra arliadaa :) do corl'CutQ,
mini) Adolrho Pontcs e Souza; em (rualquCl' das de medicina. da (ll'uposiçilo da Cámal'a dos depuLados :lutorisando o ~o
Antonio Constantino do Valle; a mandar levar em conL<l. ao yerno a mandar matricular o estudante Josó RoberLo VirUlna
alumno da escola cenLral João ria CUlllli\ .Beltrão de Araujo Guilhou e outros; a man!!ar levar em conta o exame de lil'
J>oreira o examo de l;ltim, e a mandar passar carta de Im- tilll a Jofio da Cunha lleltri1.o de Araujo Pereira, e Il. mandar
cuarel em letras pelo ]Jurerial collegio de Pedro II i\ JOó!Í passar carta de bacharcl em letras a José Antonio Pereira da
Antonio l'ereira da Silva, com o parecer da commissito de Silva; passou pnra a 2" di~eu5são, na qual entrou logo com
instrucção publica, (jlfcrcccndo emcndas ;
as emendas, olrerecidas pela commissão de instrucção pu~lica.
(( 'I" discussão da proposição da mesma cnmara. approvanilo no rcspcclIl'o parecer e com as mesmas omolllla:; j passou
as pensões annuacs concedidas a D. Joaquina Elisa de 11.1- para a 3" discu5si10.
hleida Vasconcellos o outras;
PENSÃO.
': ConLinuaçào tia íl~ discussITo da lu'oposiçfio da re~orma da
leglslação hypoLllPCUrlil, com as emendas das commiSsões rio
EnLrou e1ll1" discuss<1o, passol! para a 2', e desta pam a 3"
senado. - VIsconde da ,1úaclé, prcsirlenLc, -José ,Ia Silva tlla- som debatú, a prü(losiç,\o dn mesma cam<lra á[lpl'UVilndo as
{ra, 1° scercturio.- lluctda.l/o Farfeira PellJla, ':lQ secre- pellsões alll<uues cOllce!lÍllas ti D. JOl\(luiIHI Eli3a de AlllIciila
tario, l)
VascoIlcollos e outras.
n~ponllA HYPOTffEC.\.IlLL
Passou-se á discussão do art. 9° c paragraphos da propoEU :W DE JUNHO DE 186i.
siçfLo ria reforma lrl'polhecaria, com as emendas das commissues do seriado; 0, lll'ocellendo-sc ã votaçil0, [oi approvada ti
pnESlDENCIA DO SIl. VISCONDll DE ABAETE'.
emomln de numcracão do artigo; forITo al'provarlos o artigo c
â,'s 11 horas da manhã fez-so a chamada, e aclmndo-se o §I o; rejeitado o"§ 2o, sendo app1'Ovada a emonda suhstipre~cnles os Srs, viscondo de Aba.etó, Mafl'a, Teixeira de luLiya; supprimido o § 3° na fôrma da Clllonda; e approvatlos
Souza, MentIes dos Santos, Dia,; rIe Carvalho, Fonseca, ear- os ~g ;1.0, 5" c 6° e os additiyos das emendas.
neira de Campos, visconde de Sa)luca!Jl', Araujo Ribeiro,
Seguindo-se a diseu"ão dn ar\. 10, foi tamhem apprOl'arll\
Cunha Vasconcellos, Pompeu, visco ode de SUi\ssuna, IlWI'- a emenda do numcra~ão do artigo, e este rejeiLado, sendo
(juez de ILünhaem, ~iqueint e ~lello, Sou~a. Queiroz, bal',lo approvilda li emenda snbstitutiva ; [or[o approvauos os §§ 1°
uo S. Louronço, Nabuco, barao de l\IuI'lLIba, D. Manoel, e :!o, rejeitado o ~ 3",sendo approvada a eIllenda suhstit~LIV<I;
Ferreira Penna, llIm'l[UOZ de Olínda, marl[uoz de AbranLos, e approvados os gg 40, 5°, Go, 70 ,8°, go o 10 com a omenda
Zacharias, Paranbos,viscollde de Itahorahv, visconde da 110<1- supprcssiva da ultima parte_
Vista, Souza J1ranco, Silveira da ~IoHa, Días Vieira e Jobim.
Não podendo coutinuur a votação por falta do qltOru.m,
O Sr. presidente abriu a sessão.
ficou encerrada a discussão da parte do art. 10 da pl'opoóiçãO,
llaltúri:lo com cuu,a parLieipada os Srs, Dantas, barITo de do § 11 em diante com as emendas; c o Sr. preSidente deu
Cotegipe, barão de ~laroilD, barão de Quarahim, Candido para a ordem do dia ~7 ;

r
SESSÃ.O EM 27 DE JUNHO DE 1861.
Votacão sobre a parte do art. 10 da proposiç;10 da reforma
hypothécaria, cuja discussãO ficou encerrada; e contmuação
da mesma proposicãO com as emendas;
1" discussãO dó pal'eccr da commissão de constituiçàO
concedendo licenea para conservar-se na Europa ao Sr. barão
de Ouarahim; «~1' dita da proposição da camara dos.Srs. deputado: franqueando O • rio Amazonas ao commerclO e navegaçao das
naçõeS amIgas.
.
.
" ContinuaCllo da t· (hscussão do proJccto do senado declarando sem êlfcito o decreto de 30 de dezembro de 186.3,
que aposentou varios magistrados, com o parecer da COmI1l1Ssão de constituicão, a indicacão do Sr. Pimenta nueno, de 3
de marco do cOI:rente anno, ê o respectivo parecer da mesma
commiss<io, adiado a 17.
.
Levantou-so a sessão 11<1 de hora depOIS do meio-dia.
lIO' sessão

E!tl 27 DE JUNHO DE 1864.
PRESIDENCIA DO SR. VISCO~1)E DE ADÁETE.

SlOO!ARlo.-Expediente.-Ordem do dia.-R~forma hypothecaria. - Abertura do rio Amazonas. DI~curso do Sr.
Paranhos Requerimento de adiamento do mesmo senhor.
AppTovação d~ dito requerimcnto.- Aposentadoria de magistrados. Proleeto annull~ndo os decretos de ;JO de dezembro. Requerimento de adtamcr.to do Sr. Munhba. Approv~çào.

A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, AJaEra, nlendcs dos Santos, Paranbos,
Pompeu, Carneiro de Campos, Teixeira de Souzn, barão d,·
Pirapamn, Pimenta. nue~o) Araujo !libeiro, SOU7.i1 e Mello,
Dias de Carvalbo, DIas Vieira, Ferrmra Penna, Dantas, marquez de Itanbaem, marquez de Caxias, visconde de Suassuna,
D. Manoel, Almeida Albuquerque, Fonseca, Siqueira dIello,
Nabuco, visconde de Sapucahy, harão do lIluritiba, Cunllil
Vasco::ceUos. Zacharias, banl0 de Antonina e visconde do
Uruguay, o Sr. presidente a.briu a ,sessão. .
, .
Comparecêrão logo depOIS os Sr•. JobIm, Canfildo Balltista, marquez de Olínda, Souza Franco, visconde da IloaVista e visconde de Jequitinhonha.
Faltáriio com causa participada os Srs. Ferraz, barfio flc
Cotegipe, barão de Blal'ohim, bariio de Qllaralum, Cundido
Dorges, Euzebio, Paula Almeida. Pllula l'os50a, Vieira rla
Silva, Souza Ramos, Fernande, Torres, Otloni, visconde de
ltaborahy, Souza Queiroz e Zacharias; e ECIll participacãQ
os 81'S. barilo de S. Lourenço. Silv~ira da Motta c mm·.,úez
do Abrantes.
Foi liúa e approvada a aeta da sesslto an!ccadcntc.
O SR. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte:
iXPEDlENTE.

Officio de 8 (le abril do corrente anno do presidente da
provincia de Mato-Grosso, acompanhando um cxcl\l[Jl<ll' do
relatorio apresentarlo pelo seu antecessor á assemlJléa legiólativa da provincia no aeto da abertura, a [l de maio dc 186:f.A' arcbivIlI·.
Outro de 20 do corrente do preóidentc da provincia de
Santa Catharina, acompanhando 28 cópias authcntiras de
aetos legislativos da assemblóa da provincia, de Il~. 5:!5 a{llil!.
promulgados na sessão ordioaria do anno corrente. - A' com:
missílo de assembléas provinciaes.
Offieio de hoje do SI', senador SOllza Queiroz. participando
não poder comparecer por incomfllo.lo de saude áô sei'õÕCS do
senado.- Inteirado.
1'010 Sr. 2° secretario loi lido o seguinte
PARECER.
~ A comissão ~e. constituiçiiO é de piuecer que sr,jão ar·
c~l'Iados os papeIs mclusos relativo. á eleição do um senador,
fcIta em novembro e ,le.cmbl·O do anno ~assado 1111 Ilrovincia
de.Pernambuco, Os quaes forão rcmettidos ao sona/jo eom os
aVIsos do milli:;terio do imporia ae S, 23 e 30 de marco e
20 de abril.
. .'.
.,
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«Silo esses papei~ as actas da organisacão dos collegios
eleitoracs das villas do narrciros, Cabrobó~ Boa-Vista, Bonito,. Serinbae~ e Victoria, e os da eleição primaria das .parOc!llas de IpoJuca, Garanhuos, Tacaratú, Bezcrt'os e BOnito.
« A' commissão nenhuma duvida se oll'erece sobre esses
papeis.
« Paco do senado, 23 de junho de 1861,.- Vüconde de Sapucahy.--- Visconde de Urttguay. "
Sendo posto em discussão foi sem debate approvarlo.
Forão lidos lambem os autllographos do decreto da assemblé~ geral relativo á dotação de Sua AltczaaPrillceíla Impeperlal e de Sua Alteza a Sra. D. f,eopol(hna.
O SR. rMSIDEI'iTE declarou que ia-se offieiar ao Sr. ministro do imperio para saher-se o dia, bora c logar em que Sua
!\Iagcstade o Imllerador recebcní a de~utacão do senado quo
tem do apI'escntar o referido decreto, e forilô em seguida sorteados os Srs. senadores Fonseca, Carneiro de Campos,
D. i\lal1ool, Pompeu, barão de Antonina, bar1ío de Muritiba
e Rodrigues Silva para a dita deputação.
ORDEnI DO DIA.
REFeRilA llTPOTllEGARlA.
Procedeu-se á votacão na parte do ar!. 10 da proposição
da reforma bypothecária com as emendas das commissões
cuja discussão Iicára encerrada na sessão antecedente. Forão
approvados os §II 11, 12 e 13 com a suppl'cssào da ullima
parto, na fórma aa emenda; os §§ H e 15 suprimindo o 17 e
alterando a nunleracão, na fórma da emenrla; os §§ 18, 19,
20 e 21, o §23, suprimindo o § 2i.segundoaemenua; os §§
25 e 26, com a emenua additiva, e os §§ 27, 28, '29 c 30.
Continuando a discussão da rererida proposicãO no art. 11.
foi approl'nela a emenda da numeracão do ti tulo e uo artigo;
foi alll'rol'ada esta com os §§ de 1° ;i 80 ; § 9° com a emonda; e
os §§ 10 c i!.
Pa5sando-se ao ar!. 13, foi approvada a emcnda da IlumeI'açao do titulo, a additiva da cpisraphe e da numeração do
artigo; foi aprrovado este com os ~§ de lu a ~.; e forão tambem approvados os §§ aO. 6' c 7°, aJ,jiti \'OS das emendas.
Seguindo-se o art. 14., Coi approvaia a emenda de supp.ressfLO do titulo e da opigrapbe; c a da numeração do artIgO, sendo este approvado com as emendas.
Passando-se aos arts. 1Ü e 16, forão approvadas as emendas de suppressão dos titulos c de cada um dos mtigos.
Seguiu-se a di.cUBSão do al'I. 17 e Coi approvado a emend,\
de numeração. {~O titulo e do artigo,e Coi approvada est~ ~om
a emenda lltlllltlva; Corão t,unhem approvado$ os §§ ad.hIlTO;!
de l° a 18 das emendas.
Passou-se ao art. 18, e f<li approvaua a emenda de lJumcraç,io do titulo e a. do. artigo.senllo este rcjeíl!ldo e approvada a emenda ~uhgtlluLlva.
.Entrou nnallllcllte cm discussão o tilulo 13, o foi approvilda a clUcnd,.\ de numcraçiio do titulo e doi epigraphe, e .3da numeracão ,lo art. 19, selldo esle a~prova,lo, suppnmindo o al:1. 20, e appl'o'\'(lUO o '21, com a emenda de numeração.
Julgada sull1cientelllcntc discutida a prOpOSiÇlio com as
emendas, pas,ou p~ra a iJ. discussão.
Entrou em l' discussão, e pMSOU para a '2,' sem dehate, o
parecer da commissilo de c()n~tituiçãO concodclHlo licença ,110
SI', 5cnador banlo de Qu;rral.um para conilervar-ilO na Europa.
AUERTURA no RIO Àl!AZONAS.
Seguiu'5e a la di,cussilo da proposicào da eamara dos
deputarlos, fralHlucllndo o rio AnlUzonas ao cOllunercio e
navegaçil0 das unções ami~as.
o S,-. l>""unhos: -Teollo sérias objccções contra o
projecto em di;:;cU55,10. Nlio concluirei dcll~s li rejeic1ío immediata do projceto ; ClllCllllo que sua maleria é sumlliamente
importante, e flue por' is,o merece ser hem considernda pelo
senado. (Apoiados). A minha conclu5ào será que o projeeto
seja remettido ao exame de uma ou duas commissões desta
casa. Peço licença ao :;;enado [Iara expôr as objecções a Ull~
~lluc\o,"
'.
.
t
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Nilo sou, nem nunca Cui) opposto li abertura do Rio AmaSão necessarios ajustes com as potencias ribeirinbas, para
zonas; sei mesmo que ba até certo ponto um empenbo do que possamos, bem consultados os interesses commuo; e regoverno imperial a este respeito, empenho fundado em sua ciprocos do imperio e desses estados, franquear ri navegapalavra de bonra ou em declaracões que alte fez a respeito cão e commel'cio do Amazonas a lodas as bandeiras. Mas
de suas intencões rclativamento' á abertura da(juclle do a éonvirit que esta medida fique depenflcnte de ajust.es internatOllas as baudêiras.
cionaos com potencias que não SilO ribeirinbas? Não cOllvirá
Quando o governo impe.-ial foi por mais de uma ve1. soli- antos que, satisfeitos essos interesses de viziuhança nos
cilado para concedor a lodas as bande!ras a nave.?ução do ajustes que lemos celebrado e íJue procuramos cclebl'1\r com
Amazonas declarou aos governos anugos que n<lO eslava os esLados riheirinbos, o lllais seja docl'oLado por um aeLo
longe da ;ua illtellcão esta medida, mas quo não em oppor· l11'opno, exclusivo do gQverno imperial. modífico.vel a lodo
tuna) quo não o liodia fazer enlão) por motivos que expoz e tempo, quando e como ello julgar conveniente?
que so resumem príncipahnentc na convenioncia de r],lo darSerá IIccessal"io (Iue tornemos a abertura do Amazonas demos este passo, sem que fosso precedido de convenções pendente, pam as llotencias nira ribeirin!Jas, rle traLadus com
com os estados ribeirinuos. (Apoiados). Esta doclaraçito [oi essas \)ot~flcias? Se elhls n"0 s@ prestarem á celebração desse
feita em 185t peloorgilo do Ilobro visconúe úe A!meté. então aceono? Se fino convier ao illlllcrio prender-se por estipulaministro dos negociosestrallgeiros; e cu elltão,quo tive a hom'a ctlas dcs.a natul'cza fi respeito de uma medida em ffue ello
de succader a S. Ex. neôse minÍsterio, ratifiquei as dcclara- aevc ter exclusiva soberania? O pro.iecto não deixa al'hitrio
ções. que ogoverno assim havia fei.to,declaraçtles que ,em rigor ao govel'no, illll,õe-Ihc o ctevN' de n[o frau'lllCar a navega,;iio
uão Importarão um compromisso wternaclOnal, ruas rml'0rta- e cOIOOlel'cio do Amazonas ás nacões não ribeirinhus, se antes
vão um annuncio f!'anco de suas intenções no livro c esponta· não celebrar t!"l\tullos para esso
com essas potencias"
neo exerci cio de sua soberania territorial.
Eu vou ICI' o nrLigo (lendo):
Entondo que a nberturil do rio Amazoaas é uma mediria
« Fica o govcl"Ilo nutorisacto para abrir, no termo mais
.
.
-' I
.
breve possivel, ao commcrcio e navegaciío das nacões nmigas
de alta COllverllcncia para o palz; que nHO pOI a ser ll11pUg- com qu~m celebrar previamente tratados, ou convenções ..•. »
nada por tOllos os 'Iue desejào a PEo.pcridade do Bms.i l, por E' manifesto fl'lIe, sel'undo este proJ'c[\IO, o commcrcio o
todos os que COlllprehcndem rlllO lIao podemos conõegulr es;e
"
fim seUl que por todos 05 meios ao nosso alcance procuremos navcgnçiio do l"Ío Amazonas não Jlodem cier frar'(fUeados ás
desenvolver os grandes elementos de riqueza 'fue encerra o nações que mio s,10 ribeirinhas senão em virtude de convcnnosso solo: a abertura do Amazonas está neste caso. QUiln. cue, inlernacionae5.
do opportunamente decretada, quando acompanlJa<la das me- • Sou inclinado n crer que n1\o cOllvem que o governo imdidas que são indispensaveis it lIossa segurança e policia pCl·;al. se prenda por tratados ás ~otenoia~ n50 ribeirinua5, o
fiscal (apoiados), ô. abertura do Amazonas ha de ser ferlil em respeIto da navegnção e commerClO do 1"10 Amazonas; pelo
beneficios para o nosso paiz...
.
mellos eAa tem oi do a politi.:a até hoje seguiria pelo governo
Nilo sou, portanto, suspeIto relatt\'ument? á medida de imperial. O seu principio geral, pelo 'lue toca ao commcrcil'
que se trata, mas n,10 posso admIltll' a doutrtna [lo pro]ccto. e navc!,ação, é a igualdade do tratamento, concedelHlo pOl
Em primeiro logar, enlendo que o governo, para frafllluear acto [ll:oprio a'lllillo que jul~a conveniente aos interesses do
' d L rl
õ
impel'io em suas relacões flIll1gaveis com 05 demais estarias.
a n.uvegação do Amnzonas ao. COI~merCI? e. o as as naç. os
O proJ'ceto vcm cst~beleccr uma politica nova a ros'11eito do
anllgns, não carece.~le outor!snçao leglslut:va; (Iue o podo
fazer, assim como Ja franqueou a navegaç<to e commerc!o rio Amar,onas; n50 pennitLo llue ô.rluella navegação sej.t
do Alto Parogu"y, a navegação e comfi\crcio do Alto Ura· [ranql1cada ús nações não ribeirinbas, se c,tas se uão pres/(uay, assim con.o já conccdeu essa mesma llavegaç.10 do t<trem a celobrar tratados para esse fim, ou se o goyerno 101Amazonas a alguns dos ~stados ribeirinhos com quem ceb· perial, por sua l'artô, n~o julpr isso conveniente.
brámos tratados. Temos tratados de nnyegaç[o o COnlmorCIO
Ainda mais. Ü projecto limita esta medida ao rio Amncom o Perú e com Vcnewclla; temos solicitaúo ajustos iguae. zonas e a um ,lo seus principacs amueutes, o rio Negro: 1l.ln
com os outro. estados ribeirinhos do Amn7.0nas, Nov,\·Gra- convinl frun'lucar a nal'og-açitG de algulll ou de alglU\5 dos
nada e o Equador. Se, pois, o !;overno pôde pela lcgblaçiio ontr05 mais importantes tributados do Amazonas, por exem·
.
. Igue eOnYefllent~,
.
. o no
. ,,.nl<l1.0nHS, 1110, o TOCillltiH5?
vigente,
quan do lU.
a bnr
abrir esse commel'CIO n to,las as na~iJes aml!,as, poríJue bOJO
0 Su. l'rllB!'iTA IluBNO : - O Japurâ.
se julga neccssa ria Uilla autorisação lcgislati v<t ?
O Su. l'HANllOS:
A passar o projecto, o governo só
Nilo ê esta a Ul\lca objecção que tenho contra o projeclo. O pórle fmnrluoar a navegação do rio Amazonlls e do l·jo Negro.
projecto torna dcpen!lente a nrerturn do no Amazonasúe tra·
O Alto:l'al'agn,\y e o Ato"Uruguay forão franqueados ao
tados não só com as potencias riheil"ÍnlJus, mas ainda com CO\\1merCIO tle tofins lIS nacões IIldcpclldcntcmcote de tratatodas' as outras potellcias amiga •. Pela constituição tio im" do,; sómclltc celebrámos eónv!lncões com os cst<Hlcs ribeiriperio é faculdade que cOlllpete ao lJotlcr executil"o dirigir nllOs. E"te é o 1'l"Ocedimcnto quê mo parece mais accrlad'J
as nc"ociacôes lJOlilicns com as outras nacões, e celebrar relntivamellte no Amazonas; mas (] projecto mio o penuillc,
tratados, pOliclll o eétes ser leva.dos a elIeilü independente- exige a cclelm";,,u rll) t,'atados caIU todas ,\5 potencias (1110
mente dê approvaçiio da asscmlJléa geral. Só em um caso a qucirão :<o~ar dililuell~ commercio e navegnção.Nüo pcrmitle
constituicao do imperio 11<10 permitto que 05 tralatlos cele- filIO se franqueÍn a rtaYOgaçi10 de outro aliluente (Iue não SCj'1
brados c"om ns outras nações sejiio ratificaúos sem prévio o rio Negi'o, entr'otantv quo póde convir 11 Illesma medida
conhecimento e approvooiio da Msem!Jléa geral: é quan,]o rolalivurnontr. n algum ou alguns dos outros tributarios dacllos im[lorLão ceôsão ou'troclJ. de tcrrilorio. CDO\O Ó, pois, '1unHe grilnde rio.
que o projccto impue ao goYel"llo a obril!açãlJ de celebrar' ·~:;:i'\o projecto, o governo é autorisado para fazer as drs·
tratados, quando cõtas llc:;:ocia.çôe5 rosulLJ.o fie um,1 faclIl· J'e~as 'lue ;\ inidativ<I e cxccnção desta medida p05S1\0 G~igir.
dado que o governo tem pela constituiçãO, quando COnl"Cl\1 relllos illlUi un\ credito Índellnito, um crerliLo especial e ~e!ll
flue clle:cxcrc;\ essa faculdade livremente, e 1l,lO em virtude rlualltia fixaria. Se esLe credito não for cOfltemlllatlo I,a lei
do uma Obeig;IÇão imposta pOI' lei?
. . ..
d? or~:1l\10nto, e creio (IUO atê agom ainda o nilo f"i, a :;Uil
A celebrarão de tratados com as potencHl.s nbctrlnhnsl! !lr"I'051~:"0 encontra com 11 lei de or'camenlo do 1862, ar!. H,
para a abcrlitra do rio Amazonns, é necessidade que todo, (\l'tl!,O que allulysúll1D5 rninuciosarnlÍnte IW,tll casa, quani!o
!"econhcc~m, Il,lo póde ser posta ~rn duvida; !nas o ;;:orems 5e discu~i\l o i'l"ojecto de rcsoluç:'io gue proroga a lei de orr,all\\pel'ial làatl0.lIdcu a esta ncceõsHlade, e conlwua a faze·lou monto vlgellte pil!"a o anllO finanecu'o proximo futuro. Se o
lla pouco rc~o!"dci que. celcbl'úlllOS uma convenção llul'Íu. projecto tem .p'!l' fim (lar fUllllos ao govemo para as dcspczas
com a rcpuhllca do Peru, outra com a repubhca de Venc· 'fue p05S.\ eXI~[r II abertur'a do Amilzonas, entüo basta uma
zueltu) e que',se já não temos ajustes ,ig-uaos com as relHlbli· simples di"llosiÇão na lei do orgamcnto; ont[o para que oslO
cas de Nova-Granada Q do Equador, e porque 05 governos III'oJccto? pltm qao emtJaraear a aceito do governo, par.l
destes estados não se têm prestado, como era de esperar, ás I que restringir a faculdade que alie têm pela constituiMo 110
solicitações do governo do Drasil.
A imporia? para que impur-se ao governo uma norma dô poli-
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tica que el!e até hoje não tem julgado conv.eni~llte seguir, e
que no rio Amazonas nos pile em contradlcr.ao c.om o que
lemos feito e sustolltauo no Uruguay, no Parana 8 no Para~uy?
.
Estas objecçiles são para .mim de mullo pe.o; cllas me
inclinão a votar contra o proJ8CtO, nos termos em que este se
acha concebido, porque o tcnbo por desnecm,sario e até por
inconsLitucionaL 1Ilas, como a materia é de summa importancia, e eu desconfio sempre da e:xiguidade de minh~ inlellígoncia, não concluo, como disse ~o começo do meu discurso,
pela rejeiçãO do projecto. Vou requerel' ao sellad~ que o projecto seja recommenuarlo ao exame de duas comuussões destfL
casa, as de fazenda e diplomacia (apoiados) ; me pal'Cce que
estas duas eornrnissõcs são competentes para Dsdal'ecer o
senado sobre materia tão ponderosa,
Foi lido e apoiado o seguinte
nBQuEnllm;:;To,
« Requeiro que o projecto seja remcttido ás commissões
de fazenda e diplomacia, para mtcl'[lOrem o seu llarecer,S. R. -'27 de junho de 18fH.-Siiva Parallltos ...
Posto em discussão, foi sem debate apJlrovado.
APOSEIITADOnlA DE llAOlSTn.lDOS,
Continuou finalmente a l' discussão do projecto do senado
declarando sem elTeito o decreto de 30 de dezembro de 1863,
que aposentou varios magistmdos, com o parecer da commis·
são de constituicilo e a indicncüo do Sr. Pimenta Bueno, de
3 de marco do corrente auno, âdiada a 17 de maio, com o respectivo párecer da mesma commiss[o :
OSI'.hal'iio de ltIul'iUba:-Peco o adiamento deste projecto, por não estar na casa o seu nODre autor, e mesmo por
que não se acba presente o Sr. ministro da justiça, que, me
parece, tem de intervir tambem nesta discussão.
Foi lido li apoiado o seguinte
REQUllDtIlENTO,
" Requeiro que o projecto seja adiado até que se ache presente o seu autor, assim como o Sr. ministl'o da justica. 27
de junho de 186i.- bIttritibll, »
•
Posto em discussüo, foi sem debate approvado.
O Sn. PnllSIDENTIl declarou csgotada a matoria da ordem
do dia, e deu para a da seguinte sessão:
2' discussão do pal'ecer da mesa n. IH, concedendo ao Dl'.
Francisco de Assis de Negreiros Castro a exonerac.1o que
pedira do logar do official da secretaria do senado; •
l' discussão das seguintes pl'Oposiçõcs da camara do Srs.
deputados:
Approvando os decretos em que se estabelecem as oondicões com que foi concedido a Luiz Boulieck lavrar a mina
ae camio de pedl'a, descoberta nas nmrgens do rio Jaguarão
e seus amueRtes, na provincia de S. Pedro do Rio-Grandú do
Sul'
Âutorisando o governo a mandar pagar ao ex-soldado do
extinto corpo de artilhal'ia da marinlla Jorro Antonio de Cal'valho 05 vencimentos que lhe são devidos;
la discussão dil parecer da commissão de constituiciio sobre a elcicITo, uHimamúnte fcita na provincia de Pemainbuco
de um sen"ador, em substituiçãO do visconde de Albuquerque:
Levantou-se a sessão um quarto depois do meio-dia,
ACTA DE 28 DE JUNHO DE 1864.
DO S8. VlSCOlmE DE AllAETÉ,
A's t 1 horas da manM fez-se a chamada, e acharllo se
~resentes os Srs, visconde de Abaetó, nlafra., Teixeira de
Souza, 1\Iendcs dos Santos, Pompeu, Araujo Ribeiro, D. lUaDoeI, barão de Dluritiba, visconde de Itaborahy marquez de
ltanhaem, Paranhos, viscondo de Suassuna visconde de Sapuenhy, Carneil'o de Campos, Cunha Vasc~ncellos Ferreira
Pen~a, .Dias ,de Carvalbo, Dantas, Siqueira e nlell~, marquez
d~ Caxllls, vlsconde da Boa-Vista, barllo de Antonina, CandlUO .Dorl'es, "fonseca, barão de Pirapama, Dias Vieira, Zacharms, RodrIgues Silva e visconde de Jaql1itinhonha,

Faltárão com cnusa participada os Sl's. Fet'l'az, barão de
barITo d~ MUl'Oim,.haruo de Quarahim, Candido Baptista, Euseblo, Paula Almeldn, SOliza Queiroz Paula Pessoa,
Almeida c Albuquorrrue, Sinimbú, Vieira da' Silva, Souza
Ramos, PCi'nandcs TOITCS, Souza e nIcHo marquez de Abrantes e Ottoni; e sem pal'ticillacão os Srs. 'barão de S. LouI'enco, Souza Franco, Pimcnln. Dueno, Silveira da lHotta
JobIm, Nabuco, lUarquez de Olincla e visconde do rl'U~uay',
NJo havendo numero sufficiente de Srs. senadores, ~ SI'.
preSidente de,clarou CJuo nito podia haver sessão; c, depois do
conVidar os Sl's. senadol'cs presentes para occuparcm-se em
lrabalhos de commissôcs, (leu a or~elll do dia 30 :
2a discussãO do parecer da mesa sobre a exoneraeão pedida
pelo oficial da secretara do senado Dl' Franciscô de Assis
Neg-rcil'os Castro;
2' dita do pareeer da eommissilo de constituicM sobre a
licença pedida pelo Sr. senador barilo de QuaraIiim ;
3' lli~cussão da propoSlção ua camara dos Srs, deputados
üpprovando tis pensõos concedi <ias a D. Joaquina Ehsia de
Almeida Vasconcellos e outras.
3" dita da pl'oposicão da mesma c amara, autorisando o
~oYcrno a mand:l.l' "matricular L os tudante José Roberto
Vianna Guilbou e outros nas (aculd ndes de direito e de
medicina do imperio, com as emendas das commissões je
instrucção pubhca,
~otegipe,

30' sessão.
ElI! 30 DE JUNHO DE 18M.
PRESlOENCU. DO sn. VISCONDll DE ADAETÉ.
SUlnIAnto.-Expedionte.-Onlem lIo dia.-Exoneracão de um
oillcial do. secretaria. Parecer da mesa. ApprÔvac.ão,Licenca ao Sr, barão de Quarahim. Parecer da commissão
d~ constituição. Approvllç;lo, ;-Pensões.-Estudantes. lllatncula e outros favol'es.-Concess:l0 a I,uiz Doulíek para
exploração de uma mina de carviío de pedra, na provincia
do Ri?-GI'ande do Sul.- Vencimentos á ex-praca João
Antomo de Carvalbo.-:-E1elção de s~na~or por Pernambuco. Parecer da comrnlssITo de conslttUlção.
A's li horas da manM, achando se jlresentes os Srs. viscoude de Abaeté, .'Ilafra, Teixeira de Souza, Cunha Vasconce1l03, barão de 8. Lourenço, ~fenrles dos Santos, Araujo
Ribeiro, Souza Franco, Pompeu, D, Manoel, Pimenta lIueno,
Cameiro de Campos, marq uez de Itanhaem, Souza Queiroz,
Paranbos, Siqueira e !\lello, Souza Ramos, Sapucahy, Fel'l'eim
Penua, barão d~ Dluritiba, Dias Vieira, Fonseca, visconde do
Itahoraby, Almeula eAlbuqucl'que, marqucz de Caxias, Rodrigues Silva, Dias de Carvalho, visconde da 1Ioa-Vista Zacharias
vis~onde de _ Suassuna Il Candido Borges, o SI': pl'esident~
abrm a SCS3ao.
Comparecêrão logo depois os Srs. marquez de Abrantes
marrruez do Olinda, barào de Antonina, barão de Pirapam~
e Candido Baptista,
Faltár[o com causa participada os S1'5. Ferraz, Dantas
barão de Cotegipe, barão de Dlaroim, barão de üuarabim'
Eu~ehi~, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira ~da Silva;
Snumbu, Fernandes TOI'I'es, Souza e Mello, Ottoui e visconde
do Jequitinhonha; e sem participacao os 81'S. Silveira da
!\lotta, Jobim, Nabueo e visconde do' Uruguay ,
Farão lidas e approvadas as actas de 27 e 28 do corrente
mez,
O Sn, 10 SECRET.l.RIO deu conta do seguinte:

I'RESlDENCIA

EXPEDlENTIl.

O~cio

de 27 do ,corrente, jo ministerio do imporia, commumcando ~ue ficar~ Sua Magestade o impel'ador inteirado
de ter fallecldo no dm 21 o senador pela provincia do Rio
de. Janeiro conselheiro visconde de JIlal'anguape.- A arc1l1Var,
Requerimel!1o do Antonio José Teixeira, pedindo permissão
para, se,l' mamculado em qualquel' das faculdades do impel'Ío
de dlretlo ou de medicina, considerando-se validos al!>UllS
exames de preparatorios que fez em os annos de 1860 e 1'861,
-A' commissão de instruc~iio publica,
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ORDEaI DO DIA.
ExoNEnAcÃo DE UlI OFFICIAL DA SECRETARIA.
•
Entrou em 2- discuSSão e foi, sem dcbale, appI'ovado oparecer da mesa sobre a exoneracão pedida pelo olllcial da secretaria do senado DI'. Francisco de Assis Negreiros Castro ..
LICENÇA AO sn. DAnÃo DE Qu~nAllIM.
Entrou tambem em 2' discussão e foi, sem debate, approvado o parecer da commissão de cOIlstilui9iio sobre a licença
pedida pelo Sr. senador barão de Qunrablm.
Se~uirão-so em S' discussão as proposi~ões da... camara
dos eputados:
- -PENSÕES.
AIlJlprovando ~s pensões concedidas a I? Joucluina Elisa
de Almeida Vasconcellos e D. Leonol' .Mana Pereira de Vasconcellos; á D. Theodora Amalia de Azevcd9 Pecallha c
D. Frallcisca Benodicla de Azevedo Pe~anha, e a n. Maria
Francisca Loile Camisão.
Foi approvada para subir á sancção imperial.
DE ESTUDANTES E OUTROS FAVORES.
Autorisando o governo a mandar matricular os estudantes
.José Roberto Vianna Guilhou e Al-minio Adolpho de Pontes
e Souza em qualquer das faculdades de medicina; a levar
em conta o exame de latim a João da Cunha Bellrão de
Araujo Pereira; o a passar carta de hacharel em letras pelo
~IATRICULA

imperial collegio de Pedro II a José Antonio Pereira da Silva.
com as emendas da commissão de instruccúo publica.
Foi approvada a proposição com as emenJas e remeltida <\
COnllUlSsào de redaccào.
Enlrárão depois ém 1- discussão, passárão para a 2' 6
desta scm debate para a 3', as seguintes proposições da
meSIlla camara :
CONCESSÃO A L. BOULIEK PAU EXPLORAR UMA )IlNA DEJK:!R"IÃo
DE l'EnR.!. NO RIO-GRANDE DO SUL.
Approvando os decretos em que se estabelecem as con_
dicões com que foi concedida a Luiz Bouliek lanar a mina 116
carvão de pedra descoberta nas margens do rio Jaguarão 6
seus affiuentes, no llio-Grande do Sul.
VENCI!IENTOS ,i Ex-rnA~'\ JOÃo ANTONIO DE CARVALHO.
Autorisando o 'l0vemo 11 mandar pagar ao ex-soldado
do exlincto corpo ao arlílharia da mannha João Antollio do
Carvalho os vencimentos que lhe süo devidos.
IlLEI~Io DE SENADOR POR PERNAlIIDUCO.
Entrou finalmente em 1> discussão, 6 passou sem deLate
para a 2', o parecer da commissão de constituição sobre váriaR {lueSlões relativas á eleici10 ultimamente feita na provincia de Pernambuco, de um sênador em substitui1}ão do finado
VIsconde de Alhuquerque,
O Sn. PRESIDENTE declarou esgotada a materia da ordem
do dia, e deu para a seguinte: trabalhos do commissões ; e
levantou a sossão aos 3[4 de hora depois do moio-dia.

T\

CAMARA DOS SENADORES.
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augmento de 200$ que ultimamente accresceu aos venci
mentos do correio.
Como conclusão do que acaba de expôr, a mesa, cumPRESIDENCIA DO sn. YISCOi'\DE DE ARAETÉ.
prindo o que determina o ar. à" do jâ citado regulamento
A's 11112 horas da manhil, achando-se presentes alguns de 15 de dezembro de 1863, sujeita á approYação do senado
Sr,. senadores, o .Sr. presidente decl~rou que, sendo a a deliberaçãO, de que tom dado ?ircumstanciada informaçãO,
.
ordem do dia de hOJe trabalhos de commlssões - não podia e para este fim olferece o segulllte
haver sessão.
I
'
PARECER:
ACTA DE 1 DE JULHO DE 18M.

O Sn. 1"

SECRETAnIO

deu conta de estarem sobre a mesa

fica approvada a nomeacão feita pela mesa sobre proposta

as falhas do subsidio dos Sr.. senadores correspondente ao do presidente, em conferenêia de 30 de junho findo,de Alonso
~ez de junho, e dos vencimentos dos empregados da secreta- C:lI'neiro Pestana de Aguiar para o logar de amanuense da.

ria e paco do senado.
O SR: 2· SECRETARIO deu conta do seguinte:

PARECER DA UESA N. 25 DE 1 DE SULIIO DE 186i.
Sujeita á appro~afr1o ,do sell.ado a nomeação, feita pela mesa
em cOll{erCllCll! ele 30 ele Junho findo, (Ie Alonso Carneiro
Pes!ana de Aguiar para o logar de amallllenSe ela secretarta do senado, com o vencimento annual de 900~, senelo
600$ de ordena(la e 300$ de gratilicação, conforme a labella allnexa ao regulamento de 15 de dezembro de 1 63.

O senado, . tcnd~ em sessão rle 30 de junho findo approvallo em ultima discussão o pa.rec.er da mesa n, 24, datado
!lo 22., resolveu, usando da atLnbUlçãO que lhe compete, reeonhe~:lda pela. lei de 13 de julho de 1837, conceder ao Dr.
FranCISCO de Assi,s Ne!5reiros Cn~tro a exoneração que pedira
do lo~,lI: de offieml úa sec~etana, e manda,r que este logar,
que <:Ievra consHlerar-se extlllcto, fosse substltuido pelo modo
estabeleCido 110 art. 63 do regulamento de 15 de dezembro
de 1863_
Em consequencia desta deliberacão, a mesa reuniu-se em
eonf~reneia nesse mesmo dia, e sobre proposta do presidente,
na rorm~ do art. 5°, nomeou para o logar de amanucnse da
secretaria d? senado a Alonso Carneiro Pestana do Aguiar,
com o vencllucnto annual de 900ill, designado na tabolla
anne)!:a ao Cilada regulamento, sentlo 600$ de ordenado e
300i) de gratificaç;lo,
Da act~ da contercncia a que a mesa 'e refere, e que oITerece eOnjUlltamcntc como complemento deste parccer e meio
de e~clarecc-Io, consta que o individuo nomeado reune as
qualidades e habilitações que o mencionado regulamento
IH'escreve corno naC05SarlaS pam o bom desempenho do empre~o, e bem assim que a medida de substituir o lagar
el,tlncto, p~ovendo-se um dos dous logares de amanueose,
como permllte o art. 63 do reo-ulamento, protluzirá. na verba
das despezas com os empregaJ'os da secretaria em elfectivo
sefVl~o uma diminuição anuua de 900hi, aUendido já o

secretaria do senado, com o vencimento annual de 900~,
designado na. tabella annexa ao regulamento de 15 de
dezembro de 1863, sendo 600~ de ordenado e 300~ do
gratificação,
Paço do senado, em 1 de julho de 18M_-Visconde de
Abaeté, presidente.-José da Silva ~Iafra, 1· secretario.Herculallo Ferrei1'a Penna.2· secretm'io.-Manoel Teixeira
de So!!za, 3' secretario.-Frederico de Almeida e Albuquerque, <i0 secretario,
ACH DA COl\FSnENCIA DA MESA, EM 30 DE SUIIIIO DE 18M_
A's 2 horas da tarde abriu-se a conferencia, achando-se
presentes os Srs. visconde de Abaeté, Marra, Ferreira Penua, Teixeira de Souza e Almeida e Albuquerque,
O Sr. presidente exp6z o seguinte:
« Que o senado, tendo, em sessão de hoje, approvado em
ultima discussão o parecer da mesa n, 2.1., datado de 22, rcsolvera conceder ao Dr. Francisco de Assis Negreiros Castro
a exoneraçãO que pedira do logar de omcial da secretaria, e
mandar que o logar que elle el,crcia, e devia considerar-se
extincto, fosse substituido pelo modo prescripto no art. 63
do regnlamento de 15 de dezembro de 1863.
(, Que, de accordo com o citado artigo, era livre â mesa
substituir o logar exlincto por qualquer daquelles a que se
l'eCere o ar!. 1·, cap, 1', secç. l' do mencionado regulamento.
« Que a elle presidente parecia preferível prehencher-se um
dos doas logares de amanuense, creados pelo regu!amen~o.
e fi cada um dos quacs corresponde, conforme a respecltva
tabella, o veneiment~ annual de 900$, sendo 600ill de ordenado e 300$ de grallficacão.
{( Que,procedendo-se assim, far-se-hia desde já annualmcnte,
na verba dos vencimentos dos empregados da secretaria em
elrectivo serviQo, uma diminuiçãO de despeza na importancia
de 900,p,
. "Que esta diminuição e.o0sistià ~a differença entre a quanlia de 2:000íll que percebia O ollicla! exoneradl1 a pedido e a
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de 900~ que compete ao amnnucnse que for nomeado 1 com
a addicll.o de 200;/1 que accresce actualmente aos vencImentos do' correio do senado.
«Que, attendendo !lO principio de economia,. a que nas
aclunes clrcumslancias não podia deixar de ligar summa
importancia, propunha para o logar de aman~ellse da.secretaria com o vencimento annual de 900$, na forma designada
na tabella annexa ao regulamento de 15 de dezembro de
1863, a Alonso Carneiro Pestana de Aguiar.
« Que o individuo proposto era natural da villa do Araxá,
na provincia de .Minas-Gel'aes, tinha de idade 22 annos,
e mostrára possuir as babilitaçõe3 que o art. 6' daquelle
regulamento exige para bom desempenbo das fUllccões do
emprego, juntando como prova a um requcrimento 'lur,
fizcra, lido e remettido á mesa em ses5il0 de 22 tio corr~ntc
mez, dous attestarlos passados !JelQs Srs., Jo~o BaptIsla
Calogeras e José Bernardo Falletll, que forno r1irectores de
um collegio estabelecido em PetroJlolis, que o peticionario
frequentára desde o anno de 18t>1 até o de 1860, com iI]JIJlicaç50 e aproveitamento lIOS estudos, e bom li louvavel
proceder.
" Que a drliberação que a mesa bouvesse de to",.'
devia, nos termos do art. 5° do citado regulamento. , i
sujeita, antes de executar-se, á aJlprovaçao do senado,
que se achava reunido. "
.
Esta pl'osposta, sendo discutida, foi approvada por unani
midade de votos.
E para conslar lavrou-se a presente acta.- Viscom!e de
Abaeté, presidente.-Jose d.a Silva Ma(nl, 1° secretario.Herculano Ferreira Penna. 2° secretnrio.-'fallOel Tei.a;eira
de SQítZa, 30 secretario.-Frederico de Almeida e Albuq!<crque, qo secretario.
Ficou sobre a mesa, para entrar na ordem dos trabalhos.
Em seguida o Sr. presidente deu para ordem do dia 2:
trabalhos de commissões.
ACTA DE 2 DE JULHO DE 18M.
PllESlOENC!A DO Sll. VISCONOE DE ABAllTÉ.

A's 11 114 horas da manhã, achando se presentes al!{uns
Srs. senadores, o Sr. presidente declarou que 0<10 pOIHa baver sessilo por ser a ordem do dia de hoje trabalhos de
commissões ; e deu para ade 4 do corrente:
1" parte, até omclO-dia.-1" discussão do parecerd:, mOra
n. 21i, sujeitando li. approvaçiio do senado a nomeaç.ão de
Alonso Cameiro Pestana de Aguiar para afilanuellse da ôccretaria;
2" dita do parecer da commissfio de constituiçfio sobre
lárias questões relativas á elciclio, ultimamente feita na provincia de Pernambuco, de uni senador em substituicão do
visconde de Albuquerque;
•
3- discussão dns seg uilltes proposi~ões da camara dos S1's.
deputados:
Approvao(lo os decretos em (Iue se estabelecem as condi·
cões com que foi concedi,io a Luiz DDulieck lavrar fi mina
de carviio de pedra descoberta nns margens do rio JagulInl0
e seus 1Il1luenles, na provincia do l\io-Gwnde do Sul:
Autorisando o governo a mandar pagar ao soldado elo
8xtillCto corpo (Ie i.U·tillwriu de marinhit João Antoniú de
Carvalbo os vencimcntos llue lhe Mo devidos.
'J.' parie. -3" discussão (~a prollO,;íç,io da c~mara dos Srs.
deputados reforman/lo a legislação hl'llotbecal'la.

3.'

sessão.

EM 4 DE JULHO DE 18G~.
PRESlllE1\CTA DO SR. VISCONDE OE ABAETÉ.

SUI~'lAmo.-Exl'ediente. -

c requerimento do Sr. Souza Ramos.-2" parte da ord~m
do dia.-Reformll bypotllecaria. Discurso ilo Sr. Nabuco.
Emendas das commiss1ícs. Observar.1íes do Sr. Ferraz,
e requerimento do mesmo, pedindo a impressão das referidas emendas. Addítamcnto do Sr. Nubuco, para que
seja teita a impressão no jornal da casa. Observações tios
S s. hn~cca e Ferraz. - Continuação da dlicussãO do parecer da commissllo de constituicão sohre eleicões. Emendas
e discurso do Sr. Silveira da Motta. Encerr!Ímento da discussão.

A's 11 boras da manbã, acbando-se presentes os Srs. yisconde de Abaetê, Mafra, Teixeira de Souza, visconde de
Sapucaby, Menúes dos Santos Carneiro de Campos, Ferreira
Penoa. Cunha Vasconcellos, barão de S. Lourenço, D. IlIanod, Souza Ramos, l'omreu, Pimenta Dueno, Rodrigues
Sllm, manluez de Hanlluem. Souza Queiroz, visconlle de
Suassulllt. barão de Muritiba, Nahuco. Almeida e Albuquer!jue, Siqueira e Mello, Dias Vieira, visconde do Uruguay,
!.Jantas, visconde de Itaboraby, barão de Antonina, Fonseca,
ParallIJos. Zacharias, mltrquez de Caxias e Souza Franco, o
Sr. presidente abriu a sessão.
COlllpal'eeêrilo depois os Srs. marquez de Olioda, Dias de
Carvalho, marquez de Abrantes. Jobim, Ferraz, visconde da
n"a- Vista, barão 'le I'iralluma, Candido Baptista, Silveira da
Molta e CandidQ [lorges.
1',111:\1'110 com CIIU'a. participada os Srs. barJo dé Cotegipe, h,trITo de nJaroim, barão de Quarabim, Euzebio, Paula
Almeida, Paula Pessna, Vieira da Silva, Sinimbú, Fernandes
Torres, flouza e M01\0 Ottoni e visconde de Jequitiullonba.
Forão lidas e approyadas as actas de 30 de íunho, c de 1 e
2 do corren te IllCZ.
O Su. '\' St:GnEHnlO deu conta do seguinte:
EXPEDIENTE.

Um olIlcio (le 2 do corrente do ministerio do imrerio, participando que na terca-feira 5 do Corr'ente mc1., á 1 hora
da tarde, Sua Mages'tade o Imperador receberA no II aço da
cHlade a dcputar.àu do senado que tcm de apre5entar ao mesmo augu.to sellflOr o decreto da assembléa geral que manda
pôr em vigor para a dowcão de Sua Alteza li princeza imperial e de Sua Alteza a Sla. D. Leo]Joldinu as dIsposições
da lei n. 166 de '29 de selembro de l8~0, com algumas altefacões. -IJlteir'aclo
Outro de:!8 de junho, IIcompa...oando o olIlcio do presidente da pl'o\'illcia de ~linas-Gcrues, .ob n. 89 de 22 do dito
mez, e a acta da clcicão dc eleitores eS/leCÍ1,c5 que teve logar
no dia ia de setcínbro do anno passado, !la parochia de
S. Francisco de Salles, do ~o districto eleitoral da mcsma
/ll·ovincia.-A' commissão de constituiciiO.
U,ll omcio de '18 ,Ie maio do vice-presidente da provincia
de GOyi>Z, dirigido ao omcial··maior da secretaria do ~enado,
acompanbando dons exemplares do \'elalorio com que pelo
seu antecessor f"i-Iue passada a administraçl10 da provincia
em 1) de abril ultimo,
O SI', PRESIOF.:<TE: - Ih sobre a mesa o omcio que
acaba de lér-se, dirigido ao omcial-!})aiür da secretaria do
senado pelo vice-presidente da província de Goj'ilZ, remet
tendo o relatorio com !Jue o "residente lhe passou a admlnístr.ação ,:a pI'c"idellcia, Não e.slú regular a dircc~ão do
officlO ; o selliHlo mio se acha sUjeito aos rrgulamentos que
o gll"erno expede a respeito do modo por que deve fazer-se a
corrcspondencia cntre a.suas autol·idades. Por consequencia
eu cntendo que nlio se deve dar como recebido este omeio;
lIem ter direcçiio alguma, e na fórma jâ praticada vai se
communicill' isto mesmo ao gover·no.
OIlOEM DO DIA.-1" PARTE.
1\OMÉl~ÃO DE

ALONSO CAR1\ETRO ~ESl'ANA DE AGUlÁIl PARÁ

Observações do Sr. presidente.AMAClOt:NSE o"t SIlCllET,\.R1A.·
Ordem do c/ia, l' parte.-Nomeação de Alonso Carneiro de
Aguinr paraamanuense da secretaria.-Eleição de senador
Entrou em l' disCllssilo, e passou sem debate para a 2", o
por Pernambuco.-Parecer da com missão de eonstituiçào. parecer da mesa TI. '2ã, sujeitando á approvnção do senado
Discursos doi' Srs. Fureíra Penna, visconde de SUlJU- a nomeaçãO de AloTls.o Carneiro Pestana de Aguiar para amacahy o Souza l\amos,-Emendas dos 81'S. FCITeíraPenna lluenso da secretaral'la.

.

,.
SESSÃO ElIl , DE JULHO DE 1864
ELEiÇÃO DE SEl'fAlJOlI POR PEnN,\~mUCO,

Sel(uiu-se em 2' discussão o parecer d. commissão de
constituicão sobre varias (!uastócs relativas á eleiçilo, ulti
mamentc- feita na provincia de l'ermllnbuco, de um senador
em substiluição do visconde de Albuquer~ue,
O Sr. Ferreira PeDIu, :-Com to rio o respeito dcvido
aos bonrados senadores 'lue assignárão este p~recer, peço
pcrmissilo para declar,1r que n.lo po.so conformar· me co rn a
conclusão, em que se propõe que sejão considerados como
supplentcs os tres eleitores eleitos na freguezía. de S. Caetano além do numero de 1'2 que lhe cabia dar, pOJ'q'lTe entendo que esta decisão, além de não scr compatível com a
Índole de nossa legislacào eleitoral. que em certos casos
garante ás mit ..ias o direito de fazerem-se rcpl'csentar pelos
supplcntes, vai manifestamente de encontro a diversas disposiçóes e regras, que passo a citar:
Atli á promulgação da I'esoluçào di) 18 de agosto dc 1860 o
numero de eleitores que devia dur cada uma das parochias
do imperio regulava-;;e pelas pre5cripcõcs rio art. 5'2 .la lei
do 19 de agosto de 181.6, conl'ehido . nêstes lermos: (tendo)
« Emquanto não for lixado por lei o numero de eleitores de
cada parochia do imperio, na fórma do art. 107, 5erá elte regulado na razão de to votantes (>01' cada eleitor. Darà mais
um eleitor aquella parochia que, além de um multi pio de ciO,
contiver uma fraccão de mais de '20 votantes; nenbuma parochia, porém, deixará de dar ao menos um eleilor, por
monor que seja o numero de volantes, ele. »
A mesnla lei contém as seguintes disposições, que até o
presente se acaãotm vigor sem alt~l'nçào alguma:
" Ar!. 5L ... As cedulas que conllverem menor numero de
nomes do que deve dar a pal'uchia para eleitores sel'ão, mIo
obstante, a(Jurad,ls: se contiverem maior numero, sel'do des1ll'ezados os Mmes existentes no fim.
" Ar!. 5G, A eleicao dos eleitores ser:\. regulada pela pluralidade relativa dê votos. Os que tiyerem a nmaria delles
sentO declarados eleitores da paro chia até alluello numero
que a freguezia deve dar, Os 'immediatos depois destes servirão de mpplentes, »
Teudo-se suscitado, ha muito tempo, 11 mesma duvida que
agora. se otIercce Íl considenll;;10 do senarlo, deu lhe o 1'0,vemo a. solucão COilstante do aviso de ~ de fevereiro de 18iíí,
nestes termôs (lendo \: «Foi prescnte a Sua Magcslade o
IllllJcrauor o· omeio de v, Ex. da tado de '28 de dezemhro
do ·«uno proximo passado, solJ n. 1 H, (lo ([ual consta que,
havendo o juiz de paz do curnto do Espírito-Santo do tenHá
de DIar de l1espanha consultlldo a V. Ex, se para a furmaçüo da respectiva junta de qualificaç,lO cabia convocar
como SUll[Jlentes quatro eleitorc,;, cuJos diplomas {ol'lio
allntdladus pelo poder competente por excedentes do ilumero
legal, ou se os immediatos em volfls, V Ex. lhe declarára
que devíiío ser convocados estes e Ilil0 a'lucllcs; pllr<Ju,mto,
desde que farão annullaolos os diplomas de tacs eleilores por
excesso do nlllnero perlllíltído cm vista da base cstabelecida
pelo art. ri:! da. 101 de 19 de ag01'to de 184G, !icárlio seus
11Míles cOllsidcrados como se a l'e.>pcilo delles 1(!lO corresse a
eleif(io,
" E,tendo merecido a il\'perial apllrovaç;lo esta decisão de
V. Ex" por ser não só a mai" conforme á boa razilo, mas
tambem, corno V, Ex. ponderou, a m~is con5entanea com a
fiou trina do art. 5í da lei citaria, que manda desprczar nas
listas dos votantes os ultimos liames [juando rllas comprehcndem maior numero de indivínuos 1"ul;\[105 do 'lue arjlwllc
quo permitle o sobl'euito ar!. 52: assim o cOl1ununico a
Y. Ex, para sua intellig-encia e gOI'el"llO. Deus guarde a
V, Ex.-Luiz Pedreira do Couto FerrM,-Sr. lll'esillcllto da
prol'inda rie ntinas-Geraes. n
A resolucão (Ie 1il de [lg-Qsto de 18GO determinou o seguinte:
(lcndo) « ÁI't. lo, § 10. 'O goremo na cOrte c os prcsidentes
nas provincias fixal'áõ o numcro de eleitores (Iue del'a. dar
cada parochia, na razão de um eleitor Ilor 30 votantes, confOI'me a menor das qualificacões fcitas nos anoos de 18ti7,
18õ3 e 1859, com tanto por~m que nenhuma parochia dê
menos eleitores do que o numero appl'ovado na actuallc{;islatunl., nem tenha augmcnto maior que a metade dcsse numero,

« Ar!. 2° '"'' Feita a desigllaç1io lie que trata. o § 10 do
art. 1°, não poderá ser alterada se não por lei. »
Cabe aqui notar que esta ultima disposicão não tem sido
rigorosamente observada, havendo exemplos de alterações
feila~ Il? numcro de eleitol'e,s de~ignado pelos pr~sident:s de
provlncm, não (101' aeto leglslal1vo, mas p~r dehheraçao do
uma só das camaras, tornada sobro 11m umples pal'eecr do
commissão; mas não é esta. a questlio flue agora devemos
discutir,
Além das disposições que acabei de citar, cncontnlo-se nas
instrucções que bai:Gíl'iio com o decreto de 22 de agosto do
1860 as sellUlntes (lendo) :
" Art. 17. As mesas paroehiaes em caso algum apurarátj, sob pena de multa, os nomes [Iue as cedulas contiverem além rio ultimo do I'umero designado na portaria do presidente da provincia.
" ArL 311. Senl0 tomados em separado nos respectivos
collegios, e não serno Íncluídos na. apuraCãO geral feita
pela,' C'lUl aras, os votos dos eleitores que exêederem ao n~
mero marcado para a fl'eguezJa, e nem S\Wão alies admlllldos a tomar parte na ol'ganisação das lIIe"as dos collegios,
Cazen{lo-se disto menção nas aetas respectivas.»
A' vista de tudo isto, parece· me inquestionavel que, cabendo á freguczill de S. Caelano dar somente o numero de 12
eleitores, (/ue lhe fóra marcado pela presidencia da provincia de Pel'llambuco, segund o a Ínfol'lllaçilo da mesma presidencia, a que se refere o. parecer em discussãO, e tendo sido
eleitos 15, del'c-se julgar nnlla a eleição tios Ires excedentes, e eliminar o" seus nomes da lista dos votados, como
se sobre elles nilo houvesse l'ccahido votação atguma, c não
p:.ssa-Ios para a classe dos supplentos, corno propüc a illustre commissilo, fiem seí que um ou tl'O aviso, ex pedido pelo
ministerio do impcrio em 1853, estabeleceu doutrina contraria à do de 131)1.
O Sn. viSCONDE DE SAPUCAllY :- Ah !

O Sn, FEnnEIRA PE~Nl :- Sim; ha outro aviso, que
tambem lerei, por flUO dnsejo expôr a qucstão com toda a
dal'eza, para 'lue o sena(lo a decida como eutenuer em sua.
sabedoría. Diz osse aviso :
« Ilio de Janeiro. Minislcrio dos negocios do imperio, em
16 de junho de lSií~,- 111m. e Exm. SI",- I'oi ouvida a
sccç;10 dos negocios UO imjlorio do consel~o de estado sobro
o oill';io de V. Ex. n, Hi de ti de fOl'ereiro deste annO : e
Sua i\lngcstadc o lmpcl';Hlor, conformando-5e pOI' sua iÍnIllcdiala I'csoluç;io tie !J do c<lI'rentc II1CZ COIl1 o pllrecer da
dita seccao, exarado em consulta de 27 de marco ultimo:
lia (lor bem mandar dcelarur a V. Ex. que accr'tada foi a.
SUil rlpcisii.o {latia ú consulta qué lhe fez o juiz de paz presidcntc.~a jlll\ta d~ qu~linc~Ç.IO da jlaJ'oebia rle S, Juão, por
occaslao da orl!aIlIS'\{,'aO d" mesma jUllta, de não devrrem ser
convocados como eleitores, Illas como supl'lentcs, os nove
cilladãos, Ctlju. diplomas de !llcitol'es furliu cassados por
rleliberar.ITo dil call1Ma dos d~l'utados, como excedentes do
IIlpnero [/ue podia rlar tl pal'ocllia, visto ~ue, so os mesmos
cít1adilQs deixúrJo 110r esse facto de sei' eleitores, tomavil0
IHl lista dos sUl'plclltcs os primeiros log,lI'es, e como taes
devi;io concorrer para a eI01<:;10 ((os memol'Os da junta, quo
competia á turma tios Hjlpleates, Deus guarde a V, 1Ix.il/arquet de OliJlda.- Sr. presidente da provincia da Parahiba do :\urle, "
\ <i-se, poís, que oste aviso revo/;ou o de 1S:>í, sem destruir
de maneira alguma os seus fundamentos, sem dar raz.l0 que
po"sa justificai' a nUl'a ,Ioutl'ina. I'ara dizer-se que os eleitores ml0 reconhecidos como liles 1l~lo poriC!' competente passão a occupar na lista .Ius sUPl'lentes os primcÍl:os lagares
não descubro molivo algulIl, se não nas palavra. já pOI' mim
repetiria., do arL rir. da lei de 11) de agosto - os t1Jl!1lecliatos
(h}Jois (le8k~ servl';rllll ri" ,<l/pplclltes; ma,;· parece-me não
sei' necessnria muila reficxilo I,am se conbecor quo, combinada esta dí.~osic;1o eOfll as {a (l(lrte linal do arL 5.1, da
mosma lei, e do ai'L. 17 (Ias in"trneções de '22 de agosto rie
lõGO, só poriem spr cnnsidorados como immedilltos aeis eleítores do cada pnrochia os que forem legalmente votlldos. e
nunca al[uclleô sobre quem rcc.1he uma. vota('ão, que não deve
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ser aputnd~, votação que a propria lei manda desprezar como proceder contra os delegados ti subdelegados que, intervindo
com forca armada na eleicão obstarão a livre manife,tacão
Não compreben~o realmente .como se possa permittir que o do voto: A copnmissão nãô sd lembrou disso por não tcr bãsVOI.ante, a, qUfm 50 cabe ~ direito ~e eleger, por exemplo, seis tantes motivos para reputar criminosos esses individuos e
elclteres, 1!1 c1ua .na sua lista mmor numero de nomes, nem propôr que se lhes impuzesse uma penu, E' verdade que isso
c0!l,l~ possao eleitores nutlos passar a occullar os logares de depende de exame,
legltmlOs supplentes, cabendo-Ibes por conseguinte a substi,
Foi para dar estas breves explicacões que pedi a paíavrü
tmção dos eleitores eITcctivos nos casos de falta ou impediO '" F
i
P
r 1- I 't
fi d
"
mento,
"",r, , 'erre "~,. elluo:- e a el ul'a que z o aVIso
, 80 um tal precedente for admittido e firmado por decisITo de 16 de Junho de 1!>a,il , fic?u b~m claro que n~I,le se encont~a
do senado, bem se vê que para o partido que dispuzer da fu!,! d."lUen to p~ra o I>lU eccl da Illustre eommlslio d~ COI~Stl
maioria dos votos em cada rl'eguetia nada lmvcrá mais (acil !UlÇ'lO, ~a)Jalte que eu contesto, VIS,to que apropria lei de
do que fOl'mar a sua chapa de eleitol'os com o duplo do nu- ~9 de u"o:to _de 18~? c~~f~re ao ~ourno o, (hr~~o d~ res,olmero legal, e assim conseguir tambem li. elei~ão de todos os ,~r as dUVld~, «(ue ,o,cc,onelem sO?le a SU? mtellloenCla. N~o
ôllJlplentes, excluindo completamente os cuntIidatos da mmo pl ete"rh pOI manel! a <11guma de~conhecel, nem ,occul; ,r e.te
ria, (Ap,oiadot,)
,
f,lcto ; m~s',co:llpa!'aI1~O a dou,trma daquelle aVI,s0 c9:' a do
DepOIS que se apresentou este pareceI' não m;), foi possivel, (I~ ~ d~ !~velell~ ~e ~8,,:, c notan,do qum,~to suo ( v.rsas,
Ilem seria facil, verificar todas as delíberacões tomadas por plOCUICI chamaI ,o~lIe e,te ponto ,j atlenç,IO do sel1a~o, para
cada uma das duas camuras da assemlJlea gcral sobre o quo flcwla ,a (IUesta? co_m,o entenllel',em sua sa?_e~orla,
ponto da legislação eleitoral de que agora tratamos; mas
,n~collbeço com o I!lU:tl ail~ relat,ol da comnll,suo de conJulgo bastante citar um precedente da camara temporada, StltUIÇi'iO que, s~ndo li elelç,~.o de eleitores e supp~entes fel~a
que me parece intcil'umclIte RIlll!ieavel e di<>no de toda a em comm~m, por cedulas ndO ass,snudas, e pOl e~erutll1lO
ilUençào.
o
secreto, I1In"'uem pode estar autol'lSad? para, oJllcmlmente
Em 18GI, isto é, quando já existia o aviso de 16 de junho fal,~~llldo" a~rm:H' q~e taes e,taes elmtores ou ,s~pplentes
de 1858, tratando-se da eleição dos deputados pela provincia ro!,lo,'elelt~,', pOI celto n,~melo de ,atos, tia m~101'1a~n ~a
tIe Dlato Grosso, pro oz a commissuo de podel'es, como nos m1l101Ht. Lu a o fim, pOlem, q~e temo, em Vista, !-to e,
ora
cP"c d
't ' ,
, I 't,
para ehmlllm' como nullos os eleitores excedentes ao numero
PI'O I)õe ag,
fi, omllllgcüO e eonstl UlÇUO, que o, e el oles le"al ba-ta o facto da ex.pellicão de diplomas a e'se' cldode cel'tll.~ pal'ochIas, excedentes d~ numero que c1las ,vodiiíO 'e~' o' 'l,cn:1a ue \'tI f~lcto se " na'o d"'se ba 'tal'ia' q"ue I1 I
lertalmenle dar (o',elll co ,,' ' I como sUIl le tes
I c, "I, q , ,
~. , "
, le a
,o
,'c
Ilcluel ar ,05
.P n lmme- somma total dos votos apurados. que deve cOllstur das netas,
dl~~OS; !n~s aquel~a "proposta fOI fOl'~emellte cOI:lballda, e se conhecesse rlue torJas a;; cedulas, ou parte tIellas, conti,
ali ai, reJcltada, IJle',llecendo a 9out' !na do aVI,o de ~ de
lt'o um lumero rle nomes 'uflcriol' ao marcado
~~ve:'etro, de 18U~, Neste s~lIltldo, ~~IS, ofiereccl:cl uma c~n~)(lll n
tli~o Ilnc, a~op!adu ~ opini,10 que cu susiento, ficarúõ
do; l~~t~ ~Ia 3 conelus,lO do Ihuec~r~ se [lOI~entUla dlo~m, prevenidos totlus os inconvenientes; alltes reconltcço que em
u ,I c,tla os l~ell1bros d'\r comml'5;lo me ~~o_ de~l~~stl~1 certos casos POrlcI'üO ser injustamente annullados os votos de
o
~,~hlb~IO
slÇõ~m eO"ano, que llUO dou a ,eld,ldella IIltcl1l cncm cidarliíos (lue não tellhào lido ]la.rt~ no abuso; mas este mal
,O
r em q~(l, I~~ ,apolO.
, 6 incvilllve , o não mc !luroce tamanbo como de legitimar-se
U ,pa te do IMI eCCI, a ~ue de" ',.lO oITel ecer um addllaI c<mo ' huso cOll,;irlerantIo-se como suppleutes os eleitome,nto, ~ atluella em que s~ "lZ que rltvcrsas autol'ldades po- ~,n - "" li 'I
I"
)lcJUes Ifltel'Vlel'ão nas elClções, ob;tando pelo cll1prc~o ria IC. llle'l.llme, t: e C1:0~, _
,
' ,
,
forca armada ao li 'e cxerc'c'o los direito' do' votantes do
ConClUO, I)()L! ,IS ,1lIIlha,ohsena~ões ~Ile[eeendo as emendI'
"VI
I
I
(
"
"
'
,
das
de
rlue
f"llm,
e
declal'lli>do
que,
li
nuo
prevalecer
a dou'
Ia o (a oppoolçào, pOI'~ue entendo (lne, c1J~gando cEte m- t,'
d
"o de IÍ de fevereIro de 1/f'i c se' de to
11111l0S0 facto ao conheCimento do senado, nua podemos sem Il~a
aVI" ,_
,,' ,
v, u ria
vo
fultar ao nosso pl'opl'io dever deixa-lo passar desapercebido, (lue se unuulla""e to tia ,\ elmç"o,
nem consentir (Iue Ihluem impunes os seus autores,
Lêr;1o-sc, forilo apoiadas e entrárão em di:lcUSSão as seguintes emendas:
.. !!oI'. "iseonde de §e).ueally , - No proprio discurso
" Anllulle-se a elei~ão dos tres eleitores ,da freguezia de
do nobre senador está defendida a commissão : clla cingiu se S, Caetano ~xcctlentcô ao numero de H~, deSignado pelo preá ultima resolução do governo, em qlle se dec!'\I'ou que os si.lenle da provincia, eliminando-se por conseguinte os seus
eleitores nomeados além do numero legal devião ser consirle- nomes da lista dos votados,
rados como sUPlllentes; portanto o discurso tio nobre senador
" Rccolllmcnde-se ao governo que mande fazer clTcctiva
é todo dirigido em dcsfavor dessa resolucão do governo e não nos termos da lei a I'(l.ronsabilidade dos delegados de policia
contra a eommissão, que não foi encarregada de dizer (Jual .los tonl105 de Una c dQ E,ú, e do subdelegado da freguezia
das duas resoluções do governo li mais conforme á indole da de Quipnp;í, que, sogulldo consta, intcrvierfio nas eleições
lei de 1846, a de 181H ou e de 'ISim, A comllli3s~0 não tinha com forca armada, dl'clarando-se-lhe oull'osim que o senadu
que attcndcr á deliberacão de 18iíi pela simples razão de que espera (lue lhe "rja communicado o rcsultarlo dos processos
te;/; postcl'ior advocal pl~iu1'i,
que por estc mOlivo se formarem, 4 de julho de 1864.Agora, se o seuado julga que li conveniente ~ue ~e examine Ferreira Pelll,a, u
I\. questão de outra maneira. decida neste sentido; ou então
o 8", viseonde ~e §opnco)ly,-Não posso convir em
fa~a-sc uma lei, que Íl o melhor, porque meuiante pareccres
de com missão não se pôde chegar a um resultado sati5faclo- que se eliminem desde j;í os nome~ desses homens: ha uma
rio; o s~nado resolve de uma maneira e a camara tempora- rc,,0Iuc;10 do govel'llo em confol'nlldade da leI que o autoria de outra,
rieou ã tirar liS du\'idas tlue occorressem a rc>peito de eleiNão quero entrar no exanJe de qual das duas decisões do ções, c nós devemos úhSCI'\'aI' essa resoluçiIo cmquanto não
govel'llo é a melbor, se li de 185i, se a de 1858, Sempre fOI' l'cvo"'ada, c talvez por uma lei. Agora nós tomamos
direi, porém, que tenho alguma duvida a este respeito; por- uma delilferacilo, c em outra occnsião podemos tomar dclique, não havendo no aeto da eleicão difrcrenca alguma entre lleracão dilJ'r:rcnlc, E,tamos ventIo isto to.los os dias; em
eleitores e supplentes, sendo a eleíção a mesnia, não sei como e!cicÓes mio ha uma re~r,\ certa, a não hllvr.r lei. Mesmo
se ba de conhecer que nesses (lue se chnmiio excedentcs ao havêndo lei: nem SCmJlre~ ,6.observada; quanto mais não ballumero kg,ll não e,t;'; o voto da minoria tambem, A cleiçilo vendo! Ahi estilu duas oJllmões do governo: ,uma soh,re ~c
ó uma :iÓ, 08 slIpplentes succedem os eleitores; como bave- soluciio de consulla" c a outra do mUl1stro ÔO ; fi pnmmra
mos de saber que aqui não está o ,'oto da miuoria, e '1ue mallÍlando eliminar da lista di)s eleitores os individuos nooHa não está rCtlrescntadil. neS;i; cxcedente? Tenho muita meados além tio numcro leital, e a segunda mandando considuvida nisto,
dem-los como surpler.tes, Esta ultíma é a que vigora, c ,cu
Já digo, a eOlllmissão regulou-se pela ultima rlecisão do não a acho má, mlls não entro no seu exame; o que dIgo
govemo, e parece-me Gue está justificada por esto lado,
6 que a commissão fundou se na ,legi~laçã~ dgeote, P?rque
Quanto ao outro ponto, não me QPponho a que se mande esse a,'iôo faz parte da nossa lcglslaçao eleitoral. I:J,.IY1UmOS

nuJla. (ApotadQs.)
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de eliminar esses eleitores sem maior exame? Ao menos do nobre seoat!o!" na parte em quo resolve a questão annuldesde j1l não posso votar por esta eliminação.
lando os eleitores excedentes ao numero. volte á commissão
O Si'. Souza Ramos:
O Illustre relator da com- fie constituição para que ella reconsideré a mataria e propomissão de constituição já deu ao senado explicações sutis- nba ao senado .. ,
factorias do seu procedimento. O ~arecer da commissão está
O SR. FERREIRA PENNA; -Apoiauo.
de accordo com a uI tima decisão do governo expedida p,u-a
O Sn. SOUZA ftA~IOS : - •• , o que julgar conveniente, ficana execução da lei de eleicões, porque não julgou a commiu· do entretanto adiado o parecer nesta parte,
são conveniente por este íneio estabelecer uma doutl'Ína co,Foi depois lido, apoiado c posto em discussão o seguinto
tI'aria 11 que o governo adoptám no aviso a que me referi.
Entretanto reconheco que o senado não está na obl'igaCi!o de
REQUERIMENTO.
entender a lei do modo por que o governo <l entende; ó senado pôde proceder de outro modo, e resolver o que lhe pare« Requeiro que a emenda do Sr. Ferreira l'enna, que ancei' melhor.
nuUa os eleitores da freguezia de S. Caetano, seja remettida
Quanto a mim, tratando-se da eleic~o de deputados, me á cO~!lnissiio de constituição para reconsiderar a materia e
parece fóra de duvida que a opinião "do nobre senaúor pelo propul' ao senado o que foI' IDalS conveniente, ficando entreAmazonas, que é a meSllla do aviso de -1854, é a melhor e a tanto nesta parte adiado o parecer.-Souza Ramos, »
mais conforme ao espirito, senão à letra ria lei. Os supplcnFicou a tliscussiio adiada pela bora,
tes dos eleitores de deputados têm outras funcções políticas a
2' PARTE DA ORDE~f DO DIA.
ex~rcer ; .além da nomeação dos deputados, os supplen tes ~os
eleltores mtervêm na nomeacão das mesas 4as assembleas
REFOl\l\U nYPOTnEC!nrA.
parochiaes, intervêm na nomeitciío das mesas das asscmbléas
parochiaes, intervêm na organísacào das juntas de qualHlEntrou em 3" discussão a proposição da camara dos docação; a lei chamou a minoria a 'estas funcções para o Um putados reformando a legislação hypothecarm.
de exercer a fiscalisacão e obter-se por esse modo a verdade
dos actos, muito importantes, incumbidos á~ mesas das as081', l'I1abnco ;
SI'. presidente, as duas commissões
semblêas parochiaes e ás juutas de qualifieaciIo; a doutrina de legislação e de fazenda reunirão-se do novo para reconsique considera supplentes os votados no exêesso do numero derar o projeclo que se discute, tendo priuclpalmente em
IeS-al dá Ioga r facilmente a que ~e exclua a minoria do di- attellção os discursos proferidos na 2" discussão e accord<irão
relto de ser representada na organisação das mesas das as· ell~s nas emendas que vou apresentar. ao senado, com breves
semblêns parochiaes o das juntas de qualificaeão.
explicações. Estas emendas pela mmor parte são de redacPor~anto, para se guardar o pensamento, o' systemit da lei ~ão e tendentes a tornar mais claro o pensamento do prode eleições, quando se dá um caso sem~Jhante, de serem no- Jecto.
. _
m~a~os eleitores no excesso do numero,leg?l: devem estes ser
Ao art. 2° a c.ommlssao propõe. ~uas emend~s; a l' s.obre
ehmmados, para o fim de poder a mmona intervir nesses. o § 6°. O § 6° dlz aS:llm " O domlnlO supervemente revallfla a
actos.
hypotheca desde o acto da IlcquisiÇ/10. " O senado ba de rceorlUas, tratando-se da elcicão de senadores, esta razão desap- dar-se de que este artigo foi muito impugnado em 2" discussão
parece. Os eleitores de sênadores não siio cbamados sentIO pela generalidade com 'lue está redigido, podendo deduzir-se
para a fornlação da lista triplice, não silo chamados senão ilcHe, como opinárfio alguns nohl'es senadores, a revalidação
para o ncto puramente eleitoral, que co~pete .ás .maiorias; ,a de hypothllcas contrnhi~as de mil fé por aq~elles que não esnomeacilo dos representantes compete as mmorIaS e lIão as tivessem Je posse do Immovel ou que estIvessem de posse
milloriás,
delle sem titulo uahil. A emenda das commissões é pois, o
O SR FeRRE R P ,. 111
I t ~
t dcsitleratum manifesta rio na 2" discussão. Eis ahi a emenda
.
'.'
I. A. llNNA. - . as aos supp en es MO compo e (lendo) (O dominio superveniente revalida desde a inseripsorvlr no lmpedlmento dos eleitores?
cão, as bypothccas contrahidas de bo'a fé pelas pesso'as que
O Sn. SOUZA RAllOS; - E' isso um direito eventual, e de êomjusto titulo possuiãO assim os immoveis hYJlothecados. "
pouca importancia; mas no processo cleitoral,organisação
A 2" emenda e sobre o § 11 deste artigo: «São nullas as
da lista dos votantes nas juntas, recebimento das cedulus e hvpothecas conll'al!iuas nos 40 dias anteriores ao faUimento."
sua apuraçãO nas lIssembléas parochiaes-, as minorias têm Este paragrupbo, como está redigido, pareceu a alguns
íuncciies proprms, têm direito seu que lhes deve ser guardado, nobres senadores uma deroga!lão do art. 827 do codigo do
e a àecis,lo dada pelo governo no mesmo aviso o prejudica, commercio.
tratando-se dos eleitores de deputados, o que entretanto não
O Sn. F&nnAz : - E' verdade,
se dú na eleição de senadores.
Vejo, porém, que deve~ nn verificação dos poderes ambas
O S, NABUCO :-0 art. 827 do codigo do commercio dispõo
as camaras proceder uniformemente, que não ba razão para assim: (lendo.)
Ilue no senado se proceda de um m()do e na ol1tra camara rle
« S,10 nullas as hypothecas de garantia de dividas contraoutro modo. A emenda do nobro senador pelo Amazonas não hidas anteriormente á data da escriptura,nos 40 dias precacorta as dífficuldades, não remove os inconvenientes, porque dentes ú época legal da quebra. "
a decisão do senado não obriga fi. camara dos deputados; alia
A cQntrario sensu deste artigo, não são nullas as hypothepôde proceder como entendeI' melhor.
cas de garantia de dividas contranhidas no mesmo acto. O
1
O SR. 1 SRRFIRA PEIINA: - A emenda está de accordo com § additivo parecia annullar umas e outras hypothecas, mas
o precedente que citei.
a inteu!lão das duas eommissiies foi sefilpre e é manter a
O SR, SOUZA RAMOS: _ Ora, havendo precedentes em um dispos i!lão do art. 8'27 do codigo do commel'cio,cuja doutrina
sonti,d~, decisões do governo em outro, devemos conclUIr que se funda no principio de que ll. nullidade pleno jUl'e é uma
ha sel'lamente uma úuvida a respeito da intelligencia. da lei; exccpção, sendo a regra geral a rescisão por meio de acção
I) o melhor ê interpretar-se a lei competentemente, Os supe provada a fraude.
ple~tes de que agora tratamos não têm de ser chamados para
Assim, pois, as commissões o[erecem esta ellJcnda que
as Juntas de .qualificação, não têm de ser chamados para as torna bem claro o seu pensamento; (len.do.)
mesas paroehlaes., ,
« Fica tambem em vigor o artigo 821 do codigo do comO
,merclO.
"
I .SR~. FERREIRA PENNA'
., , - nl as po dem 5er chama dos pUla
« Ao art. 40 relativo ás hypothecas legaes as commissões
a e elçao.
o[erecem um artigo substituitivo. O senado verá, pela com.
<? SR. SOUZA RAlIOS: -Algum póde ser chamado para a. paração deste artIgo substituitivo com o primitivo, que não
eleIção; mas não vejo grave inconveniente ém que alguma ba subrogacão de pensamento, mas apenas nova redacr.ão
demora haja ~a decisão desta q,uestão no s~nado ; e, portanto, ~ara t~rna-Io m.ais claro, e para 5atisfa~er até certo ponto
vou mandar a mesa um requenmento, pedindo que a emenda as dUYldas suscitadas em segunda dlsr,llssao pelo nobre sena-
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dur pela Dabia. Assim que no § 9' onde se diz que os do- qualquer que fosse a sociedade. Além de que os requisitos
les não valem sem insinuaç.lo, as commissões accrescentão exigidos no § 9 fazem o complemento. por assim dizer, do
a clausula-nos casos em que a lei a exige-, porque não mecbanismo dessas insti tuicõcs especiaes, e não era possivel
era int~llção do projecto alterar a insinuaçüo como estã esta- por conseq~e~cia prescindit: dos est.1tutos para verificallão
tabeleclda.
desses reqUIsitos.
(( Ao arl. 5° § 3° as commissões offerecem uma emeoda
A outra emenda é additiva: as commissões en'tentlêr[o
importante,
coma muito conveniente que estas sociedades tivessem uma
Diz o art. 5' § 3· (Ienelo.) « No caso de que o immovel circum5crir~ão tel'ritorial para suas operasões. O senado vô
ou immoveis bypolhecados pel'eç,10 ou solfrcro deterioração bem que estas sociedades não podem progredir sem favores
que os tornem Íllsullicientes para a seguI'anca fia divida.póde i do estado e estes favores não serião possíveis desde quo
o credor demandar logo a mesma divida ou 'exigir reforço da boul"csse mnitas sociedades. O scnallo sabe tambem que a
bypotheca, " A' vista da disposicão deste artigo parece sOl"le destas sociedades. que são novas cntl'e nós, e cujo me·
claro que tuda a alternaliva dcpend'e do cl'edol'; não ohstante cl!anislUo ainda n.l0 está nos nossos babitos, depende essenquerel' o devedor rdorçal' a b~potbcca, o cl'edor pó de exi- cialmentc da sua regularidade, a regularidade da fiscalisallão,
gir o pagamento da divida como vencida:
c 11 fi,caiisa!)ão da unidade: além de que, em 3° logar, eslas
Pareceu ás commissões iníquo que, sendo o facto em que sociedades, ao menos no seu debut carecem de grandes capise basêa a disposiçrto desse artigo as mais das \'ezes pl'ove- taes para suas operações, o estes capitaes que PI'ocuI'lio collonlente de caso fortuito, o devedor que n,10 te'H culpa seja ca!l,to e n[o CÍl'cula!)<lo, pode ser que niio sejão muitos,e conobrigado a pag-ar a divida não vencida, quando aliá, quer vem a sua concolltraSão para qne haja antes uma sociedade
reforçar ou supprir a hypotbeca.
forte, flue consolide (l. nova instituição, do que muitas fracas
Poder-se-ui,l fazer uma distincção que a jurisprlldencia que a desmol'alisem. Por esta razão e por outras que serão
franceza admitle, fundada na combir.acllo dos arts. 2131 e desenvolvidas na discussão, as com missões entendérão con1188 do codigo civil, islo é, do caso d'o culpa e do caso for, veniento que cada sociedade tivesse uma eircumscrip!lão
tuito; mas entendêrão as commissiles que. sendo muito dilli· tel'l'itol'inl.
cil a prova desses casos, OI'a melhor presumir, como presume
A outra e~len,!a, a ultima, ê relativa ao art. 18. Este ara reforma portugueza, que o facto é sempre provemente do ligo dclél'l1l1na o processo para a execur.üo da b~pothecu.
caso fortuito, sendo a mesma r1isposicão em qualquer caso Este proce3so, como o senado sabe. é muito rigoroso, é um
istJ é, que sómcnte possa o credor exigir o pagamento <Juan- pI'ocesso excepcioual, é um processo fundarlo nas premissas e
do o devedor recuse o reforco ou o supprÍmento da hypo- disposiçõe3 da nova lei; por conseguinte, não tondo si/lo pre·
theca, A emenda é esta: " Ém ver. das palavras ou exigir visto pelos actuaes devedores das hypotbecas, seria injusto
rofo1'co da hypotheca, diga-se - se o devedor recusar o 1'e- que lhes fosse appUcavel; neste sentido as commissiles offeforco·da bypotheca. u
recem uma emenda accl'escentando depois das palavras-aos
Âo art. 70 do projecto as commissões oflerecem duas credores de hypothecas convencionae. inscrlrtas - as seomendas: a primeira considerando entre os onus reae3, o guintes palavras:- «e celebradas depois desta lei. "
I d d
Silo estas as emendas que as commissões offerecem para
ega o .e prrsta~ºes ou alimentos expressamente coosig- que o proJ'ceto mereca. a. approvar..,ão do senado em 34 disnado no ImmoveL O senado sabe como é respeitavel e 5a- cuôsão.
grada pelo nosso direito a matoria de alimentos, e não ba
razão para que este onus real semprQ reconhecido seja o01itForão lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão
tido no projecto.
as emendas das commissões reunidas de legislação e fazenda.
A 2' emenda constitue um novo pumgrapho que serã 6',
"Art. 2.° § 6,0, 1.- Suprima-se a emenda. vencida em 2"
e e, o. resu Itado das manifesta!lões dl segunda discussão a discuss.lo.
respeito da del'ogução do art. \lia do codlgo do commercio.
2.> Substitua-se este paragrapbo pelo seguinte:
Diz este paragrapho additivo (lendo) : " O Ilenhor de escra« O domínio superveniente revalida, desde a inscripção, as
vos pertencentes as propriedades agricolas, celebrado com a ~ypothecas contrahidas. em bô,! fé pelas pessoas que com
cJausula-constituti-não poderá valer contra os credores Justo titulo possmão os ImmovelS bypothecados.
Jlypotueeal'ios, se o titulo respectivo não for transcripto an
" ~ 11. Additivo approvado em 2' discussão,
d b
b
SUbstitua-se assim:
tos a. ypot eca, II
" Fica tambem em vigor o art. 827 do co digo do comAo arl. 10 as commissões olferecem um paragrapho ad.di- mercio,
tivo tambem conforme ao desejo manifestado por alguns noO)
bres senadores na 2' discussão,
« Art. 4.' Supprimão-se as emendas que passárão em ~.
O. senado sabe que, conforme a disposie•• ão do arL io do discussão, com excepcão d;1 emenda de numeraçãO, e subsll·
I
tua,se () artigo pejo seguinte:
proJecto, as lypothecas legaes com exceplluo das da mulher
• Esta bypotheca compele :
e dos menores, não valem contra terceiros senão depois de
" " 1.° A' mulber casada sobre os immoveis do marido;
inscriptas, e não são insCl'iptas senilo depois de especialisa« ~elo dote "
das. l'ódo acontecei" como se ponderou na 2a discussão, que
h
estas hypothecas le~aes sejão defraudadas entre o aeto que
"Pelos contratos a~lenup~ia~s excluiivos da cOdmm~n lio;
as. constitue e a sua mscr. ip". 5.0 por UYllothecas convencionaes
" Pelos bens pl'ovementes. e erança) ega.do,ou oaçao que
"
lue aconteclio na constancm do matrlmomo, se esses bens
feItas pelo devedor; assim que, quando o credor ootiver a forem deixâdos ou doados com a clausula _ de não comsenten!la e a foI' inscrever póde achar inscripta uma bypo- munbão.
t11eca convencionnl sobl"Cvinda no intervallo da senten!la e da
b
'
. d
extracr,ao della. As commissões por conseguinte propoem um
«§ 2.· Aos menores e interdictos 50 re os ImmOVelS o
d
tutor ou curador.
J:razo que não exceda e 30 dias, para que os credores de
(( § 3.0 Aos filhos menores sobre os imm()veis do pai quo
ypotbecas legaes posSiio inscreve-las, sendo ellas prenota- adminish'ou os bens maternos 011 adventicios dos mesmos
das, e uao valendo neste intervallo as bypotbecas convellcio- filbos.
naes do mesmo devedor.
b
Ao art. 17 as commissões entendêrão conveniente offerecer
«§ 4.° Aos filhos menores do primeiro matrimonio 50. re
duas emendas, O § 9 additivo diz assim: "Nos estatutos os immoveis do pai ou mili que passão a segundas nupclas,
das s()ciedades sujeitos a approvação do governo se determi- tendo berdado bens de algum filbo daquell~ m.atrimonio: ,
" § 5.° A' fazenda publica geral, provlOclal e mumclp~l
nará.... » Pareceu ás commissões quo destas palavrassujeitos oi. approvação do governo _ se poderia deduzir que sohre os immoveis dos seus thesoureiros, collectol'es, admlhavia estatutos não sujeitos á approvaçã~ do governo, o que nistl'adores, exactores, prepostos, rendeiros, contratadores e
ora contrario ao pensamento do projecto; porquanto, não fiadores,
podendo emittir letras hypotheearias senão as sociedades
« § G.• A's igrejas, mosteiro~, misericordias e co!,porações
expressamente nutorisadas pelo governo, era essencial para de mão morta sobre os lmmovels dos seus thesouretro5, preesta autorisa~íto o conhecimento e approvação dos estatutos postas, procuradorllíl ou syndicos.

SE&SÀO EM 1 DE JULHO DE 1851.

I ?.

': § i.o .Aó esia:luc aos oIT.~ndiJu5 ou seus hcn!eir03 solire
Sn. PRE~IDENTE: - Y. El:. faz Cavol' 00 lazer o seu NI·
\):) Immovcls tlo c. IInl!J(l~O.
. _
qUwllmento por escrlpto?
" fi 8.' Ao CU Imn!ciro pela garanlm do seu ~t:llllilO ou
O SR. FEilOAi: - Sim, senhor.
lOI'lm~ln partilha "obre o immovel Ja hCl'an~a adJulhcnda ao
Foi lido apoiado e poHo em discussão esto
hérdelro reponellto.
.
_
'
nEQUBRI.IIENTO.
H g n.' Os tltltes
ou contratos ttnlC-IlUpCltlCS nJO valem
contra 03 tc!"(;eiro:, :
« Adie se a discussão até serem impressas as subemçndas.
" Srm cscriptura publica;
- Silva Ferrat. "
" Sonl exp,'c,;,a eócluslo da commuoiliio;
Foi mais lido, apoiado e posto em discussão o sCg'uinte
« S(1m pHimar,;;,() ;
« Sem in::<lnu.lcfio nos Ct1$O.:; qnn n lei exige;
AÍlDITAl1E:lTO,
" § 11), E';CCjituarl,,> as hypotbeC:ls le:;ncs da~ mulheres
"
Que
Il impressão seja. no jornal da casa.-NaIJUco, "
C.l:'llrlas, menorcs e il1t~nJictu:;, as demais devem ser espeSubml!ttillos á. votação o requerimento e o additamcnto,
ciaH5;llht~.
" § 11. As hpnt!lccas Ifgacs das mulhcr~s cn;nilas, forffo llpprovados.
mn)nl'c~ c tlltcnlict.os S;lO genteS , co'npl'ellCnSlva~ rI,os tmo "'r, !Fonseca (pela ordem) : - Sr. presidente, eu voIllovci~ [lI'e:O:C!lti~s ou rutuJ'OS. :;nlvo ~e ,fl!f'em (,sIH~c~ah;-:llda~: tei pelo rer(uerimento, mas n[o pela emenda.
detel'nlílHlIlrlo Sll o va:ur da rcsponsabllídade <lOS llumOVCB
• O So. NlESIDF:NTE : - V. l!1(. póde pedir que se insira na
11 cUi! sujeitos,
« Os regulamentos csbbelccerúõ a fôrma destas especi,\- acta li declal'ilção do seu volo.
O SR, PONSECA: - ~Ia; ó que eu e muitos sanhol'os sena·
IiS:lciles,
1'2. N;1o se con;;i,lera rlcrogado.por esta lo! o direito do!'es votlÍmos tambem pela emenda, pJl'que V. El:. englobou
ílue aó exc'juente compete de pru5et;Ulr a execuçao da ~en tudo ....
bnça. contra os fld'Iuercnte~ <los bens tio cGnrlcmnado ; mas.
SI\. pnEsIDE~~E.: -: Peço a V. Ex. licença para Ilizer
para SCí' Opp05to aos terceiros conforme valer, depende da queO não
1'0580 admlttlr dlscu5são sobre o 'Iue passou. V. E:t,
lIl:!cl'ipç:1o, (Ar!. 9,~)
..
" Art. \,i.o § :\." l:.m vez liaS pa!;tvras-ou eXIgIr refor~o .pôde declarar o seu voto na aeta, se quizer.
O Sn. FONSECA: -O que eu contesto é que lenha passado
tia IJYllolheca-l!iga-se: " se I) devedor recusar o reforço da
o que V. Ex. diz que p~ssou; muitos membros da casa
hypothcca. })
.
votar sómente pelo l'cIJue,rimcnto e não pela emon(!..,
qucri,;o
" AIt. 7" do pl'ujeGto. Actrc'ccllÍé se elltre 05 onus reaes
que talvez tivesse sido rejeitada, so V. Ex. a tivesse posto
o 5e~uinte ;
,,<O legado ,Ie pl'e~tuçOes ou alimentos ()XprCs5antcnta a 'Votos em separa.dQ, camo dispõe o regilllQntG.
consignarlo 00 immovel,
O SR. PRF.SlDllIlTE : -Peço a V. Ex. que não continue nesta
" A'ccrescente-se I) paragral'lioscf(uintc, que .ocriÍ 6' :
discuss:io, que li inutíl, porque nno posso admittir segunda
" O pcnllol' Ii.e, e"cravOS'I'~rle"cc"tes
!)I'n[lrie,I:lIt"~ a~ri~ votação.
cólns celebrado com a clausula -"con$\ltull-[l,LO podera
O SR. FONSECA' -Emfim, seja feita a vontade de V, Ex.
valer'contr:l os t:re~ores hrpothecilrio; se I) titulo respectivo
e não a do senado.
nM for transcriptn antes dôt hYf'olli~ra.
" ArL 10. A"crescente se o segumte paragrapbo, quc será
081:'. Ferl'oz (pela ordem) : - Sr. (lresitlcftte, não h,l
duvida ({ue V. Ex, poi a VOt03 o rO'luel'ÍlIlonto jl,lll!ament'l
~8 passando o 28 a 29.
~ §28. A's hl'pothecns lega"" sujeitas á especiali.;ncô10 e com a emenua, entretanto que tilllloorn niio ba duvida cm
Inscnpç:io. !mim como a hYJlolhec.L judiei,ll ( art. ao § 12), que uns poderião votar pelo requerimento sómenCe e outros
será concedlllo nos ror;utamentos um jlr<lZ9 raz,'uvrl, fjue não pelo requerimento com a emenda.
excederá rle 30 ,<ias rara vCl'íücaçilo rios ditos "eto5, o qual
O SR: PRESIDENTE: - Perdoe-me V, .Ex" j:í se votou, eu
correrá da data do titulo da Ilypotilcea
rleclarol mUlto eXIlressamente o que se III votar, o depois o
"Dentro do prOl,) marcado 0110 serão illscl'iptas outms by- resultado da votac,10.
pothecas do me:,mo !levenor.
O SR. FERRAZ:~ Se esta é a vontade de V. El:., cu obe·
« Pant es"e fim as sobredttas Ilypothccas serão prcnotadas
deço, porq ue gosto de estar de accordo com V. Ex.; mas
em livro e,;pceial
" Ar!. n. § !l,' Drpoi:\ ,las palavras ~ das sociedatlcs, V, El:. creio que não procedeu em regra, não podia pôr ôl
vot~s.o requenn:ento juntamente com a emenda, quando er1l0
sujeitas - rligót-:\e - os r; uaes serão sujeitos.
" AI'l. 17 § 9. 0 DepOIS das palavras - O modolle an- as Ideas contrar!as.
onHacão rias Irlras rcunidÓls
,Ii\ru-sr, - em membro disO SR. I'RIl8!DEl'ITE: - Agora não é oc~a~i1l0 (lropria em
lir,<.tó a cit'cumscl'ip9,10 terrilOl'Í,,1 de cada siJciodade.
que su possa venlilm' isso; a occasÍil0 era. autes de votar-oe.
« ArL 18. A' clllí'll<la substitutiva 'lu~ Ilfl>sOU em '2' dis- Tem a palavra. o Sr. Silveira da Motta.
CII:'~ão 3.ccrr.scelltc se, depois das I"Ú1VI'US -Aos credorrs de
Voltou-se á l' parte da ordem do dia, protieguindo a (!isbypc~beeas convellciona~s in5criptas-as seguintes pnlavl'ils :
cussão do parecer ria commissão de constituic.io com aô
-" e c:)l~b!'ndas .lrjlois de,ta lei. "
emendas do Sr. Ferreira ['anna, e do requdrilllento do Sr.
" P'l~o rio senado, 4. de julbo de IR64.-Nabuco, "'-1. i11. Souza Ramos, hoje adiados.
di! Stlva Paranho.I.-Yisconde de I1aborajLy.--B. de Souta
o ,~r. IlIUveh'o da Mo~ta I - S~. presidentil, peíH a
Franco, com restricções.-Barão de Pirapama -Jose [ynapalavra, niro para me occupar da materla !lo requerimento e
cio Sil1Jeira da li/alta. )J
•
nenda
/lO parecor da commissãfl, mas jJaI'a fazer algumas
o /I! r . Ferro... (pela ordem): - Sr. presidente, esta col- observações
a respeito de uma das conclusões do parecer.
leeção de emendas, ou pl'Opriamente um cotligo de subcrnen· Creio
que o que e"t~ em discus;:[O li o parecer.
das, não podemos discuti-Ius sem primeiro combina-Ias cum
O SR. pneslOENTE : - O adiamento não eompreb~nde senão
<) !Iue .passou oro segunda discussão; eu, IJortanto, (le~o que
lima da,; conclusóes do parecer; está em discussil<) o parecer
saJão Impressas.
juntamente com o adiamento.
O SR, NABUCO : - Que a impressão seja feita no jornal
da easa.
O SII. Su.VEmA DA. filou! : - Qucro fallar de cousa d
~
O b
J
d
I'
? 'f.f,a do adiamento.
O "n.
PRES!l>J!NTE: no re sena or pe e o ,H wmento
A commissâo de constiluicão, dando parecer sobre 11. elei.
O Sn. FERRAZ: - Sim. senhor; porque temo.s de combinar e[o feit!! na provincia de Pêrnambuco, reiluereu quc su '.'C!'
cstas cme,odas com o flue passou na segunda JI5CUS.nO. Nos dlssem.lufol'luacõcs no governo ()~ ..a o se"adn podn' I'"''''''
outros raizes fazem·se duas tabcllas; ao lado do que passou conbecunento óas eleIções parochmes (Ie S, Caetano Ulla
vem o que se propOe, e então cOillbina·se bem,
Quipapá e Exú: ora, estas inrol'ma~ões f\ re5peito da~ eM'
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çôcs da parocuia ftc Qui papá não vicl'ão aind~,S.enh()res, ~P, depois de uma declaração desta o do presidente da provincia
em outra élloca se alirosciltasse ao corpo leglslalivo a ~anl o negocio li serio, é preciso inquerir onde é que estão aba'
feBtacão de um e:;clll1dalo da ordem dC.;le, o senarlo Iw.vla de fadas estas illform~çõcs; <iu,!l é o interesse legitimo que faz
revoltar-se, o paiz havia de indignar-se, e aquclles que no demorar o ajlpal'eClmento de wformaclles que 8[;0 neeessarias
meio da descl'cllsa geral leyantassem a voz par'a manlreõtal para quo o senado se pronuncie â respeito da validade de
110 menos (<10 menos, sonhores), para munifes!"II' ,lO paiz al- uma eleição, que póde ter influencia na dei cão que se está
I,UIllIlOVQ escullda!o serião "pl'cciados; buje, porém, eu des· pl'ocedendo ou 4ue vai Ee proceder na 11l'OYincia de !'el'na01confio fité do apreQo que o l'alz dá a c,sas mallifest,lçõei,
buco, e que pOl' meio deste manejo, que nuo lHide deixar de
ser feito com Illgum soccorl'O omcial, póde triumpbar contra
O Sn. Fr.llREIRA PE~:lA : - Não ueve uesconGar.
a opiil!lio ria maIOria da lll'ovincia de Pernambuco.
O Sn. SlLVEIflA DA /dOiTA: ~ Sr. presidente, em jalleiro 11
Se I1C;180, senhores, não tivesse apll'Il'ccido essa declaracão
comm:ssão do senado, dando par?cer sohre as eleições de do presidente, nós diriamos: «O (lresidente demorou as 1nsenador pela provincia de Pernambuco, S~$flclldeu seu juizo informações; pediu-as ás autoridades locaes, á com ara mu.1 reSlleito da eJei<}ào da parucbia de QUip i1 l. it,. !'econh~cen~o nicipnl, aos juizes de paz; mandou fazer inqueritos pura úal'
que tíoba havido uma gl'alllle nul~ldadc na CJC.I~a:O pr,HI!ana com fltndamento a resposta ao governo. » Il1as a demora nlio
ali feita. r,a verdade, Ilesta parocbm exclUIu-se ~ '2. JUIZ de ó rio presidente; ,IS informações todas já vierão em oficio de
pn~ mais vota,!o, e foi cbi~mad?!! 3° juiz tlo paz .do <!istricto 18 de março! Ora, se "ierão estas informações, o ministerio
"Izmbo para VII' proceder a olelçilo, <cnda <l matllz vlOlentu- do imporio sabe, está na sua secrelal'ia a requísiçl\o do semente fecuarla ao 10 juiz de paz 1!1f.'ilimo; de mOllo que, nno naJo; elle saho a importancia que tem essa requisição, pois
tendo o juiz de l'''Z o logar IjUe a lei marca como competente se tum de dar parecer para valiJar uma eleição parocbial
para fazer se a eleieiio, pOIS tlue a matm lhe fOI feclwIla, r,ue pódo iniluir na clciciio pendente; porque não manda o
procedeu á mesma e1.i<;50 em outro logar. Todos. os docu- ministerio do imperio dizér ao lHenos ao senadoa razão porque
mentos com <lue estes pnpCls est,lo mslrul(j03 podenão serVIl não rClmelte estas informacões? Nem ao menos consta aqui,
para que a eommissão ,de c?~stitui,Çiio, despr~~ando a .cleiçào senhores, segundo o relatório d:l comlllissào, que o minísterio
feita pelo JUIZ de !luz !J1eglllmo, Jull,as~e_ yallcla a fCIta pelo do imporio tenha se occupado em indagar a causa desse descaJUIZ de paz do distncto, comq1lUntu Ilau rObSe na matrIZ; minbo, se ó que o bouve I
mas a comml"M Ifmz vroceder com todo o m;cruplllo, e
Ora, eu não posso crêr flue houycssc'descaminuo do omcio
pediu iuforma~ô(ls ao gover~lO. Desde ~n!<1o, de~ile a difta U,O de um presidente, tratando-se de communicação official, rep.Ímeiro parecer da commlssão, que Julgou validas as elol- mcltida de uma provincia marítima para a outra, Quàndo os
ções, não obstante essa, pedirão-"e illfúrruações, creio <l ue correios têm de atravessar grandes extensões, agencias em
foi no mez de janeil'o,
pequenos logares onde se demore, ainda se pó de explicar o
Estas infol'mac6es mio vierão, e a commissão renovou o descamillllo pela. perda de U~Hl. mala, ou um qualquer outro
seu pedido, comó consta da expos~çãO do Ilarec~r, e n<ld.a acculente; mas, vmdo os oficIOS do preSidente de Pernambuco
tem apparecido até agora a respClto da freglleua de QUI- nos paquetes cujas malas silo entregues allui na administracão geral, remetlendo esta officialmcnte a cada um dos mipapá,
Mas, senbores, o que e curioso (curioso, porque nesli\ ÍÍisterios os omeios que lllo são pertencentes, este'descaminho
época o mais que se póde fazer é oHerecer alguma cousa à de informacões não póde passar sem explicação, que arrede a
cunosidade publica) é que, tendo a commissão de constitui- le~ponsabifidade do mini.tro, do seu gabinete, ou da secretação do s~nado I'Cllucsitado por ,duas vezes inform.açõcs pal'a ria;_ e então como é quo o ~c~ado ha de approvar ..;sta conjloder dar pare,:er sobre a elc)1ção dessa parochla, o reRul- clusao d!l parecer ~a CC1mml~saú para que ,se eX~J~o novas
tado roi este: o presiuente da provincia de Pernambuco, ten- fllorll!açoes a respeito da eleição de QUlpapa, preSidida pelo
do receuido segundo aviso pedindo as infonna!lões exigidas 2° JUIz de paz! José ~os Santos? . _
pelo senarlo, resp?ndcu om offici~ de 22 de ab~i1" cuja nu-. O sen~do nao fez Já, est~ reqUlslç.ao ~u~ vez~s? Não está
mera cão até está CItada pela commlssão de constitUIção, que: domonsllado que "s 1I1,folm,lcoes Jã vl.el,lO? Não está ele·
as in(ormar.ões requesitadas pelo senado já tilluão sido rc- mo~strado que, tendo Sido eHas remettrrla,s pe!o pr~sldento,
mettídas pôr inlcrmedio do minísterio do imperio em omcio devliío ter cllegauo ao c?lIhecunento do mlOls!eno do ImpenC!,
n. G4. de 18 de marco I Ora bem; se o presidente é o mesmo e que, se uouve, extraVIO, ou ~e !:ta .demora,. se ~a esquecI·
que declara que jii remeltcu as informações, citando até o I1!ento do e,xpe(henle, dos negoclOs, e do ml~lsterIO do Imp?offido com que as remettém, onde parão estas informacllcs, 1'10,. csqueclment~ e eltravlO em uma mateml em que hOJe
Sr, pres.idente'l Na secretaria do senado? N~o estilo, aiz a bit .In.teresse p~rllc~lar, senhores, de frustrar o resultado da
commissão, allllillua nas informa\:ões dos empregad~s da clClçao de QUI papa ?
mesma sc~rCl.aria ; podia mesmo dizer que se essas lnforPortanto, não pôsso votar por esta primeira parte do
mações ~Ivessem SIdo pelo governo remetlldas aoyena.do,,.a parecer da commissão, sem fazer algum acc~oscenta~lento,
lllesa tena de!las dado contas ao senado, e enlao eotal!a sem ao menos accrescentar que neste terceiro pedIdo de
hoje consagra<lo nas nossas actas que linha vmdo u,m officlO informilcões o senado exija que o minísterio nos dita quaes
do governo ~emettendo as lnrorma~ões que o preSidente de são as diligencias que tem feito para indagar a causa do
Pernambuco tmb~ mandado em offic.~ de 1.8 de n!arço.. _ desappnrecimento ou demora dessas informações, que o pre, N!! senado" pOIS, não !lstão ; d~ nllms te 1'1 o do Im~erlO nao Sldcllte de Pernambuco diz que m:andou em 18.de .março,
Vlerao ..rel~ettldas essas mforma90es: ond~ parão. elIas? qus Nilo posso approvar sem este addllamento a primeira COI~'
mysterlO e este? que empenb.o ba ~m Ilao-d~r,lnformações clusão do parecer; é preciso saber a causa do desapparecIpal'a não In'el'alecerem as elel~ões fmtas pelo jlll~ de paz le- mento dessas informacoos ou a causa por que alfida não
;,;-itimo? Perguntarei eu: estarão na secretaria do imperio? "ierão para o senauo.· ,
E' o recur'so que nos resta; as informacões devem estar por
p' S'u
d
o d de r s n
forca na secretaria do imllerio ou no gabinete do ministro 11
orem, r, I?resl ente, eu e~ten o que, _mo o
~ po - ",.
'"
der a esta tachca nova a respeito do elelçoes senatonaes é
O 8R, FERREIR.!. PENNA:-A commlssão diZ que não consta. outro: o senado tem todas as in[ormacões para conhecer a
O SR, SoUz.l.I\Al!IOS: - O senado não os recebeu,
: iIIei(alidade da eleição feita pelo 20 júiz de pa,z do di~tri~to
O SR. SILVEllÍA !lA MOTTA: _ A commissão t!iz isso, mas de Quipapá; esta eleição é por sua nature~a. núlla, fí?1 feita
(> ollicio nU() apparecc nem na secretaria do senado, nem na
por um juiz de paz incompetente) e por um lUIZ de .Pllz IOcomI
.1 d
. d'
'(\ I f . ,
petente que trancou a porta da Igreja mat.nz ao JUIZ d.e paz
'e estauo Os lIegoclOs o lIílperlO. ",ua OI o meio quo teve do districto, para que não entrasse na igreja e fo~se ob!,l.gado
a cOOlmissão para saber que e.te oOlcio não apparece na se- a fazer a eleição em outro logar; o senado, esta hab,Il~tado
trctaria .d(j ÍI{lpcl'io?
para approvar a eleição do Quipa)iã presidida, pelo JUIZ de
O SR. SoliA RAMOS:
III[ormações do ministro,
paz legitimo; e enlão o senado, proce~~ndo a~slm, resJlonde
O Sn. SILl't;mA IJ.' MOTTA: - Eu entendo, senhoros, que, ao manejo eleiloral: «Ab I Fuzcm-se}il manejos para ouslar
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a. que o senado exerça o seu tlircito de julgar de eleições
validas ou nulJas ? ))
.
Já cbegámos ao escandalo, como e~ disse lia pouco a
V. Ex., de, quando não ~e pôde de mane!r~ alguma ~scur~cer
um resultadmho a respmto de uma elClçao purochlal, amda
appellar-se para este meio-occultfio-se as IJlformaç~~s 11 9
presidente diz que as remetteua 18 de ma~ço ~o mlUlsteno
do imperio, e o oflkio não a~p~rece na s~creta!la do senad?:
nem foi remettido piHo Sr. mm~stro do Impono, que depol;;
d~ tanto tempo, ate o mez de Julho em que estamos,. amua
não deu cópia de si, ainda não Cez nenhuma diligencIo. para
. '.
saber a razão desse escandalo I
Portanto Sr. presidente, como me conSHlero habIlitado
para julga~ da validade dCHsa eleiç"o, vou ma~ld_ar á me!!.,
uma emenda neste sentido: que se appro~e <I: elelçao de QUIpapá a (jue presidiu o 1· juiz de pa~ ~lo ~Isfncto. n~~ta m~
nelra, Sr. presidente, o senado relvmdlCa. seu. dll'elto, nao
o deixa frustar, inutilisar por maneJo~ '!.ue lIlfellzmente aproveitão ainda li. bemaventul'unca da ele,,~ao que vem, porque
a resolucão que o senado touiar hoje a' respeito dessa elelcão rnaturalmente já não chega a tempo, e então essa
resolucãO que nós tomamos fica sendo desprevenida d.e
toda a' paixão de todo o interesse, e lIrra-nus, Sr. pro>!,
dente, do perigo, se houver ~Llqlli n dias algum outro sillistro na representação senatOrIal de Pernambuco, de a.pparecerem interesses novos para a demora ou desappareclInento
de ioformacões; e, tendo o senado tornado depClldcnte sua
deliberacãú dessas informar.ões, o governo tem esta arma
nova paia jogar, e é, quando 50 pedire!1l inrormnçôes 'pura se
resolver sobre a vahdade de uma elclç:lO,pol' mais v~hda que
ella seja, o governo tem um mero de frustar esse dll'elto do
senado: não dá as informacàes, ficão alias sobre a mosa do
ministl·o até que elle possá manda-Ias sem incofivellient~.
Portanto, Sr. presidente, vou mandar uma e~:nda .ao pa·
recer da commiss<1O, para que s~ approve a ~I~lçao fOI ta pela
mesa parocbial de QUlpapá presldllla pel01 0 JUIZ de paz.
O SR, FERREIRA. PEliliA: - Pelo segUllllo,
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Pelo juiz de paz legítimo.
Foi ainda lida. apoiada e 8ubmettirla á discussiio com o
roferido parecer, a seguinte emenda substitutiva 11 1" cOllclusão
do parecer:
« Que ficlio aprrovarlos os eleitores. ~as parochi.a~ de
Quipa pá, que resu tárào da e.lelçilo presHhda pelo '2" ]U1~ ~e
paz José dos .Santos Silva JUnior, ficando annllllada a alelci.1O
presidida pelo juiz de paz João Timotheo de Andrade,- Stlveira da 11Iotla. »
Finda a discussãO da requerimento do Sr. Souza ~amos, e
não podendo votar-se por falta do quorum, ficou preJu(hcndo;
e continuando 11 discussão do parecer e emendils, nlllguem
mais pedindo a palavra, e não se podendo votar pelo mesmo
motivo, ficou encerraria.
O Sr. presidente deu pnra ordem do dia seguinte:
Votação sobre o parecer e emenda, cuja 2" di.cu,.ão ficou
encerrada;
3' discussão da proposição da cnmara dos Srs. deputados,
autorisando o governo 11 mandar pagar ao ex·soldado do
corpo de artilharia da marinha João Antonio de Carvalho os
'Vencimentos que Ibe são devidos;
Dita, approvando os decretos do l1overno em que ~e estabelecem as condi cães da concessão Celta a LUIZ Bouhek para
'lavrar uma minâ de carvão de pedra nas margens do rio
Ja&uarão e seus afluentes;
Discussão do projecto do senado e parecer da commissão
de constituiÇão, sobre os decretos d 30 de dezembro de 1863,
e da indicacão do Sr. Pimenta Bueno de 3 de mar~o do corrento anno.·
Levantou-se a sessão á ! 1/4 horas da tarde.

°

no coustituicilo sobre objecto.-Veucimentos à ex-praça
João Antonio úe Carvalbo.-Concessão a Luiz Buliek para,
explorar uma mina de carvão de pedra na provincia do
Rio tirando, Discurso e req uerimento de adiamento do
Sr. Ferreira 1'enna. ApprovaçUo do mesmo reqllerimento.
A's 11 horas da manbã f\lz·so a chamada, e achando·se
presentes os Srs. visconde de Abaeté, Marra, Teixeira de
Souza Ferreira 1'enna Mendes dos Santos, barão de S. Louronço,' visconde de It~borahy, visconde de Suassuna, Cunfu~
Vasconcellos. Jobim, Fonseca, Souza Fr~nco, D. Manoel,
Carneiro de Campos, Pimenta Bueno, Almeida e Albuqu~rque,
Siqueim e JUcllo, Souza Queiroz, Zacarias, Dantas, DIaS d.e
Carvalho, Amuio Ribeiro, marquez de Caxias, barão de Plrapama, RorlriguosSilva, Candido Borges, barão de AntOnina,
!:ouza Ramos, visconde do Uruguay, l,IIarquez de Itan~aem,
visconde da !loa Vista e marquez de Ohoda, o Sr. presldento
abriu a se~são.
Com~arecêriio logo de(lois os Srs. Paula 1'~ssoa, b~,rão
de Dluntiha Silvcira da 11lotta, Pompêo e Candldo Baptl~ta.
Faltal',lo ~Olll causa participada os Srs. banio de Cotegll)e,
barão do Alaroim).. barão de Quarahim, Eusebio, Paula AI·
meida, Vieira da ::;ilva, Sinimbú, Dias Vieira, Fernandes
Torres Souza e Mello Ottolli, ~iscollde de Jequitinhonha e
viscomle de Sapuc.hy' j e sem pnl'ficipaçfio os Sl's. Forraz,
'
Pal'anhos. Nabuco e marquez de Abrantes.
Foi lida e approvada a aeta da sessão antecedente.
O SII. 1o ~Ec.n~TARIO deu conta do seguinte:
EXPEDIENTE.
Oficio de 4. do correntll, do 1" secretario da camara dos
Srs. deputados. participantlo que havia adoptado a mesma
eamara, e ia dirigil' a sll!lc~ão imperial, as resoluções do
senado, dcclararltlo que il viuva do ma rochal de camllo Gustavo l1enrique llrown tem direito a percepção da met~ltle do
soldo com que foi reformado o dito l~arech~l; e ~utonsnntl(),
o governo a conceder á D. Amalia Regls :lluolz Barreto,
filha le~itima e ullica d~ filiado cbeCe .de divi:;ão João Francisco lIegl:;, o monte-lHO Ilue percebia sua vlUva, tambem
fallecida, mãi da agraClada.-fllteirada.
Outro, de 30 de junbo, do presidento da provi~cia ds Rio
de Janeiro, acompanhando um exemJ)lar do relataria com que
o vice-presidente l!assou.lhe a administração da mesma provincia no flia 3 de maio ultiml).-A arcllivar.
1'articipac,lo do Sr. senador visconde de Sapucahy, de n,io
poder compãrecer hojo á sessão por achar-se illcommodado.
-Iuteirado.
ORDEM DO DIA.
SENADOR POR PEllli,\l\WUCO,
Submettidas a votacão ás conclusões do parecer da commiSSão do constituiçãÔ, e as respectivas enIentlas, cuja 2discussão licára encerrada na sessão antecedento, ácerca de
várias rjuestôos relativas á ultima eloiçào de senador feitaem Pernambuco, fui rejeitada a 1" conclusãO, e approvada. a.
emenda substitutiva do Sr. Silveira da Alotta; forão approvadas a. 2a conclusiio o a i' Darte da 3", cuja 2- parte Coi
rejei taua, senuo approvada a mnemia do Sr. ~'erreira 1'onoa ;
foi a.pp~ovad'l a 11' con~lusão quanto á I- e 3- ~arte~, c~n
sitlemnuo-se comprehelldlda. a 2 a na emenda do :Sr. Silvem).
da 1\10 \ta; foi finalmente approvada a 5' conclusão e a.
emenda additiva do SI'. Ferreira Por.na.
EL€I~lo DE

VENCIMENTOS Á U-PRAÇA

10ÃO

ANTONIO

OI!

C.\,RVALnO.

Entrou em 3' discussão e foi sem dobate approvada para
subir á sanccão imperial, ~ proposição da camara dos der,utados autorisanllo o governo para mandar pagar ao ex-so ,lado
do corpo de artilharia de marinba João Antonio de Carvalho
os vencimentos que lhe são devidos,

3'1' sessiio,
CONCESSÃO A LUIZ BOl;LIECK PARA LA VRAR OlIA MlliA DE CARVÃO
DE PEDRA NO RIO·ORAl'íDE 00 SUL,
EM :> DE JULHO DE 1864.
PlIESIDE:VCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ.
Entrou em 3' discussão a proposiçãO da mesma camara
SumuRlo.-Expediente.-Ordem do dia. -Eleição de ~ena approvando os decretos d~ govern? em que se estabelecem <\8
dor por Pernambuco.-Votação do parecer da comml,sffo conrlições da conce,sào fella a LUIZ Ilollheck para lavrar uma
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:t3 s(,i!iI..âo
miuu de earv;'io de retlra nas mar,gcns do rio Jaguarão c seus'
<lllluenles,
E"I G DE ,IULHU DE 1861,
4J 1iiJ", F~r .. el .. a PeRna, niscorrendo sobre diversos 3!'rRESIUENCIA DO SI" 1'1,r.OME DE AIlAETIÍ,
\igo:! dos tre« decretos ~ {Juc a pr,ojlosiCãO se ref~re, o~servn :
Reforma hypo10, que não parece cUrlal a condl';ão de nlio po ,cr Lu iZ [o 1- SUllllAlIlO, - Expe,liente, Ordem do din,
thl'cnrin, Discur,os dos Ers, Ferraz e l'al'anbos,
1íck gozar de i cllhumn das vanta;icns da confes,fio, emqu~1I10
d\o IH'o,>"r 'I!le é mbo de Gu!lhel'm~ Boul;ck, dC$cobrldo"
A's 11 horas da mallhã fc,-se n chlllllada, e, achando-se
.la:! minas do carvão de pedra, Se Ogoverno Julgava neoessa- prcSl'ntcs os 81'S, vi,conde de Abaelé, nlafra, Fonseca, Mendes
lÜ {'sta prova, devel'ia exigi-Ia allte~ de tuuo, e niio admí I;tir d'JS Santos, Ferreira l'!'llllil, Teixeira c Souza, Cunba Vasa contratar um homem que P?de nao estar renlmellte bablh- concellus, Araujo Ribcii'o, Pan'nhos, I'imcntil lIueno, Illarta,lo para iSSQ OCCUpUll<lO aS:ilm o conselbo de estado e as IllICl de llanlwem, Iwriio de n!ul'Ítib,I, \'isconde de Sua~suml,
canWlras com' um trabalho que afinal ycnba a ficar sem rf- Sou~a HilIllOS, Almeida e Albu4l1cl'Ilue, Siqueira e nIello,
feito, 2°, que ao art. '!to, Ci~ que ~e declaru que .os tr~b(~lb~s nautas, visconde de ltilbol'ahy, Souza FI'UIlCO, D, Manoel,
da mineração poderão ser feJtos, ou 11010 con,cesslOnarlO mUI, visconrle do U, nguay, N,dlUco,bariio de S, Louren~o, marquez
,iuuahncntc, ou (lor uma sociedade oq;aOlsada dcntl'o ou de CaIius, Souza Queii'oz, Hodrigues Silva, visconde da Boa
flira do imperio, convirá acerescintar mUlto e~prcssamente a \'ista, I'olllpeu, Piluh. Pessoa, liariio ;lo riralwmn, Dias de
condição de Dão poder o concessionario ve~de.r a concessf~ á Cal'valho e Zildwrias; o Sr, ,PresidCl.te abri,u a sessBo", ,
outra pessoa, 30, que não lhe parece admissivel o art. "0,
COOlparecêriio logo depOIS os Srs, hrraz e SIlvem/
co:. ijUe EC tleclül'a Ilue os tl'ilbalbos feitos pelo conceFsiona- ria ~h tta,
110 para tornar nnvegavel, nos logares em que actu,i1mentc
FilHúr~o com C.1usa participarIa os Srs, barão de COligipe,
Il~O o são, o rio Jagual'ão e seus confluentes, afim de por barão de filaroirn, b:lI'[w de Quarilbilll, CillHlido IJorges Carcllcs fazer transportar os productos da lavra, nJl.opoilerão ser nei]'o de C:unpos, Euzcbio, Paula AhneiJa, Vieira da Silva,
ulílísmlos por ouLm empl'eza a quem se der facul,'a,10 para Sillimbú, J)j;.1, Yieiril, Fernandes Torres Souza e nlello,
iavrar (} mesmo minen,l,
não mediante ajuste com o con- Ottolli, yis"(lwle de JCi!uiriubonila e "iscnllúe de Sapucailr;
cessionario ou quem suas vezes fizer, ficall1lo entendido que e sem partkipncão os 81'S, barão de Antonina, Cnndido
]Iara ll11ac~quer outras em~l't'zas, 'iuC nlio scjão pura lavrar Ilaptistil, JIJ!Jim,' mar'lucl. de ALruntcs e OIa!'llucz de Olili~a,
earvii.o fossil, será livre li navegação .Ie que trata c~te artigo,
Foi liua e approvada a acta da sessão antecedente,
,) u;o {Ie um rio niio póde ser ~Jlclu~:v,lmenIC concedido a
'luulqueI' individno, e, se oproprlO d'·crcl',.rceonbecc que não
O 8u. 1" SEcnETAll10 deu COllt<l du seguinte:
,;e deve vedar o tran>porlc de 'luilesljllcl' out:'05 gcncr05 pOI'
EHEDIE~TE,
1I,,,a Yia, nUo ba razão pilra I'l'vbibir-se o ,lo carv(,o de pedm
Lm omcio de li do corrente du I' secretnrio da camnJ'~ d(:tõ
niío pertencente aoconct's.iooilrio, 4n, que tambem llie parece
,'xorbitaule e ine.\.c4uil'el n ~brig;:,çãllqu~ seimpoem ao conces- deputad",;, pnrticipnn.lo rjuul's os membros .!a mesa eleita, (b
"ionario de Jlrover á SUb$lbtcnclU do> mdmduos (ou de suas rererida canwl'u, que tem de servil' no presente rnez,-Inteifa!'llilias) que forcm vidinw,; de des~,strcs que oecorrerem nas nulo,
llllllas em conóe!]ucncla de de,cuido, ou falia de obscrO SR, SENi.Don FONi'ECA, rOrno oradQJ' da depul.açr.o encarvancia das cautcilaó e I'rgraó que cumpl'e ~lIardar na Clccuçlio rct"ada de apresentar a Sua n1ageôtade o Imperador o cJecl'~to
oJo trabalbo. de,;lll natureza, Se tal condic;lo é utll c neces- re ,lli,'o á dotação de SUII AJtl'Z;: Impl'rial a Sra, D, habc,l e
~aria, deve ser illlposta por lei geral a !!"las as companhills, de 8un AIl\'za 11 Sra, D, Leopoldina, declarou qll!l, tendo ,IÚO
como, por exemplo, de navegação a Vll(lOI' e estradas de ferro, inl, otluzi,lo á jll'l'$cnca do me,1lI0 augUl'Lll ,eiluor. !la fórma
eujos servi~05 e~~ilo sujeitos 11, scme:hantcs desa.tl'e~; ma,s do estilo, proreriu elle srnaflol' as $eguilltes palavra,:
Hão consla que Isto se tenha feito ate bOJe, nem sera facll
" A a,scml!!óa geral rhríg:e ao imperador o décl'etO incluao governo obrigar os COflcessionlll'ios ao elfectivo cumpri- so, que jlJlg<l V"litiljOSO e util ao illli,erio, e pede li Sua ~la
menlo de uma clausula que os sujeita a uma de~peza incal- ge,lade Impel'ial se rligtlO ,lar a sua sancç;io,)}~E que Sua
culllvel. 5", que tambem não "li ,razão para obrigal'~;;e ,o Cllll- ~la:;l',;tarle o lmllcradol' se diguou respondo r :-Exami~arei. )}
COSSiOllOC;O ao pagamento de â "lo do pro dueto lIqUido .Ia
U SR, l'nESIDE~TE dcclawu quP, a resposta de Sua lUaF,cslavra, sendo [IOr eUe comprndo o lel'rello, havendo-se feilo tat!e o ilJlper,lt~'lr era rcce),iua com maito especial agmuo,
uutl'llS concessões semelhantes sem esse onus, e e.tnfluo
OItDEAI DO DIA,
;<bolido o imposto que pagava o ouro e:ttróbido das minas,
COllclue ded<lrunilo que não pretende votar contra o pl'On\!:t'ORMA !l,I'OTll~CAnIÂ,
ect2, mas sim propôr que seja exanlinado por umacommissiio,
Entrou em 3" discussão, que ficára adiada a 4 do corrente,
!:omo lhe parece, indispensul'el" e fla,ra este fim apr~senta o a I'J'I'I)""icão da camara dos delJutndos reformando Il legislaseguinte l'equenmento, que fOI al'OIuuo, posto em úI5cussão ção h~polhecnl'ia com 8, emendas das commissões,
U ilpprol'ado sem ul'bale,
o ~", f"c .....'z, - !:ir, 'presidente, uma molestia imperti({ nU'1 ueiro que a I,roposição seja remeltida â commisõão
(lo em prezas prlYjlc~iadas para intel'p(JI' o seu parecer. :; de nente, fJue llwítas vezes me €Illhal'uça a \'OZ e me IJl'iva do
repouso d:l ""ile, me t~m privado dé tomar parte uas tliscusJUUw ue H,6i,~ rerreira !'enlla, "
sões do sell"~o, e por o"t .. I'azão deixei de responder na disO SR, PIIESIIlE:'iTll: ~ Devia entrar ngora em discussão o cussiio do voto de graças a alguus t>ra,lores que se diguáriio
pl'újeclo do sen"do annullnndo os dcc~c~os de a~ de, dezem- de tomar @lll ronsicleraçUo algumas ohservações que eu entàQ
bro' mas não ~e acllR presenle o Sr, nHIIIBtro da ju"llca, que fiz, Hoje, t,ndo!le fallar sobre <l maloria em discus,;rro, niío
olcct'arou ter tle 'estar ao meio,dia na Camal'll dos Sr.:: del'U- ,!'i se (I l'o:lerei filzel' por muito tempo c de um moilo claro,
tadus, e,em virtude de um requerimento. que o ,enlluo ullpro- e SI'Ill intel'l upcão, e sou obrigauo a 15S0 por duas considera,
"llU, niío pôde ter logar essa dlBcuBsao sem a ,presença do cõrs: a I', I'órquc rlesde u;n me oli'ciçoei ao estudo GeEtas
Sr _ ministro, E>,tá, porlanto, esgotada a matorm ua ordem iU;llel'illS, tendo sobre tul ilSSlJll1p!o uito alguma cousa no
~o d:a,
.
l'elatorio da cOOlmi8sãe cl!calTrgnda de revel' n tarifa das
,1!fHlHle{i~s : a 2", pol'(lue sou I'cpresonlanle, n<1o de qualqucr
Â ordem do dia de am.1nhã é:
prO\'ill\'ln, mas d'llll'Ol'illcia que me deu ~ ser, a qual é 6obl'e
;,;" di,.cUêsitO u~ jlrOpl);.jç;ÚJ ua Cllmlll'll dos Sr$, depulados, modlJ iulerc"al'a na discu~sflU deste pl'ojecto,
relurDlanuo ti le"l. ay;io lil'Píilbccal'lil;
r;r.o rli.,imulurci ao senado o temor gae neste momento se
I" di,cussl!o 30 Vl'ujecto do senado, revogando os decretos apodel'a de mim ao C,ll'CHr a Ili,cussiio, Vi que o nohe auto!'
llo 30 ue dc~crobro tle 1!i63, e a indicar-;ln do SI', selllldur do projoctü se mo.tra afl'licto com li .ua demora, , ,
l'imclIta Bueno, dat;,da de 3, de março de 1!i6i COlll o, I'areO Sll, l';.liUGO: - Eu uflo, SCIlUOI',
~{'I"'~ da COllllllíssilo de constituí~iio,
O SI;, Ullaaz: - , " l,rC!;Cllciei-o na ''C~Eiio atra~a!la I:Vf
hW\ltvuse i\ fe,~ào a ulll qualto depois do meiO-IJía,
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oceMPin ele ofl'orecur nlgumas cmcntlils (fue qucrin que ell- mas, .salhore" o eiltilrito de espcculnr.i\o, meillllD eu nllo sei
I.raFIC.lII 10"0 no outro ~Iia em diseu,,,üo, não querell<ln dar se até certo ponto o espirito politico' ou úe partido, tem-se
tempo de aO. bem estudar, Mas eu pedil'eí a S. Ex. a I'er- ilP[,rJerado tanto das e.tral!;ls em gemi, a espe,cialmente das
miss<1o de llH\ ponucrar que isto é unHl matel'ia grave, que tle ferro, 4ue algumas como 'lue cstilo quasi prejudicada!
quando ella foí proposta pela pl'imeira :,ez lI,l Camilnl dos pelo deieilO de seus traço,:, outras nos têm quasi arruinado
Srs, deputados pelo nobl'c senildor, uh tambem elle nJo pe!os erros ,los ~ngílnbeiros a das administraçoes.(,lpoindo$,)
desejava que nem no menos se Ibe tocn·~e em uma virl'ulil; ~; ('li, Sr, jll'csidente, temo, e ne~ta parte sou um pouco
rntretunto com o temrJO S, Ex, recr'O·h".,'U a nccesúdade de yankee, que a politica não lanCll mão tias estradas de ferro
fazerem-sI] modilicacões, e na actual :"o~;ln do ~enndo a di,- como meio de grande illlluencia,
cus~ão valeu scmpl:e a 'PI'O[!UCÇ,iv
emendas que li nobre
Senhores. perdôem-mo VV. EE~, esta pequena digressão. a
senador considerou como tle I'l'dr"\,io, e que IIU verdade são França o preselltiu, annullando, como eiv<lllas de corrupção,
elll·grand. IJarte de doutrina 1Il";,u importante. E demais, as eleicões dlfluell~s que promelliilo que tl'UCOS de eôtmdas
senhorcs, mntarias como ~sta
úccullado por longo tempo de ferrô devi,lo passar pelas suas alMas, múnicipíos ou depaiz~, mais adiantados do
.,ós em civilísaçiio, Il nUo é partmnentos: a França o preselltiu ainda mais, quando tormuito que nós nos occupelll,o~, ~or '[!gum espaco de tempo nou incompatíveis as funecões dos administradores ou direcmais, de uma materia que püde muito prejudic,ir os nossos tom, das gnlll[les estradas de feno nos rlistrlctos respectivos.
intereSSAS agrícolas, assim como póde tambem tmzer-Ibes A Franca, SI'. pl'esil!ellte, porém, ainda não pôde acabai' com
muitos beneficios,
cssa gránde in!luencia que e1la~ produzem; aioda ba pouco
Houve tempo em que a lavoura do nOS50 paiz se connsídc- tempo, o ec1~bre deputauo Damiron dizia que a imprensa
rou como a ultima de todas as industrías, industrill 4ue 5e f5tava silencioóil sobl'c Oi' abusos li nccidentes que nellas se
devia abanuJnar, Lembro-me bem que um ministro de esta- dal'io pela sua grande in!luencia -Parece na verdade (rlizia
do no seu reliltodo, apresentado em 1845 a este parlamento, elle) que existe um pacto de Ilntlismo lia imprensa; porque
useu das seguintes palavras: (lendo)
não se falia jámais nos jornaes dos uccidentes e abusos d!l~
" A a~rjcultura nenbum bem póde produzir, não funda- caminhos do Cerro,-O mesmo fui repetido no senado, ti um
mos as nossas espernnça8 lia lavoura e lia ~roducçiio da ma- rlistincto representante, o Sr. Brame, repetindo estas palatWIl. bruta; do lUul disto resultante temos provas bilstanles, nas, não ua muitos metes, dizia no meio de applausos geexperier.cia de solm\ : marcbemos em demilllda Ihl iilliu5tria riles que a imprensa estava silenciosa, não obstante não 56
fabril. " Rita voz eloquente, como em. de um distillcto esta- Ibe baver feito atlverteneia.
Eu cl'eio que nós marcbamos por essa via; eu sou, jâ
disla exerceu grande in!luencia subre 11 opinião do paiz, e
neste sentido talvez se iniciassem e jJoze~selll em pratica me- disse, neste ponto yankee, tenlJo muHo medo dessas grandes
(lidas que maí6 ou menos telldião á rralizac<lo deste um,
illGuencias, e estou persuadido de que bem obràrão os EstaDepois, Sr, pl'esidente, a agricultura lómoll logo na opi- dos-Unidos e o presidente Juck:$on, quando !,-cabárã.o c0lI! a.
niào gera I dos estadistas do meu paiz 11 posicão que lhe com- inUuellcHl do !;ril'li~e banco, po~que era uma IIlRUenCla noc~n,
jJete, como a prindpal illdustda, como a l!r'!1cí~al fonte de Its liberdades publicas e tendia a elevar gl'andes pot2nclas
lIossa rÍllucza; digo mais. como a base de todo o nossO que J)O(lião turlo dominar contra? grande. interesse do pal~,
commercio, e dns rendaspublicas; mas, perdoe o senado
Emlim, senhores. f"lIámos mUito de capltaes para a agl'lque lbo pondere, mio passou isto de palavra,;, de discurí;oS; cultura e de instituicoes de credito, Eu ili'plaudo a diseusnetos nenbuns, ou quasi nenhuns, ou lllal suceedidos, f'lrão ~iio flue tem havido, ê os ilIustres Ecn,adores que. têm tomado
us resultas desta opinião opposta.
.. ínidativa neste objecto; mas receio que depOIS d~ grande
D,zm-se: " A agricultura precisa de ~nsino proCessional \); , trabalho filiU~1lI0S 110 mesmo em que c8L1mos (a'R0ta(los) , .e
ate hoj~ n~o euídúmos do ensino profe,;sionaJ. Estabelece- i n;lo só que h'luemos na mesma pelo lado de fucll1tar eap,ll'<iO·SA inStitutOS, o resultado nós conhe~cm"8: discule-se ' taos aos agricultorcô, mas que não façamos mal â prOPI'''l
permillão-me os nobres senadores iI expressef,. pJpagueia-se: a;;ricultur.a 110 estado em que se ~clJa presentemc,nte, celfana liada mais, Entretanto, nllo era eousa difli,;i, pl'illcipill- do ou cortando algumas g,n'3lülas de eXlstenCIJl que oBa
mClllú se attendcrmos que os esforços de nossos esladi.tas hoje, aind .. que erradamente decretadas, possue, e que a
para outros 1".105, pAra outros ramos de .ervicn, têm sido ilrrim,10. Eu di~o receio; entretanto as nobres commlssões pac(,roa<l08 de grandes beneficios,
~
"
' .
I r
'I d)
Dizia-se tambem : «Nós temos neces:ií.larlc de bracos." recc Ilucrerem apartar ~.e num esta Idea quanl o ( Izem: \ en Q
Se a agricullura esta mal e. olleradil d@ uma dIVIda allor;
êlllOS tudo quanto em possível e talvez uaremo" -ainda mis:illlil, não h~ razão IJill'a deixa-Ia perecer. abandonuda a SI
IJill'a ohlcrmos bra~ns_li~res; a C$prcuJilçfto, IJorém, matou lIlc<,ma; se ella carece de bl'aços, de machlllas e de outros
tudo, os systemas .ora0 IInpl'oucUOs, o que se establ'leclil um productos para aperfeiçoar e mellJol'ar o" seus productos,
lha por Unla administração províncial cru na seguínt(l ndmi- cumpre facilitUl'-I~e esse; meios, e [lara este fim não 58 póde
nlstraçUo lo~o abandonado, e o interesse indivirlua!, lJue en- fleixal. de ter pOI' emcaz o cmprc,;timo a longo prazo, pa/,:1lvel
tre nós mUito prepondera. principalmente quando cJle se por meio de ulluuidades compativeis com a renda. que a terr~
reveste da pUrpul'a da politica, nos tem matado, tem estragado tudo, (Apoiai/OS.) Dahi as encampa~ões dos contratos pó de dar, "
e. outros escanllalos que niio têm lIome, nem podelll SOl' c1a8Temo, ::\r. pl'esidente, Ú vista de uma 0ltinião tão clara
slficados,
que se acha assellada com a fiutol'Í[lade pelo menos de cinco
Dizia-se tambem:
Dlclhornmentos de racas, maclJillas jurisconsultos e t['es eminentes financeiros, fazer algumas
.,
, reUexiies sobre o projccto; fazendo-o, eu conbeço que grande
etc., tudo Íôto é necessario. )) Vieriío",
é o lUeu arrojo; Dlas pe~o aos nobres selladore,s que me desO Sa, DANTAS :-ClJins,
culpem: é um volo (jue quero mOl1var; respelto mUlto suas
O SK, FJlIlRAZ: '.' beJlns e maj,:nifl.cos (permilliio-Ille a luzes, suas boas intençôes, ma! enum todos nós podemos
cXpre8S:LO, não sei se haverá outra melhor) paurões de todas errar.
as raças cavallal'es, e tambem malldámos huôcar os magnifiQuando antes de bontem,por úccasi,10 da questãO de ~rdem
f 00 carregadores dos area.cs da Afl'Íca e da Asia, os cillUello5.
a respeito rio meu reilucrimellto de adlameuto, eu fal!ol com
Ga,.lám~., bastante cnm istll: quaes por.ém, for,10 e têm sillo alouma vivacidade aqui nestes bancos, corno que ouvi·dlli:er-se:
l dIgo SÓlllente por' [alt,t "lista irJéa é uma grande idéa, urna idéa da situação, "
os he.lleticlOs quo dnlu colbêmos? NilO
de IIlIClallvu o~ de Incentivo, digo tambem por falta rle 1101'- Sr. presidente, eu ]Ieço aos nobres senadores que separem da
severança e cUlilado, porljue nós prillcilJiamos ilS eousas, mio sua mente a ídéa de que de minua parte pos;a baver quallemas a conslIlociu de continuai' com cllas, abdndon,uno-Ias. quel' intencão hostil à situacão nascenle, e muilo monos eomYierão ma'Cbinas" o IJórle-s~ dizer que servíl'ào mais (lo peso batendo o -rrojocto. Eu, cOlno amigo do systema rel)re~enta
do que de belleficlo, 1101<1 dll'ecção que se lhes deu.
tivo, desejo que a 5ituaçã~ se eon~ohde" p'0rque desejO que
Fallou-so ta~bem, SI', preSidente, em estradas de rodagem baja 110 meu paizdous partidos basta.nte (hstIOGtO$, bem orgamodulos e em vIa5-fen'eas. Na verdade são um dos melbores nisados () desciplillados; só llor elite m010 o ~sj~a I'ctKC elementos de for;;a para um l)ai~ as ~ias (le comruulliea~ão; s.enbÜvo póde m1l,1'char bem,
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o S8. NABuco: - Apoiado.
O SR. FERRAZ: -~fas eu (emo unicamente, não dos inimigos; os inimigos, ao contrario, com sua opposicão poderão
aclarar o consolidar a situação; temo, sim, dos vermes roedores que vão consumindo as entranhas dessa tenra criancinba, e permitta·me o senado que eu lbe lembro agora de um
conto de Soutbey, de que já. se serviu o celebre Macaulay
quando reCutou certa opinião do Gladstone.
Pareco ~ue, como .uccerleu a um roi da Persía de nome
Zohak, a sItuação permittiu que o demonio lhe désse um
beijo nas espaduas, e dabi proveiu nascimento immediato
de duas hydróls ou serpentes, que avidas se arreme:,sárão sobre sua cábeça e procurárão penetrar. até o cerebro. Zohak
Ibes obstou o passo,agarrando-as com as miios e estrangalando-as com as unbas; mas para logo o infeli. ,rei reconheceu
que as serpentes erilo uma l·arte inscllaravel de seu propl'ÍO
corpo, qu~ lacerando-as lacerava suas proprias carnes. Por
certo na sItuação nascente se esguarda Ulll só principio de
sensação e talvez de unidade, mas intercssos diversos e
0Pllostos, ao menos dous principios fortes de vontade que
se não ba~monisiio, qu~ talvez no fundo se detestem, que
a olhos VIstos se tortur30 e se repellem. E dahi qual
o resultado 1 Quando, como sutcedeu ao rei Zobak
quizerem dilacerar as hl'tlras, schiio de dtliceral' a~
proprias carnes desse eorpo que só 'tem uma sensação, que só respira p(Jor um canal, unico e commum, mas
que tem duas vontades fortes, e talvez uma sobro modo
forte e imperiosa que póde derriba-Ia e inteiramente inutilisa-Ia. Eu, pois, faço votos para que a situação se consolide, por amor de meu paiz, por amor dos princi~ios e do
governo represcntativo. Eu desejo (} bem do meu palz venba
alie donde vier, ou de um partido, ou de outro.
•
Vindo â materia, perdoem.me as nobres commissões que
eu lhes pergunte: têm ellas a convíecão intima. sincera de
que est~ projecto vá produlir ~ bencAcio que almejão ? 'que
elle c;sta elaborado de ~l mane~ra que o[ereca as garantias
sulliClentos para prodUZir o elfetto que nós tod'os desejamos?
As nobres commissões têm tão grande maioria de sulliciencia
e de conbecimentos, que eu poderia louvar-ma em suas palavras; mas perdoem-me, eu tenbo a convicciio contral'Ía
e repetirei o que Jisse aqui ba poucos dias: (; Dou a minb~
cabeça, g;u3nd.o do modo por que está. redigido o projecto,
com as dlSposlcões que encerra, se possa conseguir o· c!esideralum da funú"ção de inEtitui~:ões de credito agricola, conforme o systema allemfio, seguido em Franca.
A d0!D0nstração desta proposi~ão eu farei" li proporção que
for mais ?U !Denos analysando o projecto em discussão.; mas
antes pedirei a algum dos mcmhros das nobres commissõos
qu~ se digne declarar-me se a SU1\ emenda ao art. U ....
creIO que é o art. 14, não sei bem, é o art. 18, vou 101' a
emenda. (Lendo.) « Art. 18. A' emenda substitutiva quo pas
sou em 2" dlscussilo accl escente-se, depois das palavras
aos credores de bypotbecas cOllveT.cionaes inseri pias as
as ;-e celebradas depOIS desta lei. » O § S.
o ~eguiRte: (lendo) «Os bens especialmente
podem ser executados pelos credores de hypotbacas geraes depois de executados os outros bens do devedor commum .. § 2.• Fiea derogado o privilegio das Cabricas
de assucar e mineração, do qual trata a lei ae 30 de a~o5to
de 1833. " E o § 1° assim dispõe: « Os immoveis hyp~tbe
cados podem ser arrematados ou adjudicados, qualquer que
seja o seu valor o a imp0l'tancia da divida. "
Perg unto se estas disposições estão debaixo da limitaeão
da emenda,. ~u so a emenda dizsórnente respeito ao sequ-es
tro, á conClhaç.ão, á acção de dez dias, ou ao fôro civil. E'
u!D a das bases de toda a minba argunlentacão.Estou persuadido q!le para o processo baverá di!ferença 'de formulas para
as antlf:as, .um~s e outras para as futuras; cmquanto, porém,
a esse pr~vlle~1O o a essas outras disposições, creio que eIle
~ão subSiste aosde o momento em que a lei for publicada. Se
e a m~sma cous~, ~u desejo ~ue seja bem claro, porque eu,
como Julgador, IImltar-me-hel até o fôro civil.
O SR. NABuco : - Comprehellde tudo.
O SR. FERRAZ: Ir" Comprebende tudo, Il por conscquencia
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os immovcis Ilypotbecad.os podem oer ;ú:rema tado~ ou adju ..
d!carlos, gualqu~r que seja ° seu valor e ImllOrtanCla das diVIrJas, lllllcamente em favor das hypolhecas que se celebrarem depois desta lei, e o previlegio das fabricas de assucar
fica uni~nmenle extincto \)n.ra as bypotbccas celebradas depois
e em vll'ludo da mesma e!.
Nilo me parecia assim á vista da rodação deEles paragraphos.
~le {la roce isto deslJecMsario, porque naturalmente o propnetano, hypothecnndo, abandona, renullcia esse favor da lei.
!las a tlm~n,la, se é como affirma o nobre mcmbro das commissôe", extensiva aos paragrapuos a que me referi, já é ullla
r:~~nde ,:antagom, e vantu!(em que lem a seu favor até lima opi·
mao mUito respcilavel,que é 1\ de f!rere Ol'ban, o qual, apresentan.do um project~ sohr~ o Credit-(',11ciér lIa~eigica, no ultimo
a!'hgo pl'opunha o segumte : que aquellas dlsposicões só po[hão ter execução em uma época quo seria fixada 'pelo governo, e a mim parece-me quo os referidos privilegias s6 devem
ceSEar em uma épOCil pOEtm'ior á Cunual'i!o e à livre marcha
dos estabelecimentos de credito que se Ílropoem. Estou as.ím
um pouco m~is tranquili;ado, pOI'que creio gue seria a medlr!a contrarIa .urO presente funesto que se Cnria á lavoura,
cUJOS estabelecimentos em !lra.nde pó, de um momento para
outro, desappul'ecerião, dimlnuindo-so assim as rorcas produclivas do paiz. Dias eu peco ás !lobres eommiSSi'ic:i que (10nhão muito claro o seu pellsâmento.
. Senhores, a base do systema de credito territorial ó prÍnclpalmente a publici.lnde ue todos os actos trauslativos do
dominio de lodos os onllS o a especialidade das bypotheeas ;
as nobres com~i~sões tomárão t~mbem por base a publicidarle e a eSfleclahd;tde·. Q~anto a pubh~ld'lde, éllas exigem
que todo o aeto de transmissão da proprll;dade para o futuro
seja registrado, seja trnnscripto, assim como torlos os aetos
que p~ssão imjlortar onus real, c então, csplaillanda-se sobre
este ponto, dizem as nobres commissões á pag. 3: (lendo)
.. Que a transcripc<10 sómente se limita li transmissão dos
immoveis ~ntrevivos por titulo oneroso ou gratuito, e por
conse!(uencla não comprehendo a tl'llnsmissiio causa mortis.
Que a trailscripção é facultativa, mas só por meio della e
desde a sua ,laIa p6M a transmissão operar os seus e!feitos
a respeito dos terceiros. Que a tl'~llscl'Ípcão nlio induz á
prova !lo dominio, que fica salvo a quem-ror, c por consequencia não diz olla aos terceil'os que o cOlllrato. é valido,
mas sómente que o contrato existiu.
« Que csIa transcripcão n30 é se nilo a perfeiciio du tradiçlio llue entro nós é-necessaria para operar-se a transmissão do dominio. Quo com enoito, Si o dominio deve ser
respei/a.flo pelos. terceiros, é preciso que esse domínio lhes
conste. Que esta tmnscripçüo previne a h!JPOlheca de bens já
·alh~adas. Que. esta transcripção yem a ser o c0!1lplemento do
rcg!s:ro das hzp'ilhecas; que previne uma esrecle de estellionato que consiste na Ilipotheca do immovc já. bipothecado;
mas não pre\'i~e outra espc€ie de estellionato m;\Ís fataL
como é a bYI'0tbeca do immovel já albeado. Quo csta
transcripeilo com o andar dos terupos, em raz110 da fl'cqucncia das mutucões, Wnlle à realizar aproximadamente o registro e a certéza da propriedade. "
Attendei bem a este elogio pomposo da Iranscripcão, e,
examinando o projecto, vós vereis que a transcl'ipcao; como
está proposta, é quasi nulla e pejo menos illsufficieillc. e quo
prestar se-ha não a orientar os capitalistas ,mas e tão sómente á illudi-Ios.
Quando as bases da transcripcão silo firmes, são seguras,
quando não são limitadas, creio liue nada !la de melhor para
o capilHlista que tem do emprester dillbcil'o ao agricultOI';
mas quando a transcripção é nugatoria, como no pl'oscnte
caso, sene apenas para illudir: não será nugatoria 1I0S
t~l'mos do projecto? Perdoem-mo as nobres COIDlllíssiies que
eu diga que 6, A que se limita? Aos contratos ou aos aetos
de transmissão da propriedade. aos aetos que constituem onus
real; mas quaes? 8ômente aquelles gue depois da publica cão
da lei 50 tiverem de elTectuar! ! Ora, dlgão-me as nobres
commissães: eu vendo a minha propriedade; este acto desta
transmissão é transcril'to; o capitalista o vê II'anscripto; mas
tem alie certeza, por os ;,5iml'les transcrip~ii.{), do que esto
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[tela seja v~li;Jo, dcque nua importa um estelionato,de que a
prnpriedade seja Icgilimamente minba? De certo que não;o.qu~
vcnficará é que houve a tr~ns~1l55ào prc;,cute, e tJn.da mais; e
preCISO, Imrlanto que v,í 11 ongcm, que l;Hlngue tudo,
1'01' éxemplo: 'villvo, eu ,do fiz invcntariu, não dei partilha iL m~us !ULws; i~to ó muito nDJurai, ha mu:tos exemplos
toda Q. paria de (rue o':;. inv2nt~rios não ~e Cazem) princi··
palli13!11C quando os r/ais têm alguIll:1. iH):'ii~;~o, a~g'uma influencia. A inilucncia local é s,1bremodo 15 i )b-:fJ:lil) jlrO;lliZ muitas
cou:::as, c é 1ilo Ímpp.l'iosa {{ne nõ'o Ó admiraçuo que isto se
Llcn, Veado a proDI'iedade, cu pOSSO até vender mesmo a
lil'.Jpricdnde tle mems' fHho~ em CCi'tas h ypolheso:;; o fi~gistl o
ou H transcripç;io di simplesmmte noticia d" compm e venda,
o de nada mais. O compratloi' est~rá porventura, não ob~m

stante o I'egi~to, ou transcripç30 desse acto de trnnsmissilo,
seguro no scu novo domínio? De certo que não ;-será precisa que elle procure ínformill'-se da legitimitladc do domlOio
que eu tiuha c lhe passei.
Se o no,o proprietario hypothcea essa pro rrierl,"/e que
comprou nestes termos, estará seguro tambem de seu direito?
CCI'lo quo nuo, DI: gue serve, portanto, nestes termos ti transcripci.'ío? A transel'ljJcilo (,tiz o prDjecto) não induz prova de
domlnio que fica sall:o a tIuem for, nJo d<i certeza de Ilne o
domínio é legitimo, nem ao menos se presta ao capitalista
para guia-lo nas suas indagações; dú aponas c~rt07.a da recente transmissão de propl'icdado, cuja legitimidade não
assegura e fica problematica; de que serve, portanto, nestes
termos ayunscl'Í[lç:lo ? E' um vexamo que acanota despczas
e nada mais.
O que acabo de tornar sensivel por um exemplo pódo tornar-se patente pOI' um sem numero de outros; eu procurarei
exhibir alguns,
Sou detentor de uma propriedade que pertence a outros pill'
qualquer titulo, ainda mesmo Ilela força e ,iolellcia, o quo é
mal conhecido ou o lüIo é ; vendo-as o acto da transmis<~o é
iranscl'ipto: qu~ luz pôde este oITereeer ao capitalista nas suas
operações? Nenhuma,
Herdei de meus filbos do primeiro lei to bens de raiz, estando
casado em segundas nupcias; vendo a propl'iedadô herdada,
do que apenas sou u5ufructul'io, conforme a ord, liv, 4. 11.
91; o acto de transmissão ó registr,tdo; ignora-se, não obstante
eile, a circumstancia do uso e fructo que é diflicil de saber-se,
e assim o capitalista póde ser induzido em erro, não obstante
a transcril)cào,
Ha multás outras hvpotheses; algumas de lias lembradas
por Alban de llautbuilfe aind.t exhibírei.
Um capitalista não pólle ficar certo, apezar da transcripção nos termos do IIrojecto, de flue o b vrallor ou propriet.trio não lhe dissimula um casamento que tem contralado, ou
uma tutela, eujo encal'go tem, Como poderá esclarecer-se?
N~o o poderá c mseguir pclrt trtlnscril'~;to do acto ~e transmissão, confol'me o aetual cstado do nossa legislação,
não obsbnte o projeclo actual, combinlld"g as suas diírel'enlOS pal'tes, e suas providencias quer sobre a tl'anscripção,
quer soilre a inscl'Ípçiio. O casamento pódc cfierecer-se It
cOlIsiderar.üo do capItalista, celebrado conforme o costume
do rein:), b,lvenclo contrato que não é conhecido, lIem o póde
ser á vista do actual projccto, Os bens vendidos, e cujo acLo
de transmissão se adia transcripto devidamente, podem estar
sujeitos e obl'ig:tdos a uma hypothecu legal, proveniente de
um casamento dissolvido, ou de uma tuLella vinda ba longo
tempo, etc" etc.
Não serve, portanto, a transcripcão, nos termos do projecto, de guia seljura ao capitalista; não pó de prov~nir a hvjloLheca de bens na muito alheados, ou do bens alheios VClldido! com fraude; nflo previne os estcllíonatos: ao contrario,
póde induzir em erro os capitalistas. Demais, pelo projecto,
art. 1ã do projecto em3ndado, - til, 7° das disposições
transitorias-, os aetos de transmissão de propriedade passados e presentes são dispensados da transcripcão, Assim
que, apezar desse meio de transcripcão das Ífansferencias que se c(fectuarem depois da presenLe lei, cabe ao
capitalista e ás instituiciles de credito examinarem a origem
da propriedade, quo pÔde ser o clfeito de ama sim pies posse,
contestada, de um esbulho em uma parto, ou em grande

parte, de uma posse não revalidada, cujos limites o demar-'
caçõo? Uo contes~ados pelos proprietarios Iimitropbes, etc.
DaqUI gl'unde pengo, grande trabalbo pam a aprecia cão da

proprÍ"dade e do 'cu "Valor; e estes perigos, trabalhos e estudos são fatigantes, aborrecem, e fazem com que os capitaes fujão de entrar em tal via de producção ou de emprego,
e ficaremos no mesmo pé, não obst.1nte o proJecto, em qué
estamos ao p,'csentc,
Pode sei' que o ti Llllo ,lo dominio da propriedade seja um
título particular falsificado, ou que não oITercca cel'teza de
domínio, do que ba muiLos exemplos em to,las âs p~l'ovincias;
pôde 501' mesmo que se funde em u:n neto qualquer inteiramente nullo: as escrípturas s,10 passadas, como se sabe,
por os.a classe muito feltz, mas oluito i~norante,qlle entre nós
se chama tabolli.les de notas, classe ae que as nobres com'"
111lssões não se lembrárão, quando quizerão reformar uma
legislação que vai jogar muito sobre a fidelidade e probidade
dessa classe, Nesta. classe~ entrão os escrivães de paz, cuja
posiçilo infeliz, cuja ignorancia ~ malversação quasi geral
oITerecem em vez de garantia certeza de riscos e perigos.
Por conseguinte que luz pó de olTerccer ao capitalista essa
transcripcão?
Toda ella é nugatoria_
Póde ser que no futuro, no volver dos seculos, haja um
grande beneficio; mas no presente é quo precisamos para
bem da lavoura sabel' a proprie,lade o que é, como está
constitui da, quaes sào os seus onus e ao mesmo tempo a
legitimidade do seu dominio, Isto não se obtem pelas providencias propostas: o projecto neta parte caduca inteiramente,
e caduca tanto mais Iluanto no ar!. 15 a quo me referi se
diz deste modo: (Ienl Q)
«Ar!. 15. O governo detcl'mi nará a fórma e o prazo
dentro do qual, sob pena de não "Valerem contra terceiros,
devem as (lul'tes:
'« § 1. 0 Inscrever e especial izar as hvpothecas geraes e
sobre bens futuros, privilegiadas pela leilislação aetual, as
quaes, não obstante eôta lei, fieão em vigor, »
Mas não falia dos actos da transmissão da propriedade,
Para o presente nenhuma providencia ha; para o futuro
a que se propõe, é nugatorta, e não põde servir de base ao
credito territorial. Este busca-se sobre a publicidade e sobre a especialidade;
,
O Sa, NAnuco: - Isto é da lei franceza
O SR. FERRAZ: - Perdôo-me, meu caro senhor, a Franca
tem seu cadastro, seu ettTegi$lrement, tem leis como o codigo
Napoleão, que aplanárão de ba muito quasi tudo; e mesmo
assim ach1u-se em dimeuldades; e pouco a pouco, não obstante os elementos de que dispunba, foi-se melbol'alldo o
systcmn de modo que aproveitasse o credito agricola, e ainda
assim a lei que o fundou tem o caracter de excepcional. Não
devemos querei' transplantar as instituicões dos outros paizes
sómento porque sào bellas, é preciso qüe sejão adaptadas ás
nossas circumstancias, quo o terreno seja de antemão preparado para essa operaçilo, A UIir mais bella do outro paiz pôde,
transplantada para o nosso torrão sem as precaucões necessarias, mudar do essencia, definbar, morrer e seccar,
O Sn, SIl.VIUnA. DA lloTTA: -Por isso queremos ir de
vllgar na imitação,
. O SR, FEnRAZ: - Desejo o que melhor for, o que for posslVel, mas não adaptemos uma cousa que não pôde ser realizada.
lI1as, Sr. presidente, mesmo as nobres eommissões dizcm
q.ue a tmnscril'cão como ella propCíe nada importa, que não
e prova, que llaaa vale, Para !lua servirá, portanto?
Como um monitoriQ, um aVIso aos capitalistas? lIfas de
que maneira? E' o mesmo que esses avisos que se poem nas
e,squinas: - Nilo ha mais cabellos brancos, - Agua de 11'1eIIsse des Carmes. (Hilaridade.)
O SII, NABuco: .... 'E' uma pr0sump~ão legal.
O Sn, FERRU: - E' uma presumpcão que nada póde assegurar, como mostrei; que só serve" para induzir em erro o
capitalista e illudi-Io; que abl'ange somente.o futUlo e nada
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respeita ao prlÍilmít~ e no J:lir5~at!o, soore que. reroy.n n pro (['wdeixa (Ie fazer. a inscripção? Qual é a pena (lo tuhrr?
priedadc agl'icola actual, 4ue, como as commi"õl;es dil.em, Sem a rosponsablllún,le? E o que é a rC~I)Onsabilidade cntre
precisa de lIu"ilio; é um simples aviso de qnc uma proprie- ILÓ' ?
dade passou a outro, mas Ijue não dá noticia de que 03sa
O Se. SlLVE.nA nA ~IOTTA: -Então oito se pódc razer lei
propriedade Ó I~gitima.
nenbuma.
(8a um apart~).
O Sn. FI'RRAZ: - E"ta ti a Terdade quando ~e ll'ata de
O i)UO estou dizendo ó com o fim (le mOí\twr quo com tnes
ha,es o credito territorial nito se póde fundar, nfio \IMo me- dinheiro (e não Im nada mai$ pl'ccinsfi do que o dinheiro e li
sangue;
mUitos dão o sangue pelo dínllCirol' flumlfln ,e tl·nl:!.
drar, nem prosperar; não sei se é defeito do legislador, ou da
na.tul'eza, ou da especialidade lia conslituiç:to de lIossa pro- de IlillheÍl'fi, repito, é [lreci.o e~amjnnr e' prever tudo. S,.>priedade. Mas é uma vel'dade que n~o dev~!Ilos Gccultar. que nbol'es, os capltllch são mUito tlmldo", nntes q:wrc!l1 abrid~vemos em alta voz manirestar. N;lo mintamos no paiz. gar-se no runrlo de um cofre forte 5em vencimelltos, sem
un,tngens, c ~om pcnlí\ mesmo, do "\'Ioe arri:;carem-~e ao
(Apoiarlos). Ba uma opinião desvairada sobre cEte prineipÍo.
peng-D, ao~ fl;;COS f!{! umfl má ctllJoea!~;10. fie um miio f"m(Í precis9 que lhe digamos a verda~c núa e crún. (Apoind"s.)
Vamos ú inscripção. O que se maoda in,cre\'CI'? A~ hY\lIJ- pl'e.go., Querem f!Scno~ vantagens c mnJs gegt!/'i.lll~aJ ou inldr:l
thecas convencionaeH;pecialisndas, as ICl(aes,c>llec.ialiS:Hlas. ;..::ttl'antla. C SC,!!'UI'hadc,
- Devem ser especialisnrlas, quanto no futuro, 1\" hy"othe- , Mas fi in~cdp~~ão Ó para o futuro; e para o lla~sarJo ~ O
_cas legaes da fazenda publica, dos mdstciros. ,Ias irmllidades, ~U~ nós Yemo~ para a ínsciipç:io do pa~~atlo? (Le(!f!Ii,)
rI Alt. 1ü, O f,!'OVCfllO dt5tcnninarA n rórma. e lO prazo rlcn.
das corporações, etc. Devem ser e~peclalísadn~ e illscríptas.
As das mulheres casa~as, dos menores e dos intOl·.lict'Js po- t!'O do «ual, sob pena de 1I;l0 valerem contra terceiros, dcvem
dem, porém, deixar de ser especialisadas e inscript<1S, Irodem as partes:
ser I(craes e sobre bens ruturos.
§ 1.° I~s"I'ever e especialhmr os bypothccas g-crac:; o
!'obre bens ldur"ô.
Esta ê a rp.gra getal.
'"
§
'2.0 luscrever as hypotbeca3 jlrivilp:;iolliiS pdu lcgil'la(lIa um ai ,arte) .
çn?. atual) il3 quaes, 11110 ob5t~mte e~ta lei} fic:to em \~;f!·nl·.
Eu que:ia dizer o seguinte: As bypotbeéas das mulheres
1 crdoem a~ nobres commi58ucs fíue eu reí!lC(a que ,;obre o
easadas, dos menores e dos intprdicto;; pelo projcclo po- Ilas,ado ha contl'1ldicao !!am 'l Ili,posic,'jo ilnterinr. 1\,10 se
dem gozar de todos os favores o privilegios sem sP,I'cm quer que ao hyplJthec;ls da5 mulhc!'(~" cilsndas. dos mCIlMe:l,
inscrilltas i importilo hypotbecas gcraes, illlportão at,' hypo- do: ;i!lcrdictos, s~j;lo sujeitas à in>t'.ripçllo quanto 110 fll(urc ;
thecas sobre bens futUI'OS, de sorte que, a excepçao des- ella5 podem vall'r independente disto; 01 <1S , ao contrario.
tróe a regra: Estas bypotbecas sITo mais communs 5:10 (!ua"to ao passado e ao prescnte, t?uas as hi:potbecas jlrüias de maior ímportancía rio que as outras, sfio as q uc mais legladas eXI;ltclltes. conrunne a 1t'!::lslacão flcLunl devem BrI'
se occultão ás lOvcstigações do cllpitali~t'l. 5.'[0 as que '.!lais i""cript,ls, e lá vilo incluidas nesta dis-posicãO a~ da mulher
se preslão á fraude e ficão isentas da iuscripç,lo ; ns demais, casuda, 110 raso dos bens serem estimalios. t' uma Icgi,lacno
que são pouco numerosas, de pouc.a importancia, estas licJo rlupla neste C[{SO, come em muitos outros que demon,lrur-ei.
8újeit~s .ao registro, a. ínscril'ção ê obrígatíva, assim como fi Se o principio Hl5tC pal'1l o futuro, deve existir jJara o pl'c'CSllcclahmção! I
sellte e para o pas5ado.
Dir-se-ha q'ue a Í:lscripção das primeiras é apenas faculO Sn. SI~VEmA. DA lIIOTTA:-E' rctrahir.
tativa, que incumbe a cel'tos. e determiua.dos indivíduos, ou
O Ss, Fl>nnAZ:-Nfio é retl'ahir; se se manda estabelecer a
funccionarios publicos, o que sómente se lhe garante os seus
inscl'i[lciIo úas hypofhecas privilegiadas, pOI'<;ue nfio se faz
etreitos no caso da falta rle inscripçilo.
Esta dísposicão, essa dispensa importa em sua eSbencia o a ~xCe(j~ão. se ach,io lIGa, a respeito de~sas mesmas como &9
facto da não inscripCão e annullilcilo de uma parte desta para as futuras? A di,posiciio é generica. Se as bypolei.
•
•
tbecas privilc~iadas das nlulucl'cs cil8ada., nos termos da
Exemplo disto nos fornece a historia da leítisl'açiio fran- nossa legíslaçJO actual, devem ser inscriptas pelo facto de
ceza. Um distincto jurisconsulto assif:nala o seguinte facto ·.,xistirclIl, como di,pCIISIlI' as ruturas !ia inscrípc,lo? Se o
em uma obra sobre a revis;io da legisla cão hypothccaria. llrincipio é bam, dcve predominar sobre as presclítes e pasDiz elle que o meio que se apresenta' naturalmente ao sadas e sobre a~ fuluras.
espil'ito para remover os obstaculos que a bypothec,t legal
nlas, s~lIuorcs. nossa I~t:!sla~ão é tal que ninguem sabe
oppõe á segul'ancn das transaccões é o de eXigir 'lue esta quaes são as uypothecas pl'lvl!cgmuas. , ,
bypotheca seja iilscl'ipta sem iornal' esta formalidade uma
O SR. N.\uuco dá Ul)) aparte.
condicão e~sencial, St fie. qlLa nO/I, de sua efficacia. Foi este
o meio que o eodigo civil adoptou, . ,
O SR, FERRAZ :_u A~uellas que por identidade de raAs dispOSIçÕes, porém, deste codigo ficál',io sem execu~üo, zilo c51ivercm lias mesmas circumstancias 'j diz 1\ lei de
e é muito raro heja verem-se illscrillçM,; de hy!lotbeca legal. 20 de junbo de 1774, § 41, E a quem incumbe nft inQue talvez se possa SUIlllOr 41le isto pl'ovlliu. unicamente da .cripção estabelecer essa identidade de razão '/ Quem Ira de
falta de sanccão contl'<! os fUflcclOnarlOs remissos a quem se lei:islar sobre i"t01 0" tribullaes achão a este rc:,peito muita
incumbia o ellclIl'go da transcripção ; que não é istv verda- diHiculdade; o {'''\cri,O não pôde, porque sómente póde exde, porque houve zelo alê de mais; que o filCtO l"'ocedeu au- pedir l'pgulamenb !:,iLie a forma e prazo dentro do qual detes das disposições do codigo, que nito estilo de harmonia en- vem ser inscrír,l.lô éi'pecinlisadas. Quem, pois 7 Se a lel(istre si, li que e1!o se contradizia ordenando ao mesmo passo laç.,10 actual li,:;: em vigor, Iluem ha tle definir e deserimirlar
a sua inscl'ipcão e dispensando-as desta formalidade ou tor- o 'lue é pl'irii";::,;,;o !lo que nilo 61 á yista da lei citada, quem
nando-as váliaas e efficazes sem ella. Esta formalidade por Ila de derid,:· (:'.'''. ba ou náo identhlade de razão,
certo, desde o momento ilue n;10 e indispansave! para uar
I!l~s, ".""!,,,,:;'s,.e analysardes com p~u~a c reflexão todlt
"ida á hypotheca torna-se sem fim sório ti se não póde con- este traL,,:[',.l. ',ereis que a confusão é ainda maior em muitos
tar com o seu cumprimento. Como um aviso aos terceiros, ê outros OÍíj~CLUS pl'Íncipalmente sobre o passado e o presente.
improficua 'e íllusoria. Desde rlue ba bypothecas legues que
O Sn. SILVEIRA DA MOTu: - Queremos legislar sobre a
podem deíxar de ser inscríptas (diz o mesmo jurisconsulto),
não s~ pode concluir com confianca. que não existe alguma. futuro,
O Sn, FlmnAZ; - O passado é mais importante. A agri~
Esta é a resposta que cabe dar âos que dizem: « Ha muita
gente interessada na execuçãO do artigo,» Digamvs a ver cultura está -se Dnando; qual é o bem que lhe fazemos? E'
.
dade: este artigo, que e.tâ arranjado á moda de ulIIllapel de só para o futuro?
nem, a quem ÍI~cumbe a tarera da inscripÇllO sobre ns hy·
solfa, nilo terá, como succedeu fia Franca em caso idelllÍco,
execuçll.o. Uma cousa .qu~ tem de ser liraticada por muítll pothecas privilegiada.s e){istentes ? Depende do governo? Alas
gente nunca se faz, principalmente não lavendo um Interesse aqui só dlt : - O g.overno dará r.egulamento sobre a fórma
Ilroximo, nem s"ncç.~o penaL Qual é a pena dQ empregrado o o prazo da inscl'i\íÇão.-Áinda f ou mllis long~ senhores,
l1
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todos sabem que li hypolhcca gemI prefere a bypothcca cspe· trabalho a quem fica eucarregado? Aos tabellHes actuaes do
cial conrúrme a sua data; ,H(\l1 mi\mla-sc cspcclUllsm': o registro Ud hypothccas, Ora, pai' um artigo que existe aqui
dÍl'elto anterior fica oul\o depois da cspecialisacJo ? Del'el'á parece que sómenle haverá um para cada comarca, porque
a hypotheca gel'al, ~lepois rle cS[lecialisilrla, yôr-se nn lrazeira o ,HUgO diz-comarca ou comarcas-; assim que obriga-se
da hypolbecit especml, sobre a ([ual clla lmha prcfcrencm ? pelo 'PIO loca á transcri pção do acto da transmissão da
Vamos agora ver a sub-em cnda ao g 11 rio art. 4,' " As pro[lnedado um homem a nlm-cbar às vezes 40 ou 60 e mais
hypothecaslegaes das mulheres casad,ls, menores e intcl'dictos leguas. para ir á cabeça .da comarca tranSCrever o MIo da
são gerucs, compl'cbensivas dos immoveis presentes ou futu- transmissão de SUil propriedade,
ros, slIlvo se forem cspeciali,arlas, dctcrminamlú-so o valor
O Sft, NADUCO :- E hoje não vai?
da responsabilidade e os immoveis a ella sujeitos.
O Sn, Fllouz:-E' sómente para a bypotheca, e nós
" Os regulamentos estabeloceniõ a fôrma destas cspeci,lolll'lgalllos tamhelU a transcripcf({] do ncto d'l transmissão,
!isacôes,l)
Assim que as hypothecas gemes pela economia do Ilro- Considere-se, além do incomniodo, as dcspezas .que isto
jacto só podem ao futuro SOl' <15 dos menores, intel'Jic!os e (Ias nem·reta.
Ag~ra, pergunto eu, um só tabellião será sufficicnte em
mulheres casadas. O ar!. 4' do projeclo emenda, tira sobro
isto toda a duviJa, acnhando inteiramente com as bj'pothecas uma grande cidade? E esse tabelli,lo terá a capaeidade nocessaria? E' ullJa cousa dó quo depende muito o bom sucgeraes convencionaes.
Ol'a, agora concilie-se isto com a disposicãO do art. H ccs,o de uma lei bypotheca ria.
§ 3' do projocto cmAIHhuJo,quc diz: (lendo) "OS bens e.pcO SR, SOUZA RnIOS dá 11m aparte.
cialmente bYIJothecados só podem ser excutidos pelos CI'CO Sn, FEr.n,!'z: - A's vezes em alguns paizes, como diz o
(Iores das hypotheC'as gOl'aos depois de excutidos os outros
nobl'c senador po!' Minas, depe(Hlc tudo dos conservadores.
bens do devetlor commulll.
Disse o nobre senador ((UO esta disposição é para o fuO 5n. SILVEIRA. D.\. DlOTtA: - Os tabelliITes entre nós não
turo; quaes s,10 as hYllothecns i1el'aes do [ulul'o? Sómen te jlllgão.
as dos menores,das mulberes caúuas e dos intcnlicl03: estas,
SIl. FllOnAZ: - Mas iÍ3 vezes a ignorancia na inscripcITo
porém, fieão ab,lixo das hYllothccas especiaos, o que h~m 5C ali Otl'unscl'Í
lIção é peior do que o mão julgameuto, conLri o
vil que é llma injustiça muito I(l'<lve : a fraqueza do sexo, a qual
ba recurso,
fra1lucza dos n,,;norcs, (Iue serviu de base ás disposicões
(Ha um aparte.)
antecedentes parecem não tercm sido lembradas na presente
disposição,
O So, NABUCO : -Tem se dividido tanto as comarcas. , ,
O Sn, NADUCO : - loto ó apenas uma questãO de ordem.
O Sn. FGnflAZ:- O nohre senador faz uma objeccão que
O Sft. FERRAZ :-E' uma, questão de ordem que póde ab- pal'cce muito ponderosa: "Tem-se dividido tanto as comarsorver tudo.
,cas I " Senbores, de algumas tenho conhecimento; na minha
O Sn, NABUCO :-PI imcirumente vão demandai' os outros província as comarcas da Jacollina, e barra do Rio de S,
Franci,co são immensas; na Jacobina, de um termo para
bens; o direito eHá salvo.
outro, o trajecto é de 22leguas; agora dos pontos extl'emos
O So, FERnAZ :-Aqui ha outra disposir.ão, «uo é- que úa
para a viUa, caheca (la comarca, o trajec!o póde
a bypolbeca legal da mulher casada prodúz eJIelto desde fi ser comarca
de 80 e mais leguas, confórme os pontos de morada e as
,lata do casamento; logo, mepal'ece que no concurso se deve povoações,
Nós
devemos ver que isto, que óuma cousa muito
attender simplesmente ã sua jll'Íoridade.
delicada, importa proprierhulc, importa perda. de dirllitos ; é
(Ha diversos apartes.)
preciso que façamos as causas de modo que não resultem
O SR, IlenR!.z :-Nestes pOli tos eu uesejo ser esclarecido, esses inconvenienles,
Ainda. outl"O ponto que demanda esclarecimentos; as h1O Sa, 81L VEln.I. DA MOTTA :- Porisso limitamos os etreitos
potheeas preslmte. e passadas devem ser cspecialisadas; da transcripção.
qual é o meio de ílspecialisnr? A especialisacão depende da
vontade do devedor.
•
O SR. FIlRRAZ:-A transcripção é obrigatoria,
(lIa uma parte.)
O Sn. SILVEm.\. DA I't[OTTA:- Foi para evitar rsses inconveE' o ultimo artigo ~ Deve-se cspecialisar primeiro para se nientes que cahimos nos defeitos 'lue V, Ex. notou.
O SR. FIlORAZ:
Vejamos ainda mais: o regulamento do
inscrever; como obl'igar o devedor a espccialisnr a hypothec?-? 9ual o meio? E se não for especialisada. não púde governo leva mnito terllpo; o trabalho de tl'unscripção sobro
ser msel'lpta, e o credor perde o seu direito, não obstante a o passado e presente será immenso, dcmandurit tambem muito
haver registrado, na fôrma do systema boje em vigor.
tempo; como póde obter-se logo o desilleratum que almejao Sn, NABUGO :-Não valem para. terceiros.
mos '( NiTo é possivel; e, se não é possivel, como é qne <ta
mesmo tempo nós acabamos com certa garantia que tem a
O SR. FEnRAZ :-E' duro, é injusto, Ah! meu cnro senhor, agricultura ?
es! e artigo dá largas para tudo ; ainda quando a legislacão
(Ha um aparte),
reconheça,o Dleu direito pela prioridade da hY[lolbeca gCI:,tl,
e pelo registro na fórma da legislacão vigente, passl\ndo ti asIsso é flue é; os eJleitos da lei .são uns immediatos á pu~
pecial, pOl'derei o prioriJarle~ dOIl(le principiará ella a ser bhcacão della, o outros (lependmn amda de regulamento.
lUis, senhores, aioda pudirei aêS nobres senn.doresquc lClla·
contada? Da data da especialisacJo, ou da nova inscl'ipção?
rem par'a isto: a emenda substitutiva ao ar!. '18 diz (lendo) :
Tudo isto está em confusão, Os nO]lres senadores não «A' emenda substitutiva quo passou em 2' discussão acro,;podem tomar por dezar estas objeccões, o meu desejo é cente-se depois das pala~ras - Aos credores tie hvpothecas
melborar o projecto; é istopl'eferivel a "deixarmos tudo pam o convencionaes inscl'Íptas-as seguintes palavl'us-c" ceJebragoverno, EI! especialiso uma bypotheca geral que tenho; das depois desta lei.qual é a data que deve ser contada? E' da gCl\ll ou da
Logo devem haver. duas especies de processo,' processo
especial?
para as bypot~ecits eXistentes, e jlrocesso para as bypothccas
que se celebrarem depois desta lei; mas, senhores, o pro,
O So. NAlJUCO :-E' da geral.
cesso é apenas um meio; em todos os (Jaizes o processo,
O SR. FERI\AZ :-:-l\~as isto não está definido; pÓlio-se quando é de utilidade geral, como são todos, rege logo; \l
consldel'ul' a especlahsacão como novacão do contrato, A para quo a necessidade desta distlflcnão de que o processo
chicana se apodemrã da - falta do pI'ecisiio e clareza da lei. das bypotbecas depois desta lei .erá áste, e o processo das
E, sonbores, no meio de tudo isto, em uma legislacão tão ~yjJothecas anteriores será outro, E' uma confusão quo vaconrusa como temos, tão extensa, tilo complicada, toào este I mos estabelecer no foro sem necessidade alguma; e para que
J)
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isto? As bYllothecas passadas não estão na mesma restea
que as hypothecas futuras?
SI'. pre~Íflentc, eu ainda. admitliria que ~sta disposiçãO
fosse espeCial sómcntc para as bvpothecas, que se celcornsscm
com as instituições de credito; mas que se marque, para
todas as hl'Pothecas futuras, uma marcha de processo e pam
as passadas outra, não acho nccessidade; é Ullla confusào
que, reunida a transcripção augmentará as dimculdadcs.
O Sn, SILVEIRA DÁ. :MoTu:-Deve s8r dinerentc,
O Sn, Fr:nRu:-Em que consiste o processo conforme o
projecto? Sequestro do imlllovel como prcparatorio da acçITo ;
póde dar-se em um e outro caso, conciliagão posterior ao sequestro. Nenhuma difficuldalle dá-se pam que reja esta disposicilo comlllum as presentes e as futuras. Acção <10 10
dias; pôde ser para umólS c outras; Jlorquc já' hoje é a acçfl.o
_IJuc rege o caso. Fôro civil, pôde tambem admílttir-se para
umas e outras. Dem 50 vê que o aparte do nobre senador é
destruido pelo proprio arLigo,
Senhores, me parecc que a publicidade, e a especialid:Hle
sujeitas a tantas exccpcões, a tanta confusão, como se observa nesle projecto, em ·vez de chamar, acarear os capiLaes
para a agricultura, ao contrario os farito apartar-se rlella.
A legislaçãO deve se,' clara, é preciso que o capitulista saiba
como pôde empregar seus capitaes, [rue S'BgUl"allCa tem.
~Ias, se por este lado o projecto é defCltuosô, pelo lado
economico, permittirúõ as noLl'es commissões que eu diga,
que eHe é delfectivo, digo mesmo que é Íl'l'ealizaveL
Qual o fim do credito territorrial? Dizem as nohres C0111missões, diz todo o mundo, o fim ,do credito tenit,)rial é
fornecer aos agricultores a juros moderados capitaes ,ulicientes ás necessidades de sua indusll'ia, por emprestimo
amol'tisavel annualmente em uma pequena quantidaJe, quasi
imperceptivel durante um longo espaco de tempo. Qual o
meio? As letras que chamrtrei Irypotheêarias, as quacs,llura
poderem sortir todos os seus arreltos uteis, devem ser rodeadas de tantas garantias, de tantos privilegios, favores e
iscncões que, permilta-se-mc a expressãO, se tornem tão
sonntcs, tão gimveis, e que inspirem tanta confiança e sct::urança como o pl'oprio metal que nos serve de numerario.
Qual o meio de obter isto? Ficar a cargo de associa~ões,
ou do estado por meio de administrações ou direcçucs,
sulficientemente habilitadas á missão di! fornecer 05 fundos,
contratar as hypotbecns, emittir os títulos bl"pothecarios e
operar su;J. amortisacão ]lor meio de um certo s)'Stema.
Ora, creio que niiõ estilo fóra disto as nobres conllnissões
pelo seu projocto ; mas, perdoem que elt lhcs diga que tudo
depende das garantias dos Lilhetes que ch!lmei hypolbecario.,
e dos privilegios e favores de que dovem ser rodeados Vúl'<l
]loderem inspÍl'ar confianca e t.erem o necessario curso. E
onde estão no pl'ojecto estes privilegíos, estes favores e estas garantías? O senado o verá; consintão as nobres commissões que eu impunhe o escapello o disse que e~te carlaver.
!TIas, dir,mo-bão antes que eu comece: q Pois alluillo que
na Allemanba, que na Franca, que na Delgica, que na Dinamarca,na Russia e em todoiosoutros paizes tem-se fundado,
tcm medrado e prof~erado, só entre nós não podo fundar-se,
medrar e prosperar? Pois nossa propriedade territorial estará
em condições tão inferiores que não preste garantias como a
propriedade agrieola desses paizes?" Senhores, permittase·me que diga que está. (Apoiados.)
Nos outros pUlzes a agricultura acha bl'acos livres em
abundancia, tem mercados faceis, tcm facilídácle de communicaç,to, tem transporte barato; entre nós a agricultura uão
tem nada disso, l\aquelles paizes não ha receio de que os
braços faltem, que a morlalidade extinga os poucos que ha;
elles os têm. em tal abunrlancia que pôdem destinar grande
50mma á emigração, tõm tantos de sobm que caminhilo por
toda a parte do universo, onde haja pasto para a sua industria ; mas entre nós isso não se dá e lIem mesmo os hracos
livres, infelizmente, emigrão em abundancia e facilidade pãra
o nosso territorio, como para os de outros paizes. E por que
não se pôde dar isso? Direi, pelo atraso em que nos achamos; talvez por nosso clima, talvez seja isto um vicio de
nosso antigo systema c?lonial, das 1!0ssas leis sobr~ colnnisa2ão, da falta que sentimos dos meios de eommUnlcação .• , ,

Ainda dou de bal'flto por amor da argumentacão, que no~sas
coodiçõc, fossem igllaes a da França etc. : ·a l:'rnnça não
lutou por tanto tempo com os obstaculos que sUl'gIilO de cada
lado e que cmbar<lcllvão a funducM do cl'edito agricolll? A
Franca, que pos,uê grandes .:apitlÍes, n[O foi nos ultimos tempos que pôde obtcr fundar um estabelecimento desta ordem,
e este 'estabelecimento, não obstante a somma dc g'l'andes favores, de grandes pl'ivilegios quc recebeu, ufio tateou no coIllOCO e nito foi neccssario que se I.he fizessem mil concessões
se 'lbe concedessem grandes pl'ivilegios, como se tom feito
entl'C nlÍs as apolices da divida publica?
O conde (le Gcrmini, presidente do estabelecinlonto du Credil
(onder 'la França., no seu relatol'Ío de 185;;, ponderando as
gl'andes dif\1cu\dadcs com que se lutou ante a assembléa dos
,accionistüs, respondin aos (lue lhe dirigião iguacs perguntas
d'um modo preciso.
O credito,na ver.ladeim signifiçito dCS!ll palaYl'i1,nilo é outra COll::,a que a faculdade de achar capllallstas que emprestem dinheiro, c cad" in(]iyidllO com o tempo e com trahalho
pódü chegar a
i-lo, conforme a conliança que in5]liml',
-Porque não
e sem demnm segundo a confianca que
cada um mere
j, se na Allcmanha se póde ih'mar·o Cl'edito territorial com letras bypotbocarias a propriedade franceta será por velltul'a inferiur em garantias á da Allemanha?
O papel, cuja gal'llntia sCl'ia, não poderia nascer sob seus
auspícios indepcndentc de Jlrevb intervenção de capitaes etc.?
Ei. as questões a que o financeÍt'o citauo respondia da maneira seguinte :-f( Certo em theoria, isto poderia dm'-se ;
mas na pratica succcderia d'oulm sorte; porque os costumcs,
os hahitos, os proprios prejuízos (ruma nacilo têm grande
poder,e comG que exercem um certo despotisino, No estrangeiro o credito territorial se tem locolisado em certos pequenos estados, ou em provincias, o seu pape! tamhem tem participado dessa locallsacão, c tem sido util para certos grupos
de proprietarios; mas os rccUl'sos assim espalhados que procura nITo representão em n"da o cre<lito proprio de uma
grande nação, tal qual cntre nós se concebe, e se eomprchende 1101' toda a parte, li proporção que as relacões se multiplicITO e se estendem.-Por outro lado a expcriencia demonstra Ifue nunca o credito' púde ser hnprovlsado.-Se o
procura é somente com tcmpo e lelltülDcnte se o obtem. O
que tem chegado a conseguir o commel'cio e a industria é a
historia de seculos e de todo um pa-sado. »
A nossa llis! ol'Ía financeira e commercial tambem se presta
a Pl'ora desta~ vCI'daues. Os titulos ue nossa divida publica,
nilo obstante os privilegios de que gozão, não tivcl'iio facU
curso ao começo,
Os primeiros bancos, que se fundáriio entre nós, como o
Commm'cial, tambem tnteáriio, e só,deilois ue muitos esforços
e perseverança, sou papel teve curso c confiança,
Não se supponha que,se pretendo demonstrar que é impossivel 11 funIl ação do credito agrícola, segundo o syst!f!la aI,
lemilo, ou franeez, entre nós estabelecido, conf0rme se oLserva nesses paizes, o que eu pretendo tornar sensível, ou
palpavel, é que é isso dilficil em tllese, e, que, talvez quasi
Impossível, pela lei em discussão, tal qU1\1 se aclla,
Em todos os paízes a propriedade agricola, em condicães
mais favoraveis da nossa,é uma riqueza I:oal, c dispondo êom
facilidade de superabundancia de hracos, na posse de terrenos fcrteis, de boas vias de cODlIminicacao, de mercados
pl'oximos para seus produclos,não obstante' todas cstas vantagens, encontra dilficuldades em obter capitaes, Por melhor
que seja a sua legislacão hypotbecaria a desconfianca lhes
tira a facilidade deste· grande recurso: recêa o capitalista,
não só da gamntia, mas da certeza, promptidão e seguranca
do seu embolso. Sobre este ponto, o iJlustradll conde de Gei'mini respondendo aos que lhe perguntavão qual a razão por
que a propriedade agl'icola sendo uma riqueza real, não conseguia todavia o creuito, que facilmente obtem o estado para
sous titulos, a riqueza mobiliar, ou porque os capitaes para
ella silo escassos e abundantes para outntS indu5trias, ponderava que, entre outras, havia uma razão muito simples;
pOl'que a hypotheca que devia importar uma scg:ura garantia
o nito é, porque quusi sem pro se acba rodeada de emhustes e
perigos, e por isso, ainda quando se apresente escoilllada de
taes vicias, patente e límpida, vantagem rara, não póde ob·
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ter dinheiro com abundancia e racilid~de, sobret,ud~, quando
o ohjecto de garantias ~ pequenas proP!'lOdade~;prlllclpaJmentc
as situadas nas pI'OVInClaS, onde c ([,lficll conhecer seu
estado;
,.,'
b
E, se isto se deu e suceede na h'a~ça, que PO,SUlU uma oa
legislação. como não da~'-se entrc .nos?,
'
Além de ([ue, a propnedade agncola não pode querer utIlmente outl'OS empl'c,timos que os de longo prazo; a tel'I'a
marcha lentamente nas suas operações; o capital, que se empreg~ no seu mano,io, nãO se I'cprO!luz de p,rOI!l fJ to , O ,c?mmerelO ao contrano, tem em scu favor a lapldez do Ie,ul·
tado d~ Sitas opemçõés, O,H[ui vem que, os capita,es to!naràõ
do pl'eferoneia antes esta, rio que a'[uclla VIa. ~e blo
se observa nos propl'ios paizes tlUO pOS5U~lI1 ahunr!nncIa de
eupitacs, quanto mais onl.re nós, (!llC SOl1tllllOS escassez rlellos? Costuma-se, J101'ém, a dizer, c repete frc'lucntemente :
-Cupitacs cst,.all~ciros viritój emprei'ul'-se, passanrlo _ esta
lei, no crcrlito ,lgricula, Ileus o l',ermllla L lIlas e~: !HtQ tenho disso espcrança alguma, e mullas razoes apomo a nHIlha opinião,
,
Se nos mesmos paizes, fi. que pertencem os capltaes estrangeÍl'os, fogom de ontrar nC5SCS cana~s, ouo fazem sempre com
dilficuldade e preferem outras lIldustl'l>ls e o cOUlmerclO,
como poderemos esperar essa felicidade? E' "O meu vêr uma
chiInéra, Demais li conhecida a ilílficuldade dos processos, o
imperio da Cllícllna entl'c nós; li sabida a grande dífficuluatle
das nossas cobrancas pelo contro de nossas prOVlnClas e pelos
distríctos agrícolas, c ria propria dcsaJlYopl'i,:~,'O das prvpl'ietlados dos executados, dos abusos e vlOlcuCIUS, que em taes
casos S8 commeLtClll, Estes abusos e estas violellcias, comquanto felizmente uilo scjilo exclusivamente do no~so solo,
cOIll'luanto dolles dó noticia a obr.! tlo 81', Drcv('Íon sobre
ullla uas colonias francezus, cm que, entre outros factos, me,
mOI'a os tlo um 11l'opl'ictal'Ío destelhar a casa hypothecarltt e
penllOrada, c destruir planta2ôcs, etc, se tem, dado e silo
possíveis de repetirem se, e podem mUito nnrrcsslOnal' os ca
pita listas nacionaes, e sohretudo os esti'illlgtJIrOS,
,
l'IIas ha ainda uma razão, que proponderou entro !lO. c no
estrangeiro com muita força: é o Hoscl'edito olficial tia nossa
magistratura, Omeial, sim; é uma questão em que mo onvolvel'0i de bom gmdo, Em certa época nós vimos, em CO!],
ser[ucncia de ullla lide que hayia em um tribunal, sercm de,
mitlidos ou removidos o seu prcsidetlte e alguns dos seus
juizes, um (los lfuaes estava vendo o processo em que so
devia dar a deciSilo de que se tmva,
E P?I' que ra";lo? COITCU pOI' toda a parte qnc elles sITo",
não 5el o que .. " e eu não côtou convenclt!(), e tcnho l'nOes
de sobra para isto, de que
motivo fosse vCi'iladeir'l ou
ltgitimo. Fallci lH[ui no
reprovci o fado, lIlil5 o
alctlucc dC:5tas mcJídas no c.slrangcirn é muito ~raIHlo; prjneipallllcntc se alie é SCf;uido de "i'OscHt:\lJoriils rorçalhls, em
(juco autol'ua mediria, pnl'a,jtlstirtcar-se, allcgava que estal'fl
de llosse de doculllc:ltos que 11l'0vav;10 "ctos de improbidade
ou de corrupção!
O Sn. SILVE!!Ll D~ ~IOTv.: - :Ihs qn~ nunc~ apl'e5e~ltou,
O Sn, FEnnAz:
l'wlôe-mc, cu íallo sómc!lle pr1;t SCIlsaçào, pela im[>l'ossão ([ue causou· semelhantes factos, Qual
li () lesultado de tu;io isto'! l5eu~orcs, IÍ Ulll" ve!'dade, no
estrangeiro se tem da nossa l11uglstntul'a uma miscravcl
opinião,

,e

O 811, DANTAs:-llo'ão é a magi,tratura só; os homens de
estado,
O Sa, FlmfiAz:-Dos altos homens de estarlo, não obstante
entre nós á bocca Ilcqucna, por orlios politico3 muito lneslJUillhos, uí1.Ol'em-õo causas Ignobeis, que ningllclll pôde
acreditar, não, Eu felicito-me de o poder com eonviccão
aml'ma-Io
•

O Sn.
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SOUZA FaAt'ico:-ApoiJdo,
O Su. FEnn.\z: - N:iO estou callocarlo em alta posição,
entretanto aquelles que o e,tüo poJem lisonjeal'-se de 'lue
nioguem, com verdade, pôúe dizer cousa alguma sobre seu
cred!to, senão por espirito de partido, [lor pel'versidade, como
outro ora, a respeito de certos gcnol'aes, aconteceu, dízendo-se

all'ora uma cousa de bom e amanhã uma cousa de mal, confo'rme a osciUacão das vagas politicas. Tenhamos o prazor de
diz er: dos nossos homens politicos não se p~lde dizer n~da
que os possa manchar (apo'iaclos);, mas,a,respelto ,103 magistrados o proprio govemo, o pmz olllcLUI, os dôsacredlta,
e eu não sei se com razão,
O Sn. RODRtGUES SlLVA:-Haja vista os decretos de 30 do
dezembro,
O Sr., FEIU1AZ: -Ora, dopois disto a marcha do proce~so
não é a melhor que pôde dar-se, mio só quanto á protelaçao,
mas aind1l quanto á sabedoria dos juizes que não t~m grande
pratica (alJoiados) , Isto é uma verdade que li [l1'ceISo. qu~ os
nossos homens de estado tcnhão bem em aUenC1lo; o tu'oOlmO'
de um juiz de direito entre nós IÍ nulloj qua,li'-lo cite, vai á
relacão não sove quosI o que (; proc~~so CIVIl (apowdos);
mai'; sabem os juizes municipaes das graudes capitncs, entretanto que o juiz de direito v~i para a rela~ão; nós todos
somos ol'!!ulhosos, é uma mama dos brastlell'os quererem
sabO!' mUlto esses juizes insistem muitas vezes em erros
hOl'l'iveis, e ~ condescendencía os faz triumphar, Po,r consequencia, estes obstaculos são fortes, para que, os capltaes os:
tl'lUl,gciros emigrem c venllãu funcclOnar aqUi;, Illas vamos a
verdade, vnmos aos factos, vamos a expeneucuL,
,
Hoje .podomos uMer da França, ou de ,qlUl.!~uer ?utt'o p,uz,
cajlitaes para quaL'{uer operaciío entre nos? .c.u estlve na Europa e vi os esforços feitas IlôI~pessoa do autoridade! de no~
me e de relações. para fundilçao de certos estabeleel!nentos,
nilo houve poder humano (lue consegUIsse obter uma IllSltt~I
cão hancan;, com raulIlicacilo no BrasIl, todos so recusaVlLO,
ê mesmo pura outras empl:ezas,
Ainda agol':l acabo do rcceher algumas cartas,em que me
dizem que julga-se impossive[ qualquer tentatI~a fi. esfe 1':5lJeíto, e que unufraganlo j as pessoas que ah !1ISS0 cUldavao,
O SR, D.\NT,\S :
A França não e<tá habilitada para isso,
O Sn, P~r.nAz : - Entretanto tem f(randcs capitaes,
Vamos vor o que podemos obtel' da Inglaterra os nogociantes inglezcs traficão aqui com capitae5 inglczcs? E'
com o capital do paiz. Durante o primeiro anno ainda tem
algum capital ostrangeiro, mas depois o jogo d03 sâ'lueSG5
põe livre inteiramente desses capltacs, e o capltal brastlmro
é quo servc para tUllo,
O Sn, vrscot\DE o:;; lUDoR.IlIY·: - Apoiado,
O Sn. FERnÁ7. :
!lIas, senhores, vejamos o que fazom
es~us institlli~ões de credito o tlue acontece com Londa''-and
Bmsíl,ian Ba;'Í> limiterl: '-[ual é capital deite ? 4.6:!2,QOO,~,
Vamo:> a vel' o capital bmsileiro tomado a prelll io com
que funciona n,1:::U>OOJ!, O 011351110 acontece com o
banco Emsiiian anil PortUrJ!tBSC Bank limited, Para que
jlois nutl'i r Wo doces espel'ançus de que os capitaes estmngcíros virúõ alimeutar a nossa agricullUl'a? Oh! Isto nuo
pódJ ser.
Aind'l, Sr. pl'csidento, insistit'ei em um argumento, quejá
tive a hOIl\'a de produzir do passagelll. Quando o antigo Baneo
Comme('(:hl cümeçOI\ aqui a faze\' operações mal'COOU bem?
Nilo: achou muitas dilliculdadcs, a sua mnlssão ~ra pequena
e foi marcbando lentamente, ViU-50 at.é na necessidade de emp\'c~ar algum cnpil;L1, para rebaver alguma JJarte de suas
accões que estavilo osclhantes, O mesmo succe eu !lOS outros
bai,cos,-E nUo se diga quo por culpa da direcção, que n[(o
era má.
,\. d;rida publica ent\'e nós", nüo ostá aqui presente o nobre marqucz de Abrantes mas elte poderia oUeI'ecer o seu
test.emunho das dilficuhlatles com que lutou a pl'Íücipio para
estabeleccl' o credito publico ent\'\' nós. foi preci,so gastai'
IllUit,L ';Olllllla de cOlllmendas, houru,;, etc" para obter alguma
cousa, foi preciso, ainda mais, fundar cs~a junta, quo não ti
out,a cousa mais do que uma COffilllissão que oJIerece garantias ao puhlico de boa gerencia, tanto se desconfiava do governo,
Ora, o que são os titulos hypothecarios, se não quasi ou
inteiramente semelhantes á apolices da divida. publica? E
podercmos nós acreditar que el!es tenbão esse CUrso qU8 desejamos, principalmente desfavOl'cCHlos, como estilo pelo projeeto ? Creio que não: é esta 11 minha convicção; eu de~eJava
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ao contrario, que nós fossemos tão felizes, que um pedaço de res que p6derião vir para () banco; pódem fazer acquisicão
palJsl servisse, com a simples garantia de hypotbeca.
de dinbeiros no banco e o darem com maior premio.
Senbores, ainua eudiI'ei, que um dos obstaeulos que temos,
OS S
~.
V E
..
Q a falta de pessoal idoneo Dirão que isto ti uma Ilbantasia.
R.. H.VEm! Dl ,,10TTA . • ·X. esta bOJO um retraque ba muito tempo se aJl~ssou de mim; mas, cu o creio, li tIsta mUlto fehz.
\lma verúade. O eoude de Germini demonstrou no seu rela·
O SR. FERUAZ: - Não ba cousa melbor, senbores; se cu
torio de 1855, que na França Juta-se c?m esta di!l1culúarle, e pudessc c tivesse geito ia cabalar para ser gerente ou admitanto que, devendo baver circulas reglOnacs, c,üxas miaes, !llslrador de algum banco, honra que nunca pude obter pela
clle ahandonou tudo isso, contentando-se com simplices razão de flue faltava-me o bom senso í ora, esta é uma granagencias, encarregadas de receber propostas dos agricultores de dificuldade, ..
e de envia·las a administracão central, porque, dizia ellc, se
O nohre scnador propôz uma emenda, que trata de bancos
as miaes tivessem funccionácto do proprio 111.°/1<. realizando agrícolas por circumserillções, Eu crei? q~esel'á o melhor, poroperacõcs como a malrIZ, o que a cxpcnencIil nos mostra e que é 11l1pOSSIVcl que baJ11 uma peça II1temC<l. para todo esle
adverte sobreo imperio das illOuencias loeaes sobre a eon- Brasil; mas a grande dificuldade é o Jlêssoal. Senbores
descendencia, com a qual nus provincias sebar~leüo o direito osla, ditIiculdutlcs são renos, nins podem, alé certo ponto, se:
as re,gras e os principios, nos deve convenceI, que se le~ vencidas, como têm sido mais ou menos Clll oulros paizes. E'
ria empregado taotos methodos, se tcria sacrificado â lanlos verdade que pórJe ÜI' dllhi de repente uma grallde perda,
usos e costumes os intel'esses do estabelecimento que oao se como ncolllcceu á caixa hypolhecaria de l'aris, que perdeu
poderião prever os re~ultados de uma tal confusão. A exage- 11.000,000 de francos; póde se dar isso; mas lIÓS temos IICt"
l'ncão das avaliacões das propriedades a verificncao da hgi- dldo tilnto: as encampaçôes nilo leviio tudo? (Apoiados,\ Se
tinlidade do seu' dominio, dos seus tilulos, dos Reus 01"'-, um banco desles, se uma inslilui~üo destas fallir, eSl«mos
etc., tudo. isto seria sacriHcado ás inOuencias locaes 5l ,:,,;. nós aqui urban',. e generosos, diI'cmos logo: • Sim, senhor;
por <.tlguIll outro motivo, pela simples condescend~ncí;l, c
Vil; na~_direi á encumpação, nHIS mui la eous~.,,, Os felizes
sabms, senbores, quãO. poderosas sflo entre nós essas influnn- ganl!urao, aprov~llnr-se·biio ; o. Imposto recnlma sobre o c~n
CiaS, e quilo. imperioso. é infelizmente no II05S0 piliz, o. ])all'O- sunlldor, ou sobro o propnctanQ, ou So.bl'c o industrial.
uato, e quilo. faciJ a co.ndescendencia, ainda nos negocias
Mas, senbores, fiemos que se possa fundar o. credilo agrimais importantes,
c,o.Ja neste sentido ~ qual é a certeza que lemos de que os
Oulros estabelecimentos, de differento natureza, Jlodem tal- tllulos bypolueearl~s poderão correr e ser aceitos? Para lllim
vez olJcl'ccer maior seguranca. e mais garantia embora nfiu despIdos de prlVlleglOs, como se pro.Póe, são cht/fol1s feomo
tenha peõsoalmuilo idonen; "mas os estabelecimentos de cre- ulzem os francczesj serão. pedaços de pa)Jel, sem quasi valor
UIlo l'IIral, nflo ; Po.rque nelles se deve pondol ar, nUo só so.bro algum, Qual e a garanlHl? Os lIn1I!0V?JS hypothccados 'I O
a ayulJa9iiO dos bens (e na avr.liacão dos bens pó de hayer valol: de nossas terras consjst~ pnnclpahncnte nos blaços
nlUito. má fê, podendo o pessoal cOlllribuir llluito pam isso), (apO!a:!us); em ~O annos eu crClO que IJOUCOS braços validos
mas amda so.bre toda,s as outras operações e, principalmenle, rcstumõ.
sobre o. exame dos lIlulos.
O Sn. VISCONDE DE lTADOnAlly:-Quasi nenbuns.
Senhores, concedei·me que eu, não. obslante a odiositlarle
o Sn. FElIRAZ:- A mortandade fará com que as proprieque sobre mim ha quatro annos rCC<llliu, aiuda arrostre com
pereilO esse valor flue for garantido, ainda ~ue seja na
a mesllla oJiosidade, expondo li este rcspeito 11 minha opinirro, dades
c sem braço.s de que serve uma proprIedade, um
que é fundada no.s precedentes, nos exemplos, e nos fueios, m~tade;
terreno?
Como são cOllstituidas as direccões dos nosso.s bancos'? Como
O SR, VISCO:lOE DE lHDOllAIlT:- Onue ba tantos terrellos
tudo o mais; porque entre nós "as posicões que denlandiio conhecimentos e iniciativa, ordinariameil te, ou ]lor espirito de incult'Js,
patronato, ou tle jll'otec~ilo política, ou não sei de flue, I'e·
O Su. Ff.nRAf.
Fallfmos francamentc í íÍ uma idéa que
cabem, não sohre os homens de idéas e inicialiva, mas sobre se t('111 propalado entre nós, pela facilidade com que queremos
os bomens que se dizem de hom seuso, e que ~iio cxlranhos immir,ar os outros [Jaizes; desle modo lem-se desyairurlo a
ás miflerias de que se cncarregão, n'luitas vezes alies «ne o]!ini,'O, pcrdôem·mc as ilIustres commíssões; mas é mister,
nunca virão, Jlor exemplo, um livro rie economia política, São repilo que n((o mintamos ao paiz.
~
nomeados mestI'cs de economia. politica, etc, 1'er(l<)e· mo o
Ainda qunnuo o credito agl~icol~: ~ogunrlo o syslema allesenado flue eu me atlenha nesle ponto; pOSSO JancaI' ao vento mi\o, soguI(!o pela llrança, seja IJOSSIVCI medrar e prosperar
uma cara.P?ça que caiba e assento na minha pro!Íl'ia cabeça. no. nosso jI<iIZ o podel'CIllos, senbores, conseg-uil' com a prenlas cu dIZIa I[Ue o pessoal das administracões dos bancos uão sellte lei, como se acha concebida c rctligitla'l Eu, creio firera bom; ob! levantei contra mim uma" celeuma bon'iyel memellle que não,
uma lempestalÍe mais grossa do que ilf!1I01las que se obsel'vil~
Toda a base do >",tema consi,le em dnrcurso aos bilhetes
ncs;;es pequenos mares eritados de eacboJlos.
E' verdade ljUO o fUtUl:O me juslificou; as caixas filiacs hl'pOlllecarios, rodéalldo-os de totlas as garantias, ísencócs,
da ~nllla c de !'cI'numlmeo pCl'drriio fíuasi todo oseu capital; fayores e privilegios li ue inl'ril'em confiança ao Jluhlíco, 1'ara
os rlIrcclores, mUI ta; veze" por umo operoç:l0 feliz, subslil uiüo este fim, além da garantia inuerenlc aos vnloras u)'jlothecaos seus ererlttos ou o.S Iltulo. de scusdevetloI'cs não senuros dos, c do fundo de reserva dos estnhelecimentus, ou ninda de
por titulos dos hancos, c licavfio livres dos riscos de p~~'fla, ~ seus capitacs, conforme é a nalurez,l de sua constitui Cão,
com um bom cabedal. Uma jlMte rios direclores estava f"Jlídil paizcs Illilis adialltados em civiJis~ÇàO do que 1I0S, cuja proou deIJO!S falhu, por fJue a cSlnda, ou presença em um ballco priedade agricola pOI' si só é uma riqueza real, lem l,mcado
(I'ar. mIlIta força moral e muito arranjo. Di"llo·mc os senho- mflo de diU'cl'cnles medidas, algumas das qUiles são digllilS
l'es se ~stilo pCl'suadidOS de qlle foi da lei d~ 1860, ou da 1Il<Í. de serem adolltarJas, Enconlrao ,se alguns lia AlIcmallha,
ollde laes estahclccimcntus l'epousão soure a rcsponsniJilidaue
gerencla, que IJrOnerão os maiores males aos bancos.,
do estado, ou dasadl1linistrnçoes flI'ovincincs, que pelos seus
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -Isso íÍ anterior a 18GO.
(lrepo:;tus os adlllilJislra e dil·ige. Uulros, além disto, debaixo
O Sll, FIlnnAz; Ma,~ ainda ali1uns mcmbros ou direclo- rle certas gar<lnlil1s n[[o illusorias, dão curso forçado aos bires do banco do 1l1'oSII fazem: « Estamos emperrarlos a lei lhetes hypothecnrios, como a Ilaviora, elc, Na 1;l'ança se
tle 1860 nos acanha»; e elles estão com uma Illal'''~m de prclendeu sem o curso forcado, e sem a tlireccão e auminisperto de 16,000:000$, e arranjlio a3 cousas de manci~a rluc, lra~iio do eslado, fortificú esses bilbetes coni a garanlia da
vilo marchando, como dIzem 08 francczes, ave; 101 pie<! q<te administl'açiio do <lepnrlamcnto c do l!tesouro cm certa ]ll'o.remue et t" autre que liC va gtlére. Entretanto, fallemos cImo: pOfYll0, que nii.o podia passar de um terço dos valores emittiha alguns dll'cetores de prolJidatle il\ibaua . mas h(J. onlros ~os, e comquunto nUo fosse decretada por ser illutil, attenths
que têm ilrranja,lo os seus parentes c aílhercI;tes têIll influído as demais garantias arloptfldas, injusta pnra. eom os conlrino cOllllllel'cio, IJódcm ludo dispor, jlódem!llesn;o, Sr. presi· bUllitcS, e talvez infeliz pnrn as linanras, decretarão-se
dente, tomar a SI paI' melO de um banqueIrO feliz os penbo- comtudo I tantos e têlo grandes favores, iseô~ões e privilegios,
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senão mais, quantos nós concedemos aos titulos da divida
publica,
_
'
O estado e os departamentos annualmcnte erao obngauos,
para facilitar as primeiras operacõcs das soci~dades, á adqui
ril' uma cerla quantidade de bilhetes, c assim so pralicou.
Nenhuma opposiCão, sequestro, ele, ,pôde ter logar eontra o
pagamento dos juros e cllpital de taes bilbetes, Os estahcle·
montas dest<t ordem foi'ão autorisados a depositar seus
fundos disponiveis no tbesouro, percebendo o premio de 3 "I.,
Os fundos e dinueiros dos orphãos, illtcrdictos dos communs
dos estabelecimentos JluJllicos, c01:poraçõ~s, etc,! deVi,i1o ser
empregados na acqulslr-"0 destes tllulos, que ficarão Isentos
de sBllo, e outros impostos, Para maior iucentivo se estabeleecrilo premias até IOO,OOO fl'i\ncos nos primeiros ([ue a
sorte designasse em cada anno [lma serem amortizados, E
sobl'etudo isto a fiscalisação illllllediata do govcrno, como
uma grande garalltia, e o sOI'viço de certos ell1pr~gados pu·
blicas como um importante auxilio, de sOl'le que no relatorio
de 1855 observou o presidente do estabeleeimcnto du Gradil
Fonder que o concurso dos recebedores geraes, que scrvi"o
de intermediarias á sociedade, cday"o em valor pam as suas
abencins na mesma razão que 85 está para '29 ; isto é, que
este concurso sobl'e triplicai' os meios de accão associava o
credito da sociedade ao do proprio eslado: Ol'il, n!6m de
iguaes outros favores em OUtl'OS paizcs se tem concedllJo
e sobre tudo na Baviera, onde 05 bilhetes s,io recehidos nas
estações publicas por seu valor nominal, goz110 de privilcljios
([uasi iguaes aos uas nossas apolices da dhida publica, e
outros favores do governo, que tomou a si um quarto das acciies; e que tem uma pat'to de seus fundos em conta corrente
éom o mesmo banco, De llIuitos outros fayol'os, e privilegias
em difTerentes raizes, silo rodearIas taos bilbetcs, cuja falsifi·
caeão ó equiparada á dos titulas e papel do govel'llo, Sobre
tudo isto uma das garafttias que se repnta ;lo grande alcance
é que os enl!lresti~lloS não possi1o ell'ec!uar·se se não sobre
primeira lInotheca>
Assim pratit:ào os povos que nos sen'cm de norma, e o
que faz o jlrojecto? Nadil, ou r]llas! nada; apenas iscn ta de
sello o capital social, e as tran,fel'cncias dasacções, nns não
as híPothecus; e despresa por demais a garantia geralmcntc
requerida da primeira hypotllccn,
O Sn, NADaco : - Os estatutos pl'oYídcnciaráõ,
O Sn, FERRAZ: - Pcrdoe·me o nobre senador ha COIlS<IS
pl'opl'ias dos estatutos, que mcnc,iona o Ilrojecto, c sobro os
[lriYilegios, favores, c iscneões que são ohjecto de lei,
o projeeto nada dispõo, Oú queremos 051<\ instituição
ou não, Se queremo·la rodeamo·la tio tudo quanto é preciso,
do turlo quanto os outros paizcs INn jl~lgado necessario para
qut possa funcclOllar e prosperar, Se não, para que essas
meias medidas I[ue nada podem illlrovcilal>?
E, sonbores, nós que Yotilmôs as vozes tanta despeza
inutil,f(Uo somos faceis em decretar o quo Ilodemos dispensai',
teremos por ventura medo de uma unica vez fnzot' um
,acl'ificio pela lavoura, para lavoura que nos dú lu do? 11' cansa
que admira; damos soccorros a quanta industria fallil'cl
o contingente ltu ncsta vida .. , .
O SR, FO~SEC.t: - E não damos álucllu que alimenla 11
t0dus as ou tl'as,
O SII, FIi:RnAZ: - E' o quc eu ia dizendo, Nós encampamos tudo, e creio que chegaremos a liquidar,nos nós mesmos;
fazemos tudo quanto, é ,s~crificio ncHe mundo, contanto que
hUJil 11m ou alguns !fl'!lVldtlos podcl'o:!os que percebilo hcneficlos dahi, se empenhem ou prolej<1o negocio; mas, quando
so trata de hcneJlcio da massa geral, ou dc uma classe lia
~c~led:1.de, da lnvonnl, ,por exemplo, quando o intcl'ê>Sé n~o
Q IIHllYldual, qualldo o IIltcrc5se n,io é protcgido por uma
f'rllndc pessoa, flue possa dizer ao ministro: "Sustente islo,
senão cái. II Qualltlo, SI'. presidente, não lia to,!as estas
forças que possUo eontl'ibuil' pam um resultado infallivcl,
sendo o IIltcrossc gemI, nós temus medo de turjo,
somos
capaxes de faze I' um favor, ato lUesmo ha medo
IH'opOr
qualquer cousa,
O SR, FOl'SECA: - Como é geral, não pertence a ninguem,
O SR. SOUZ,!. !lnANCO dá um aparte,
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O SR, FsnRAz: -1!las na verdade, ~enuore5, estou dizendo
algum dislate? (Não apoiado,)
O Sn, FOIl8r.C.\:-Está dizendo 1\ verdade,
O Sn, FERnAz: - Senhores, fallemos com coracão na
mão, fali emas fi verdade ao paíz ; e51am05 aqui em f,imilía:
<Iuando não ha um interesse individual quo proteja com a sua
fUl'ça, pá de alguem obter alguma encampação, algum favor,
algum socorro, alguma medida util ?
O SR, SILYEmA D,I MOTT~:-Basta ler os artigos additi\'o9
do orçamento,
O S~, F~HI\Al :-Mas isto não é de agora, nem do futuro;
é de tetlos os tempos,
O SR, FEI\RElIl.l PEi';;>(,\:-Tem birlo em argumento,
O Sn, F8RIUZ: - n/as, senbores, eu dizia que todos os
puhes punhiio esses estabctecimentos debaixo Ira direcção o
fiscalisacão directa e immCflinta do governo; o prnjecto não
o faz, \Jma dns Jlrincipacs medidas fi a publicação dos ba
lanços, e o prnjcclo IIltO falia nisto,
O SR, SILVEIRA DA àloTTA:-E' da lei de 1860,
O SIl, FEnn,\Z
Perdôo-me; peco yista para embargos.
Quando cu vi esta auscncÍa, lembrcí-me logo do nobre senador pela Ballia, quc allui fallou no voto de graças: elle
esbravejou, lançou raios contra a tutella administrativa, fallou contl>a a lei de 1360, que não consentia que uma soeiedade dé5se um unico passo sem ser vigiada, examinada, etc"
qua~do é 1\ contrario; sómente na sua funllaç.io e depois pola
pubhcação de seus balanços, e alguma vez pOl' algum exame, dado motivo Ul'genle, é qlle a liscalisaçiio se faz,
Eu cuidei que esta lílcuna era o ctIcito das novas ídéas
rio nobre senador, quc o primeiro nessa eEcola IfllO clla mal
rli$se cortou a, ilZ,\S das cOlllll1andit.as, sujeitando·as a uma
fisc,lli,açno, 11<,0 ,lo guverno, mas do tl"ibuoal do commercio,
com recurso para. cOllsclho de estado, e lhe supPl'ituiu as
ncções, ainda que fossel\! nominativas,
O SII, N.\ouco: Tudo é de constituto,
O Sn, FERRAZ:-E' de constituto; é um passado que deve
servil' de exemplo para se não censurar os outros, porque 110
meio de tantas mctamol'phoses por que temos passado, no
movimento político 'Iue sempre nos agita, não sei qual de
nós pôdc tlizer que fi milO aquillo que fizemos outr'ora ; nlIo
sei quem póde rlr·se do que os outros fixel'lio 011 podem fazer,
Não sei mesmo se o nohre senador pelo nio 110 Janeiro, ([ue
me honra com a su~ omizarlo, fui levado a assi;:;nnr este projccto pelas no.,l, doulrinas do noure senador pela Bahia, tiradas ,las sociedades (Ie fundo limitado, que ultimamento
\'o:.;ào; mas, 5ellrlo um pr01;resso, jJrometto ao nobre senador
<[ue lhe bei fie dllr Illeu contingente,
, Creio, portanto, SI'. prc;idetlte, flue, sem esta.s garan·
tms, sem estes fa vares, fr!ll estes previleg-ios e sem estas
dotações, nalla podemos conseguir; e perlllílla o nobre senador que eu conte aqui uma pequena historia, que observei
na noite de S, l'edro,
No centro de unm família, onde hwião muitas cri ancas,
houve uma pc"oa importuna ao pai da familin, que lillllbrou se de lemhrar arranjo <l'um balão; as crianças come·
çitrão a perseguir o pai,. o pai, um pouco nzoinndo, comecou
a pro~tI\'al' fjUllllt.oseslatulos velbosde cOlllpanhias que n"ó se
f'lI'múrao, "li r[tlc nilufl'agill'ITo breve, como a Gallinocnll~l'1I, Galvani, C~rrnngcn" Fluminenses, etc"
e, no meio
disto alguns jOl'naes onde yêm esses annullcios de panacolas poz-se a te:\oura em turlo isso, cortou-se a feiç.'o do
halão, COIlOCOIl-33° grude3' collamcntQ não era perfeito, ma$
arranjou-se o ncgocio,rlt modo fi entrcter as criancinllas; o bali'O estava npcna5 concluido, os meninos começlll'ão com os
roles. abanos e Ilhanicos 11 qucl'€r faze-lo sutiir; mas debalde, nunca o puderão l:O:lsegllil>, quando neste entrcment.cs
entrou um homcm c di,sc em alta voz: " Que sandic~!
Como pôde subir esle bal;10 sem gaz, se n~o ba nclle nem
mecllil,Il?1l1 materia alguma que [losoa produzir gaz? O pai
de fumilia, que não queria gastar causa algnma, ficou en·
raivecido, c chamou a esle individuo de abelhudo, porque
sabendo, disso ello, que aquillo era um simples engodo llara
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entreter as criancas,'vinha perturbar a tranquillidade em que
elle se achava. "(Hitaridaáe.)
O SR. NADUCO :-Obrigado. Então é engodo?
O Sn. FERRAZ :-Eu serei o abeluudo.
Sim, senuore$, este balão não póde subir sem que haja
mócha e maioria que produza o gaz ; e se não é util O que
fazemos, stulta est glorill.
Cabe-me ainda fazer algumas consideraeões; estou um
pouco fatigado i o senado me perdôe se lião [allo como
orador, admitta que em conversa eXjJonha o que acho neces·
sario para o bom andamento deste projecto que descjo que
sáia bom.
Scnhores, ainda ha outl'a razão que me traz a descrença
sobre estes estabelecimentos. Diz o projeeto em um logar :
« O estabelecimcnto poderá emprestar sobre 'h;yp9thcca a
larg·o. prazos}} ; e diZ em outra parte: "O minlmo .·erà 10
anuos, o maXlmo 30 MitOS» ; e mais adiante admitle o
emprestinro a curto jJrazo menor, sem duvida de 10 unnos;
seria, portanto, melhor que se marcasse simplc!$nlente o termo maximo. Mas diz sc-30 anuos, Ora, os outros paizes
clemandiio :10 annos no maximo e estão em meluores cireumstancias do que nós a 101105 os respeito:;; ]Iorque nós não
mareamos um limite, deixando aos csw.tutos o uso dc:;se limite, corno se quizor ?
O SR. SIL 'VEJnA lJA lIIOTTA :-Está marcado o limite de 30
annos.
O Sn. FERRAZ :-Creio que perdi eom a estada no estrangeiro, porque não me eXjlrimo de maneira que mo possa fazer
compreuender. Eu digo que o lillliLe é de 30 annus nos outros paizes, com excepção de um ou outro Ioga r ]lor meio de
systerua lllUitO particular, e de 48 annos ; na França e de
50 anoos, po;;so afiançar. Porque nAo fixamos esle prazo de
ISO Bnnos? Nossa agricullura (I.tá em estado de diôpcnsar
este favor?
Ainda por outra razão: entre nós nuucn o Juro l'óde ser
lDodico; nUllra podemos obtcr juros menores de 7 'I., e de
ordinario a parle da aonuidnde para a amortiza cito dcpende
da taxa do jUl'o e a nnnuidadc nunca póde SCI" superior ao
rendimento, termo médio ou pl'oval'cl da propriedadc; esta li
a regra. Ora, se dermos 3U ullnos, uM fazemos nada. llem
se vê que isto tambem depende da base da tarifa, li uma
combinaS<lo muito engenhosa que produz este eITeito.
O projeclo tmnbem falia eui socierlades, e diz a emeudacujos estatutos serão appl'oi'ados pelo governo.-CI·cio qne o
pensanícnto dns nobres conlmissões é o mesmo pellsamento
que tem sido ~dopti\do por muitos escríptorcs eminentes;
não qucrem limitar-se a companhias, quer~m cstabelc,ccr
sociedade:; commerciaes, compilllbias e sociedades civis. Mas,
pergunto cu, querem as nobres commis5ões dai' a unw socicdade de nome collectivo o direilo de batel' moeda, de emitLir
titulos hypothccarios? E esta socierlade em nome collectivo
póde ter 11 fiscalisa!iuo necessaria? Os nobres senadores rlue
não admittem a IiscalisaSão nas proprias companhias, ]lorque considerão lsto um grande ollstaculo pua sua marclJa,
querem penetrar naquíllo que ba de mais IJUticulal' em uma
sociedade de nome collectivo, que ás vezes não pódc olIcreccr
ao espectador, <lrJuclle que vai cxamina-Ia, senão uma cscrípturilcão licticlil, ou fcita de tal mancÍl'a que vossa iIludir? Qúer entregar a fortuna publica Il~S mãos de semelhuntes sociedadcs?
Se se trata, por exemplo,das sociedufles em commallflita, Ó
reconhecido que mCEmo llUquelles paizos em que ellas são por
<lecões, o desllOtisUlo, a tirallnia dos socios em nome cllllectiv'o é tal que faz com que os socios se desgoslem c abaildonem, e tal é O m{;o exitorlellas que poucas de31a c!pocie se
formão hoje em Franca, li ponto flue ainrla nos lIILill\(lS
tempos, quando ~e tratôu em Frnnca das sociedades de fundo
limitarlo, dizia o orador do goverilo que durante um anno
sómente se tinbi'o inscl'iJ!to c matriculado duas sociedadcs
em commandita. Não tm1l0S tambem entr'c nós o exemplo do
uesllOtismo exercido pOI' laes agentcs ou gerent.cs, membros
de nome collectivo, contra os oulros que não têm yuasi nonhuma. fiscaIisação ou regalia, ou meios de poder pôr ~al'a
dclJ'o as mas opera~ões, aos seus desregramentos? E nós

devemos entregar funcções tão altas, tão·importanles, materiA
tuo interessante, de tão grande alcance: a sociedades como
estas?
Nos outros paizes reconhecem-se as nssociacõcs entre os
propríetarios que querem dinueiro por empl'eslimo ou lllle
servem rle agentes aos outros prrprietarios on entre os capitali,tas; as mixtas, compostas de uns e Outros, e estabelecimentos ou hanros, eis-aqui os tres typos. Não digo IJue
adoptemos um typo só, um só systema; podem haver outros;
mas as nobres commis.ões têm ndmitlido isto?
O Su. 1\ADUCO: - Admittem o concul'so de todos.
O SII. l'EunAz: - Mas aqui está « Sociedades cujos estatutos serão appruvados pelo governo,,, Se se traLasse das
sociedades actualmente conbeeidas chamadas anonymas, não
se "iria flue seus estatutos serão approvados pelo governo,
porque é ria. ICl'islllçilO do paiz.
E' verdade que ngora mcsmo o nobre senadol' pela Bahia,
meu colloga e ami~o, acahou de dizer que se admilte o coneUl'so de todos, e em o pensamento de muitas pessoas quando
se discutiu isto na França; mas, senhores, se rlueremos ndmitlir tudo i.lo, POl'lIUC não admittiremos ta Olhem a l!Dr dcssas 0IJCrilCÕcs flue aqui el'cmnos algumas outras? Por exemplo, porqlÍe não admiUimos os bancos conforme o systcma
da llaviera, ou que foi proposto em Fral~a ? Se, pois, qUQreUliJS um s)'stema exclusivo, pOI'que não admiltir que lImu
iustituillfiO destas receba flinheiro a lJremio para empregar
nas hypotheeas a certo prazo, ete. ? Porque não admillirmus
que ellas lJossHO elldossar taes bilhetes Cl'cados por pa~licu
lares debaixo ,Ie certas g-arnntiiJs, que li um outro meio?
Porque não porJemos arJmillir, conforme o ]Jl'ojecto do nohre
senador pela llahhl, barão de l\luJ'iliba, a propl'ia venda a
retro ... de 'IUC !la tantos exemplos? l'ol'fl uc havemos de
nrlmittir U!ll Ol! rlOllS L,!los? As opel'n9ões de conta corrente,
de emprego, ou compm ,le bll~etes do thesouro e outras cousas assim me parecem pouco; cntendo quo devemos se,'
mais largos ncs[;\s concessões, c o govcrno IU\ approvaf1ão d~s estatutos que o considere.
.
O Sn, SII,VElfiA I),~ nlmu :-l'óde receber depostlos em
tonta correnlc.
'
O Sn, FEltnAZ: - Esses depositos em conta corrente, se
e.stilo ndmiltillos, é para evitar o pagamento do sello, e para
que esw.lwlccer li )'cstricçiío de 90 dias? Os bancos hypothecurios recebem rlinueiro a quatro c seis mezes c fazem
outras olleracces.
Mas, t:lr. líl'csidente, crcio que o projecto só quer admHtir
OIS cn,si)cs rias bypntirecusl,ur" as sociedades, entretanto, que
05 endossos il parliculares uarião muitoo; J)errefieios serião dt!
grande e ex tenilO U50. •
'
SI'. presidente, tratando rio vencimento das annuidadc5,
dispõe um artigo do projeclo o seguinte: "A falta de paga·
mento de uma annui:lade importa o veneimchto de todas as
outra$. " Em oulra parte, 'piando trata das sociedades, diz o
[H'ojcclo deste modo: " O IIHo pagamcnto da annuídade alltot'isa ri socicdnde pl\1'a exigi1', não só o pagamento tia ammÍdado, mas tRmIJem de toda a divida ainda não amortisada. "
Eu 11,,0 sei se cs:a pOlrte que acabo de ler é morlificntim tia
outra, c [lor1]uc IIÓS a respeito dos p~rt~elllares baycmos de
e5tabelecer csta rCí)ra scrnl e não ndnlltllmos a mesma autllrisac<io? E' Ullla faculdade. il!as nHo é por isso que eu fil II o,
é ]lo-r Outl'O molil'() de m:lior alcallce.
Nos oulros IJaizcs lia sequestro por falta de pagamento,
sequestro pcl" deterioração da propricêndc, sequestro por
causa da sinHllaç~o, sequestro 1'01' causa de !IUalquer atarIUO
que so[ra o rlüminio, por qUillflller motivo legitimo ou não
h'l':llimo, pOI' falta de boa administraçITo, etc, üs se~ucst['OB,
sC~lhorcs, com Og effeito:i da i1nlicbresc são Hm grande banenrio, porque, de orrlillario previnem a desilpropl'iaçiio; mil,
parece-me que o pensamelllo das nobres comml:'SÕCS li a deS:lllropriagi1u.
O Sn, SILVF;m! »A MOTTA:-A opção.
O Sn. l'~nnAZ: -1\,10 ha OpÇilO ]leia lei.
Sr, presidente, nns outros paizes nüo só ha sequestro, mas
ainda, os propl'ios cstnbelecimentos fornecem outros fundos
aosdevedorc:,; exigem loda~ia juros ria mora, e são admittidos
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pelos cOlltratos a tirarem de alguns estabelecimentos dinheiro os tl'ibunaes de appellaçilo que o nobre senador pela Bahia
para pagamento da annuidade em demora o~ I'ctardada; .ha instituiu são as causas peiores que já vi. (Apoiados,)
todas estas facilidades ,Ultes da desapropnnçao; porque nos,
O Sn, N.\nuco: -E' verdadc,
que lL'ansplantamo5 tudo, não llanmos de trusplantar aquillo
,
que é de utiliúade?
.o Sn, FERRAZ: liras, se,nhol'es. velamos
!Ilg~n~a, causa
".
"~
d
,'~
,que se pareça com a fúllencla; que nã~ dê, meios 1!lICltos ao
Vamos ago!a vet a. d~~vant,lbeng .: desapl?pnaç,lQ pai rullido, mas que os garanta contra a mtmlZade ou capricho
qualllu.er motlV?, SI', pre,ldente,. se noo admltLlIlloS a ,des- dos credores. Entre uma e outm cousa ha uma differenca
aprornação aSSlnl secca ~omo esta, o. resultaúo e o segulIlte; immen;a. A moriltoria não. existe em outros llUizes? Concôra,m,alOr ,P!l~'te ~as Pl'oP:'Je~I.ad?s fica;a sUJetl~ a.d?sapropn:-, data lI.ãO se pód? dar? Póde o devedor agrico a dizer: « ~o[ri
ç,tO, sUjeitas a d~sapIOP:Jaçj!O, ~<lO poder,w,el vendida., na mlOha fabl'lca os ~stra"os do cholera a estacão fOI má
pOl'q~e não ha ca~lta.es; fia0 jlOdCl'.it.O, sel'vendldas, ll~~ de ser minha escripturaçilo está O~l dia; conccdei-me: senhores;
n~tul<\lmente admwlsl!ada~, detCtlldad,as ta~vez, solhe~1 to: um espaço, e uquclle cr,edor que for impertinente, que for
das as ,co~seq~enclas (apOiadas), e emtim a ~ocledade a, :er,<l perseguidor sujeite-se a ISSO,"
por a:IJudlca~ao, COIl1~ sue,cede ao h~nco RU! ~l e ?utro~ ,e,:,,Senhores, são lembranças, póde-se di7.cr; lIIas estou perbelecllnentos, e cu n,IO seI se a SOCiedade pode .er Uellcul- suadido de que minuas vozes terão um eco que as repercuta
tora, ~lIa pódc SOl' tudo, menos agncultol'a; se o for, ba de nas provincia;;. A mOl'atoria pl'incipalulcllte e a concordata,
ser ma,
pódblll-se fazer,
Vamos r,gora por outro lado: desapropria-so a propriedade;
Eu sinto, SI', presideate, tel' tomado tanto espaço de temos escravos podem ter descaminho, os escravos podem !el' po á casa; estou muito fatigado. Teria talvez mais algumas
vendidos em separado, e qual o estado pm'a as forças pro· cousas a expcnrlcr ; mas tão enfadonuo está O meu discUI'SO,
ductivas do paíz? tim grallde mal. Nilo son're, por exemplo, que já ouvi destc lado dizer-se que cu podia di,eutir com o
a minemção, não so!l'rerâõ alguns estabelecimentos da cultu- SI', barão de S Lourenco, quo é uma das pessoas n quem
ra do café, etc.; mas os engeuhos de a~wca[', que dependem muito estimo. Não dil"igl ch<lsco algum, nem recitei versos
de grandes maellinas, de granues cupÍtaes, estes soflreniõ de Camõcs ; eut,'etanto me lisongeio muito da comparaç,lo
immenso; a industl'Ía do as,;ucur desappal'ecel'Íl inteiramente, ou refercneia, POl'(hUO o nobre senador [leia Bahia, meu ane estas instituicões falliráõ, serão inutilisauas dentro de
b
ellas não tiverem muito cui- tigo amigo, em su e o estado em que se acha a lavoura,
Poueo tempo, pl:incípalmente se
d
d
pôde mesmo conuecol' os remedios mediante os quaes possa
dado na avaliaçã? das proprie .'des e na a missão das pro- algum lenitivo tel' ella lias malcs que 50[re.
postas para c r e u i t o ' E eu, S,', presidente, tomanrlo por ~imbro sempre discutir
Sr, presidente, ainda mais: os outros raizes têm admittillo as materias, mio (ll'etendo os fôl'Os de gralldo orador, nem de
o sequestro nestes casos, têm estabelecido uma regra espe- simples ol'ador, (Ohl) A natureza, que prodigalisou a outros
dai, um processo mais summario IHlra todas e~tas questões, beneficios taes, a mim não me deu nem ao menos bom senso,
não só sobre a simulacão. sobre a rescisão, sobre a deteria·
VozEs:-E' excesso de modestia.
ra~ão étc, Não digo ~ué se deva estabelecer regl'as fixas; a
o I!!l', PnranhOBl: - V, Ex, e o senado são testemuuhas
socíeda.do deve ter o dll'eito de praticar aquillo que os outros
credores podem praticar; mas especialmente em seu favor de que me não apress~i fi tomal' fi palavra para succcder na
devem haver cel'ta.s regras que os outros paizes têm admit- tribuna ao !lobre senador pela provincia da Bahia, que acaba
ti,lo; mas nós não fazemos, n,tO queremos isso; regras sem do sentar·se; esperei que algum dos lIIeus iIIush'es collegas
as quacs estabelecimentos dcsta natureza não podem mar- das duas cOlllruissôes reunidas toma,se a dianteira neste
char; o nobro senarlor e eu sabemo:; bem o que é chicanll debate, Como, porém, nenhum dolles mostrou desejo de o
entre nós, princi palmcnte 110 fôro ci vil, onde o processo é fazel', e eu estou t8mllem collocadu no devor de liIotivar o
mUito demorado. Nós queremos que o balão sulla sem que meu voto em f,tvor do projecto que discutimos, entendi que
coHemos todas as suas diU'erentes tiras, e lhe demos os ma- ninguem me levaria isso a mal, que se nilo veria arrojo de
temeridade neste meu procedimento,
teriaes necessarios para que o gaz faca elevar aos ares,
Faltando-me os predicados da sciencia, não tendo talvez,
Senhores, pecca o pl'Ojccto, como íá tenho dito, porque
sómente prepam o terreno para o futuro; mas o presente da segundo ulila das allusoes do nobre senador, ainda aberto um
nossa agricultura é que demanda todos os nossos cuidados, livro de economi;l, Ilolitica, posto que estes sejão hoje muito
Não poderião as nobres commíssões ver alguma cousa de abundantes 110 Brasil, e principalmente na capital do immelbor qua possa -logo remediar, ou pelo menos alliviar, o pel'Ío", ,
mal qu~ existo 6 que é assustador, como ellas reconhecem?
O Su, FERREIO,' PENNA: - Não se podião reCerir ao nobre
Lembrarei um meio; são desvios do minua nlente, sem o senador as palavras do precedente orador,
cunho do bom senso, mas em fim é uma lembranca, Em toúa
O SR, PARArmos: - .. , não era eu competente e nem mo
a parte, muitas vezes um uomem obscul'o traz uma lemcompetente para tomar a palavra depois de tão emibrança que aproveita; ás vezes decidem das grandes bata- julgava
nente
e ab.llsado orador,
has essas lembranças. l'oderiamos dar á agricultura, como
NilO
sou
representante pela província em que vi a luz do dia;
contece em alguns paizes, a mOnitoria. podiamos dar a cone o nobre senador que me precedeu começou dizendo : " Tocordata, , •
mo interesse pela di5cussão deste projeeto, porque não sou.
.o Sn, SILTB!nA D.~ nloTTA :-Isso erras já tomão pelas suas senador de qualquer outra provincia, ., "
mãos,
.o SR. FEURAZ; - F'orque sou senadol', não de qualquer
.o Sn FERRAZ: - Quero a legal. Os que tomão pelas suas provincia .
mãos são homens que 11<10 têm boa fé ; mas não será Jllelhor
O Sn, PAnANl!Os: - Aceito a emenda: "Porque sou sequo os acostumemos a obtel' dos trihunaes, ou ele um tl'ibu- nadqr, não de qualquer provincia, mas da provineia em qu.e
nal especial, se quizerem esse meio? Não poderemos mesmo naSCI, "
estabelecer o meio de que, no caso em ~ue elles estejão em
O Sn, FERRAZ: - E a que o projócto interessa o mais
mão estado, possa haver aquillo a que os francezes chamáo
décon{ilure, ou o que se chama fallencía entre os negocian- possiveL
O Sn, PARANHOS ;-Eu que nao tenho a fortuna de ser sotes? Senhores, a agl'icultura acha-se em mão estado, é ella
nador pela provincia da Bahia, comquanto tivesse a mesma
uma das principaes Corças produclivas do paiz,
rortuna que teve o nohl'e senador úe vêr a luz do dia no solo
O Sn, SILvErn,~ DA nlOTTA ; - Deus nos li vre que os agri- balliano, fiquei deRunimado, sentindo a necessidade de tomar
cultores pOSSUo abrir fallenda,
al~uma parte no debate que ora nos oceupa, Mas, por outro
O Sn, FERRAZ: - Deus nos livre de (allcncias com a legis- laoo, senti um estimulo filho mesmo do mandato que recebi
lação vigente, entendida como tem sido; a cousa peior entre da provineia de Mato-Grosso, e que muito me honra: pensei
IIÓS é u.m processo de Callencia, não ha recurso, ullo ha nada; que devia, ainda que indirectamente, sem offensa dos tilulQ~
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com que o nobre se.nador pela proyincia da Bahia entrou no
certame e que tantas vezes invocou, mostl'ar a S, Ex, que o
senador pela província de 1I1nlo Grosso póde ter o mesmo in·
teresse que clle nos beneficios que este projecto possa levai'
á propriedade agricola do nosso paiz, ou lamentar como elle,
os males que por acaso resultem da nova legisla..:ão. (Apoiados.)
Não é preciso ser senador pela provincia da Bahia para
tomar interesse jlcla discussão de uma medida 1<10 transcendente como esta; o representante de uma das mais remotas
provincias do imperio, o representante de lI'Iato-Grosso tamhem sente palpitar-lhe o coração quando se trata dos grandes
interesses da nacão brasileira.
Sem duvida o' núbre senador deixou-se annu'\'ial' por alguma apprebensilo sinistra ...
O SR, FERRAZ: -Eu? V. Ex. li que e,tá,danclo provas
disso. Eu não o tomei para base da discussão, nem me lembrava •..
O SR. PARANIIOS: - '" quando entendeu que só podião
ter vivo interesse na dí.cussilo do pl'ojecto de reforma hYIJOthocaria e de credito territorial 05 re[lI'eselltcs deitos por
provincias tão imllortantcs como a da !labia.
O Sn. FERRAZ: - Eu Hão disse isso.
O SR, P.'RANnos:-Tendo cu feito o proposito de enunciar,
ainda que muito mal, os motivos do meu assentimento ao
projecto em quest1i.o, a princípio, como já disse, a observação do nobre senador intimidou-me ...
O Sn. FJi:nnAz: -Não fiz insinuação alguma,
O 8n PARANnos: - ... mas, além da animacão que tirei
dos deveres inherentes ao meu cargo de represeótante da na<)ãO, comquanto não tivesse a honra de receber o mandato
legislatiVO pel;; provincia da Bahia; além desse motivo de
animuclío, outro me acudiu, e este paltiu do mesmo nobre
senado'r a quem me refiro. O nobre senador nos disse no correr do seu discurso: « Eu sou yankae,,; e para logo disse cu
comigo :- Se UIl1 senador pela Babia põde ser yankee, o seu;;dor pela provincia de lIIato GI'OSSO tambem póde sei' bahiano
e amigo de todo o Brasil. (Apoiados.)
O projecto foi atacado pelo nobre senador, já na sua parte
juridlca, já na l.aI'te economica, a que contém algumas disposicões concernentes ás instituicões de cl'edito territorial. Nilo
sou, reconllcco, assaz habilitaâo pura contestar cada uma das
objeccões quê o nobre senador pela provincia da Bahia orrereceu'em seu discurso, quer no que toca li materia juridica,
quer no que diz respeito âs disposições economicas do pl'ojecto.
Todavia, peço licença ao senud!> e ao nobre senador p~ra
rnolivar o meu voto; e nas conSiderações que lenbo de expur,
fundamentando o meu bumilde pareceJ', talvez que alguma
resposta eu possa adiantar as observações do nobre senador,
que mais tarde serão sem duvida alguma plenamente consideradas e plenamenle satisfeitas pelos illustres membros das
duas commissiles reunidas, de quem tive a honra de ser collega neste trabalho.
Este projecto, Sr. presidente, é, a meu vêr, essenc!almente economico no fim a que elle se propõe. E, de fCito,
qual é o seu objecto? Dal' garantias d~ solidez ao credito bypotbecario, inspirar confiança 110 penbor da propne?ad.e
lmmovel, realizar o antigo provcrblo: plu.s est caut~olas
in Te quam in persona. O emprestimo fMo sob garantia .~e
ltypotheca é o credito real; o credito pessoal, de que ahas
aquelle tambem participa ou depende, é o que repousa sobre
ullla simples promessa do devedor, sómentc sobre a palavra
oral ou eseripta daquelle a quem se fião valores.
.
Tendo, pois, o projecto' por fim tomar segura a garantIa
hypothecaria) para que a propriedade ímmo,:el, á s~mbra
desta gamntla, possa obter emprestlmos mais vantajOEOS,
e para que, por outlO lado, os capitalistas possão confiar
seus capitaeii dos pl'0rrietarios, é claro que o pl'ojecto é
essencialmente eeonomleo no fim que tem em mira. Quanto
aos meios, elle se divide em disposições meramente juridicas
e em disposícões puramente economiea,.
Qualquer que seja o meio 'por que o. capílaes sajão fornecidos, ou seja por um parllcular, ou seja por uma asoo-

ciação, a lei bypotbecaria deve ser sempre a mesma; o credito rcal, como quer que elle seja prestado, ·individualou
collectivamente, nüo póde fundar-se, nem desenvolver-se, sem
que os credores bypottecarios encontrem na legislaçll.o meios
seguros e promptos contra os seus devedores, quando estes
faltem a fidelidade de seus compromissos, qualquer que seja
o motivo por que a impontualidade se dê.
O projccto, releva notar, seria sempre o mcsmo, ainda
quando não contivesse as disposicões que dizem respeito ás
instituições de credito territorial. Sem tornar a hypotbeca
uma garantia s1lida, segura, de fa.cil realização, tanto quanto
for possivel nas cireumstancias peculiares a cada paiz, não
é possivel dar allinwção ao credIto real, e lllenos é possivel
fundar e desenvolver instituiç(jes deste genero.
As disposicões .iuridicas ilo projecto devião tender, e tendem,
n melborar consideravel e cffiCilzmente o nosso l'egimen hy'
pothecario, Pareceu-me, ao ouvir o nobre senador, que cHo
não aceitava o projecto mesmo nesta sua primeira parte; que
o acbava quasi de todo em todo inelllcaz; todavia, as ultimas
cOIlSiÔel'ucàes de S, Ex., e ,obretudo a proposta que cUe nos
fez, pilfa 'separarmos 11 parte economica da parte juridica,
persuadirãO-me de que o nobre senador nãO é tão opposto ao
projecto como a principio se manifestárn.
Os dous grandes principios sobre que assenta o systema
do 11rojecto, que são, por assim dizer, a chave do seu systema, cifrão-se, como o nobre senador pela Babia expoz e
analysou, na publicidade e especialisação dos direitos reaes.
A publicidade de todos osactos constitutivos ou translativos
de direitos reacs e a especialisação das hypotbecas, eis os
principios fundamentaes do projecto. Adoptando estes dous
llrincipios fundamenta0!', o projecto caminha direito ao seu
fim, tendo unicamente elll vista não operar uma transição
violenta da ordem de cousas actual para outl'a que se reconhece melbor e é exigida pelas neccEsidades do credito territorial. Adaptou os dous principios e apl,licou-os com prudencia. na maior latitude que era possivel, sem olfendcr
interesses e direitos sagrados, sem causal' um grande abalo
no slatu q!W de nossa sociedade civil, 110 que toca ao regimen bypottecario e aos direitos que a este se prendem.
Exi"'e-se pela transcripcão a. publicidade dos actos constitutivo~ ou Il'ansmissivos dó direito de propriedade: as acquisicões de bens de raiz por esle meio serilo conhecidas. Bem
vijo como disse o nobre senador, que a trans~ripção só pai'
si nITO é tudo; desde que a transcl'ipção não induz á prova
do dominio ficando o melbor direito salvo áquelle que o
tiver, não hasta o registro ~o titulo para que o proprietado
possa comprovar o seu domlillO, ,para q~e o cl'crlor ~u capitalista possa confiar na garantia ~o lltulo tl'ansenpto, na
existencia e legltJmldaue do dommlO a.ue lhe e dado em
bypotb~ca do seu empl'~stimo. Mas seria possi vel ,dar à
tl'anscnpcão e[mtos mais latos do que lhe dá o proJccto?
Nem mesiuo em Frauca essa formalidade tem maior alcance.
Pela trallscripçi\o nfio ha certeza do. direito do proprietario,
não pôde baver plena confiauca nos tltulos que este apresenta ; mas ha uma pl'esumpção; e presumpção fundada, sempre
preferivelll ausencia completa de uma prova desta natureza.
O nobre senador vela Pl'ov~llcia da Ba~ia não Jlretendeu que
se d<Í5se á transcnpcão elTCito legal mais extenso do que ella
tem pelo projecto, Por consequencia o nobre sen~doE e t~do~
aquelles que como elle, notarem que a transcnpçao nao e
tudo para lll'o~ar o dil'oito de propriedade, devem reconhecer
que a transcripcão é sempre um elemento de prova, um elcmenlo de confiaÍlça, mais alguma causa do que.a falta completa de publicidade; .que em t.o~o ca~o eUa eVita no futuro
as alicnaciles clandestmas. EXJg1r ma1s, querermos uma publicidade 'absoluta e minuciosa como na Allemanha ...
O SR. NAnuco, - E' impossivel.
O Sn. PARANnos: - .. ,. seria fazer uma reforma radical,
romper intl'iramente com os nossos costumes, p.ôr em perigo
muitos Ilil'eitos, fecbar os olbos ás cil'cumstan~las que entro
nós não permiltem desde já um cadastro e registro completo
da propriedade e dos seus encargos.
A publicidade e a especialisação das hypotbecas é o se'
gundo principio fundamental do projecto, Hypothecas geraeS

Se {j pl'(jj;!clo r. hem aceito nas sua;. dísposil:õrs jul'idi('a~:
e (acita, :1.0 lado de hypothccas c~pCci;tC5 o,l.ousivas c notarias
silo de um g-ran!lc incollvemente ';1\0, como diz um Cscrlptor.a se, com clrci!o, alie iI!,rcsonta-no~ uma reforma t;1.o scnsat"
cabeça de .Medusa, ,lIlte a qual fuge 5CIll[Jl'C.o capitalista que qUtl!110 cOII\'wba ao~ INter'CS:5C5 CT\:'I:; e eCOIlUI.UH':'O:; do palz. C'
ti chamado a fazer cmpreôtimos 80b a ganllltla Ja p,-upricd<Jue era prnjidu da ~(lll!·doria. do Jeglslauur bra:silcil'o, temo~ CIIO"'!lui"" um gralllh! lim. pllrquc desta .. dormi< depende muito o
irumovel.
Poderiamos nós acabar com talins as llyrntliccüS geraes t1r-~""v,,lvil!l!'lfl) fio creditu tl'ITitori,,! ell!."!) nós. Emool'a St'
ou sujeitar tudas au> clroitos da ill,cripç;,,, 'I fímll me,lIH> a 11,10 formem irl~tilutt:ôc.:5 de eredito territorial, embora fallc
llelgica, cuja le~[:iia~~ào bYjl(.itlJCcaria: I'efuf'ma,}a em oiS;; I) tiO (~n;dit!) n~al {l poilero;,a alayaflca. da::; (ls:;ocia~~üc~, ainda
procurou <l1'pI'OXlIllar-SQ mUito do 'l'~telll" allem<1o, pôde ;l~!"inL al~um;l cou~a, Cmutto 'importante, {c.rcmotS CO/lscgui,lu
ahrir m<1o ,lo tUt/,15 as lrypolhec",; g-"'-<IO". O 110';.'0 projeclo pela rc[orlll'l L\i'(jtl,ccari" em bClldido da i'ropried,ule imo
tambPtU \lllmittc algumas hYP(,}llll!Ca~ detila HiILtll'eZU, ma~ 1Il1l·,~L O crc;hlo prestudo de indíl'iuuo a individuo ser;'
~imí{a., quanto razoaveimcute e. pO!)~lvcl, () t--t.:!í. BUlHtn'o! C lIl11iô filcil, SUl'á prctitado sub contlieõcs menos onerolimita-as ainda m<lh; 110;0; scu~ elfe;[(j~) tcw!o em \: btil. ~cilllll'c Sas 11111'" u prul'rictario, d0SÚC que a legl.lacào bypothccaria olreruI;a mais ;:;arantia ao cred'll', torné mais patenle c
as nece:!si,larles do crcdito tel'l'ilolÍal.
A:! hypothecas g-oraes que () pn,jccto aillllilte, pOI' via de I<\UIIO' cOlllcst;J.\e! direito do prOIH'ietario devedor,
A.; comllliôsúcô, porém, SI'. prc,idcnÍll, enlenuérão Ilue o
regi'a., tlcvcm bel' cspecü)lj~«ddS) e não vaiem sem a illsel'ipçiio sentlo dcntr.o de certo lHaz.o, marcado pela cmclHI.a pr'oj:Jc[o não eorrc~jJolidel'ía á cxpectaçfLo pu))lica, se lwrassc
tia..,
di,,~Hlêi~õu;;; etillt.:CTllCutes ao nwlburamento de nos:;o re·
ultImamente otTereclJa) c lléCC:;í:Wrto partl que e::<~a [ornH,ll,Iade po~sa ~CI' opportuna e rc~uLrn~\í:lJle prel~tlelii da. g-ímell hypolhucal'Ío, se a(l IllC;1ll0 lempo nãu pcrmittissimos,
Sómeate valem iJôll';l com o" tcreúiro5 50;n a ilt:ieriW;:10. c tilul'l quanto depende Ja vontade do Icgi,laúor, t1111to quallt"
sem que seji10 espccialisadas r ll~ hypoLhc;;~I:; IIns nndhe!cs pód" su!, factliLJ.uo Jlor lei, a Cl'caç:lo· UC inôtilui~ôcs de cre·
Ca~(I(lllS, do~ menores e dos illterdidu~. As nnÔC8 l{ue uito temtOl'lal.
justific,10 e>la exr,pp~ão ao principio !;éral s,10 ohvias; mio
C'lnsiucranc", esta a"píra~<1o do paiz, a funrlaçilo de socieera po:,sivct BacriHcar es!:'e~ in!ercsses c direi tu!! uc Camilia dadl~:o< qHH rni!li~li'r,fll capitae... ti propricdiule a.gricola~ que. se
n;tt'! [uI' possivel tirar;J. (ifOpl'iedade aglieola da::; couuiçõe:;
ás necc!isitlade$ do ercllilo territoriaL
nlas, estabeleceudo e.ta excepçi'o, o pl'<liccto procurou li dil[ki~is em 'IUO Sé acua, [leio menos lhe levom algum auximita-la Ijuallto fu~,;e (lo:!"ivel em seus e[eitos. Assim n6s li,,; cl)!lsidera:Hlu esl.c grarHle empenllO Ilua a todos tom preovemos que as hypolUCca::ile~acse g-erae:; flosil!eall<lZtIS wlu ::;~10 ClliJiulo) U~ cl~mmi:;:-.óe~ reunida..; eHLenddnlo que devião lan~
dispensadas ahsolutullwnte da inscl'ipç,10 ecspeci"lisar<1o, Auis- ~"r neste I'ro.iectu de lei as bases indi:ipell~aveis para a C'roapensa da illscl'Ípç;lo Ililo se e,tcnde além de UI11 anuo dl'l'o~s C,ilU de ,ol'icdades eSlleciacs de creuito territorial, oon10 ellas
da cessado da tutela ou curatela, da dl::snlu""o do IlH.ln- têlll sitio fundadas e [lroõ[lcrão em outra. paizcs.
monio
~ep;ll·(t~E~o do::; coniu!:es, ;:;aJvo () ";,}SO de ba.ver
Dir-.-;o-ua que eslas di~po$ições siio desncces::iarias? que,
quest<1o jutlicial -pendente. E incumbe-se <tus i"tores,arlo,; c n:10 ~"de'lllo meural' entre nós a instiluic~o alleul'l das letrüs
aos seu; protuctores nato", bem COIll~ aos fUllccionarios I'lJbli- lIYi'''luecaria" cahe por sua base está parte do projecto,
tus (IUO têm razflo ';e sn.bor da cxblenci:t dussas bY[l.!lhecas, t.. nn·sO ulla illtoiramellte íautil '?
() dever do iuscreve-las: Esta. hypothccas i:eraCíl [lllíl<'lfl Iam·
S'.:lIhorcs, n;lIguelll, ous duas corumissões reunidas de lebem ser ~~pel:Íali::)ad{ls. c o projecto tende a conseguir y,uu o gi::!,U'ilu IJ Ilc ftlzelld{~, julgou qUH ha~tavâo alguns artigos dI)'
~ejào [lor meio de vária, de sua:! Ilispu,i~,jes,
lo; i"ir" qne se fundas:!e o credito terrilorial entre'nós, sobre·
Vê-se, portallto, t;ue a. C>CI'\lt.'óeõ estaJJcleci.la. a rl.',peilo ;1 j""c da as,ocí;tç.;iu·: mas cntrmtIClllos que o legislador n<1o
do principio da c'jlccial~iade (,;1> Ilypotlwcaô ,;e ilC!t1iO t;10 .I.,I'Í;( l'eC!!s"r as facul,lade. (pie, a 601' po,sivc! a fundaçilo
limitauas quanto nlzoavelnwnt~ fl'U (Jú~::dvcl j 8, de atcol',lo de tle:;; ill!'>tituieucs. ~6 cHc 1/6Je cOllcutl..,'r.
,
com este pensaluellLu. é a di~posi~.:;lu hoje CIlada pdo nobre
:\dS LirCUllls~tanCÍas actucics, sob (} regimen da. legislaçãO
.cnador que me jll'ccedeu, segulldo ti 'lual "05 Lco,; e,;p<J- 'lI'" bojo temos, podem formar-se sociedades '1ue tenhüo por
cialmenLe hvpotbecados sÓ podem ,er exccu~lílos pel05 cru uhj,'do f"zer clnl're:ilinros $obre bypolhecas; nhi temos Ila
dores de Ityputhecas geraos, tl<lI)OÍ:; de excutidos os outrus cJlttlO hilllCU !tuml e IIvjJulhecal'io. 6lfls o nobre· senador
bons do devedor corumum..
p<:l" Bahia, que hoje encdou o debale, foi o proprlo que nos
Em todas as suas dispo:\íç(;es jurídicas () l'rojecto. inll/)- di"" quu a letm lJYIJothecaria li um iu,trumenta especial das
vantlo um regimen adequado ao desenvolvimento tio credito iíl>tií.ui~ões de credito territorial; o as letras llypothecarlas
territorial, não o fez sem allenoer aos nossos roslumus, iH\S 110 Jlortarlor [Jorlcriüo ser huie nu!nr-isndus polo governo?
nossos usos, crenças e interesses arrai!!ados e creados de Se;;u·r;lIncate 11;;0, POI"IU6 a lei de '22: de ago.to de 1860 o
longa data pela legislac,lo civil aetual. Seri" possível faz,,!' veda, E t'Ullbeíll é certo que pOl' !lIU1S de uma vez se tem
uma reforma mais ~oml'reta, em '1ue os dous prlllcillios - da ,oliriti\!lo elltre nós au-torisacão para socierlades de credito
publicidade e da especialidade - fosseln seguÍtlos em tollo
t~rritori,,1. Em 18ti9 varios p·foje.llls se ilpl'tlõeutárão, mais
s~u rigor, e do sua applica~ilo resullas,e o 4ue se lem em Ile urna compallhia ou socicuade anonyma foi autorisada para
vista
confianca nos lllulos com que um proprretano se faz'!!'· emprClitimos hYiHlthecul'io.; e até para cmittk fetras
apresenta demalidanuo capitaas, certeza sobre a situ<l~ào ma- D) "utuccariAs.
. .
tel'Íal e juridica desses bens 7 Eu cl'eio que urna reforma I'aE,111 in,tituíçlIo, que salvou 11 propriedade Iti:ricola da
dical, se era possival, não el'a de certo prudclltc; lIing-uclíI Aílemanha em tins uo scculo passado, ílue por toda parte
so proporia chegar a esle desideratum nas drcumstancías se procnra tl'Ullsplallta~ e desenvolve(', que em. Fra~ça, em'
actuaes da nessa sociedade, e sem levar a etreito simulta- lS:';5!, lambem se conslrlerou planta exollca e Illachmavel,
neamcnte a I'afonna de todo O corpo rlenos5a legiôlaçãociviL llão poderá vfogal' no Braôil 'I O Ilobl'e semidor llela llallia
Logo, podem se notar defeito,; 110 projecto de que se trata; queí'cria tomar :!obrc si a responsabilidade de recusar as faé pOô5ive! que ello, al,ezar uú elaborado por peôôoM muito cuidados que se contêm nestes artigos do projoclo, un:eacompetentes, apezar de ~xallli!la<Ío muito altent:lmellte, pois Ilicllte polo juizo que eIte tem formadll de que a circulação
que sua materia: tem sido di:\cutida no paiz desue 1851, aiuda das letras hy!Joluecariaô não será possivel no Brasil 7·
mereça corrccções, possa ser aperfeiçoado; mas cutiín a criO SR. I:iEun"z:-Collforme·o·lI rojecto,
tJca uão dev~ ter por fim tirar a couliança tio [[ue (j Uíi~'la a
O SR, bnÂ~nos: - A' parte a medida cxtmordinaria qU0
reforma que Justamente tem oceup:J.uo a a:telll;;10 du scnado,e
Jlor cuja auopçào elle moslí'a o seu costuma,lô zelo. Eóta rc- li noble senador suggeriu na u~timil parte (lo seu di~cUl'So, o
forma hypolhecaria, repito, não tem outra eou,;:! ~1Il vista, de unta concordata ou moratona uetermlllaua pOI' Im, o nobre
nem podia ter, senão o credito tcnitorial; as suas dísllosi· senadol· conhece algum outr~ lllCW ?d!.'I'''·IO, p~mmnente 6
ções juridicas têm todas por fim dar sulidez ao credito ill'pú- mai, eillca2 tio fundar o cI'sdlto terrltorla[ que naO s~ja o do
tbecal'ío, e facilitar os sous elfeitos le~aes. O mais llue :;e sj'stclIla do projecto? A letra hY[lotbecul'la, o rl!echalllômo de
acha no projecto silo as cadtlas que p~cíidem o direito hYPO-! credito pelo qual se fundou, se tem desenvolVld.o e tomado
tbecal'io a outros direitos a todos os outros Ji~citos ré~u- raizes II credIto lerritorial na AlIcmanba lia quasl Ulll seculo,
lados pela le!;isla~ão civil~
"~
li o meio llue as nasJos, (lua !l03 poJelll servIl', du lll{)dolo,
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lêm ádoptado' para organisare!n e prollloverem o 600 credito
'territorial.
,A lavoura, e parece-me que ísto mesmo foi ponderado pelo
nobre senador, carece de cnrprestimos a juros modfcos e pa1',iI"eis em longos prhzos; a lnvoul'a não póde, tendo-se em
vista o seu melhoramento, o progresso de sua cuHura, con, ,hir emprestimos pR/(aveis em curlos prazos e com juros
, ,vallus, Esla situação da agricuHura não é peculiar ao
,lsil, li geral, deriva da nalul'eza das cousas,
Silo ~, senb?res, forque" como, ouvi a9uí em oah'a 09ca:0, a Industl'la agncola S~Ja a mdustna menos hlcratlva,
fosse certo que o tralJ"lhn do solo não dà lucros que
i' ',;;ão ser comparados com os das outras induslil'ialr, diz um
'~õ(';lpt~r de autoridade na mataria, "SI', llaussingault, não
:,:"",1ria J'az~o pam 4ue alguem preferisse, cumo tantos pre>;t'lll, a industria agdcola, O interesee illdi,vidual é a alma
o o aguilhão de 10dG o trabalho ínàu'6trial.
Releva distinguir, tratando-se da agricultura, ós capitaes
;"~);)regados em grandes melhoramentos do solo, em fabrica.s,~ etlificios, dos que não têm e!te destino; pur outros termos,
:"i,mpre distinguir (), capital immobi,lisado daíJ:ll.e~le Ilue é
,~,'llediatamente opJllicado á cultura ou trabaftlo agrleola
:-n'pnamente dito, Consíderado o rendimento da industl'ia
',,:rlcola em rclacÍío a todo (l seu capital, este rendimento é
"i", certo inferior "aos das ou'Cras industrias ; IlIas, se não con;'"ndil'-se o capital' immobílisado eom o C"àpital de eJ'ploração,
"om o que se applica immedi<ííamente á cultura, I'econbecei39, como foi demonstrado em França, em I'esposta á identica
'JDjeccfio, a de'illsumciencia rio rendimento Iiquido;la [erra,
':\16 a" industría agricola póde ser tilo hrcrativa cmno Ilual,~Iler outrn,
O que 'a industria azricola não pôde é reproduzir tão
:~romJltamente como as outras inilustrias, Ol!' em curto eSllaco
de tempo, os capÍtaes que immobilísa no melhoramento ao
[,nlo, na cunstl'ucçilo d'e edificios, de fabricas, efc,; estes
",lpitaes não silO refeitos senão por esforços longos e perile-'erantes do agricultor, cuja pro(lucçilo tem limites naturaes,
Daqui fi necessidade '!!'e proporcionar-se- a agricultura, para
ii;'~ clla possa progredir, capitacs a juros modicos e pagaveis
'.:;n longos prazos oU pelo processo de llt,nortízaJão, ,
Tendo-se em vis la esta grande necessldllrle oa agricultura,
""al é mecanismo economíco que não só os homens de bom
'2'ISO, mas até os homens que ao bom sonso reunem a scíCIIinventarão e têm posto em pratica? E' o de instituicôes
credito sohre as bases qile se orrerecem no projecto, 5ub::"iue-se assim o credito individual pelo credito conectivo rle
< ;;:1 assocíacão, e dá-se a esta assaciacão o direito de emit
, :Ltras fadlmente ne"ociaveis, ao portador, ou nominativas
"' 'c,,';,fenveis pOí' 'SÍm~les endosso; letras que assegurão uma
""j" certa aos seus portadores, que não são conve!'tivcís em
,:;,",1erul'io á vontllde destes, mas silo paga;; gl'aáuaT e sueces''':,;llente pela socieuade, medi,lnte o processo de amortiza'2'lOual. Por, este modo os economistas julgárão descobrir
"io mais facil e' mais efficaz de rosolver o problema da
,_, de capitaes á lavo!l!ra nas condíções em que esta as l'e-
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""":;ystema, ~ois, do projeclo nas suas disposí!1Ões capitaes
'': j'Jl combatIdo pelo nobre senador, Embora S, Ex, nos
'jI'2"e qUe ia dissecar fim cada ver, todavia, íllustrado co'c "li!. é, não desconheceu qUll, posto as cClmmissões reulli",slegislaçi1o e de fazenda uão tivessem apresentado uma
",> !,j:;:;e, tlllhão apresentado o ql\'e Im de melbor em materra
lê ":;'Clnisacão do credito territorial, eegllnôo o exemplo das
:;:lc:i1::C ,,:ais' cultas, . ,
FERRAZ: Não,
:: ", PARAlInos:
"tinha!} adoptado os principios qUj)
c a pratica do mundo civi!isado clIsioão acerca
;,c",teria,
""iiade, s~nhorlls, que esta leí encontra enthusiaslas,
';"iC; '"i, ilem é certo que por outra parle encontra muitos
v: ,ti,'"" N~o convem crea!' e animar esperanc.1s iIIusorias,
com o nobre senador, Dizer-se que dá reforma hl'e destas autori5a~j)e5 legilCs Ilara incorporaçiles
de cl'edito terriloúal, rcsulLara necessaria e
a reuni1\o d~ capi,~aes que vão [el'lilisar 110.c,:i'cc)i:ja

sa:s propriedades agrioolas, seria seriI <Iuviua algullm aventu,
rar uma proposicãO temeral'ia; Illas dizer-se ~ambem-. fi
I))'ojeeto nenbl!tll beneficio fal'ú ao paiz, é de todo inefficnz.,
~ITo imporia menor eli.a~eraçiio OI), lerooridade, ~em cxal!e~
mos, nem depreciemos J'emasiadamellte o trabalho ora sujeilO'
il approyaciio do senadO',
Ainda niesmo sem as instituições de crerlito territorial o
project~ ba de ~restar alguns beneficios á nossa preprieddde
temtorral. fresde que a b}potlleca for uma garantia. mais
segura, de&de qu:e a acçilo d{js credol'cs for 1Th1is faci! e
mais pmml'ta contra selJis devedores, o credito (lestes IH\ d(J"
subir na Irnlsma razão, us el1l'l'reslim:as se farão sob COIldiecões \menos onerosas,
.!lu nem sou enChusrasta do projecto, nem tambClll m!l'
eollLco enlre os scepticos; como acahO' de di'zer, entendo que
o projecto ha de ser benelico, ainda mesmo que as !lovas
instiluicues, as instiluieões especinc!l de creditfr territorial
sei'lo pór em~uanto c IrOr muito lemlJo impossiveis entre nós:
Nil.o me ammo li aílinnar, como o fez o nebre senadol', que'
as rnstituições especiup,s de credito territorial, quo as letras'
llypo~lNcarills são 1,lanta exoCica, que í;imaís se IJoderiio aclimar no, B'rllsil", O ,mesmo Sll diz,ia em França e por orgãos
dos malS respeltavelS, tão aut'Úl'Isados como o de Thiers, e
todavia falbárão estes tristes \'atícinios e realiSOll-be o dO'
íncansavef e eminente 'Wolowski, flue fe:i da or.ganisacão !lO"
credito tenitori1l1, sobre bases anarog,ls às do tl(lSSO prójeclo,
o seu De/enda Ca:rthago,
O cr~dieo das apolices da divi(la publica custou muito a
fllndar-se en:(l'e t:ós, ]londerO!. o nobre senador; e se esses titulos uO est:adÜ' nãÜ' [Judel',io estellder a sua circulacão no
B'rasíl sepão d'epoi,g' (Ie lon/(os e reiterados esforco,: comfr
quereis, pel'guntou~nos S, Rx" (JlIe as letras hypótbecarié
possão ser IlNllS felIzes, achQm desde l:o.g,o quem as receba (\
Ibes dê o curso d'e qll<l Cilrecelll, para q,u,'e possão atlrahir
eapitaes que vão servir ;b l'aYollT&?
Qual.é a verdadeim natul'Cila desf,es títulos, e auaos as
suas vantagens e gara.nlias '7 nesta apreciação e des(e exame
dependu o jtliJ:"o do' senado, sobllc a se)?Ufllnea ou [allibilídaue
da!; previsões do nobre SCIll>dol' pela. l~hia",
As letras bypothecaFias- s'ilo um illlslrumento de crcdito, o~
nm valor de circu,laçilO, l'isLo que represelJ.tão o capital emprestado aos prollrietal'ios so<b a g<l'ranti-a u..s hy.potbecas que
estes IJrestão â sociellade emissora, e são Iaciltnente negoéÍaveis, l~assão de ullia li outra mão" se s>io, nomina,tivl'.S, por
endosso, cuío elIeito é só O' da cessão civil, se ao portador r
pela simples íradicão,
Mas, se este é ó carilcter das letras hypoflíec:arias, n10 sã o'
ellas destinadas a supprir o numeraria, e de feito não se póde
confundi-Ias com o papel moeda nem com os bilhetes do
banco, Di-s!ingue-se desl"s especies de moeda, porque são
productivas de jUI'M, que so pagão como o das apolices do
estado, por senicóll'es ou 1lnnualmente; IJorque não têm o
curso forçado do papel-moeda, nem o privilegio dos bilhetes
00 Banco do Brasil, q,ue são recebidos nas estacões publícas:
pmque nem siln convertiveis, como estes, em nioeda metalica
iJ: vontade dos I,m'fadorlls, Hem Ilodem permanecel' indefini,lamente na circulação, da qual são relirauus ao par e gradualmente, llNldlantie I! proMssO d'e amorlização"
Esfes tilulos, com' q,i1anto I'0S:lão e.irclIlar como todos os'
outros papeis de credito, e mais r1~ que alguns pera facilidarle
de sua tran,sferenci'a, nao silo,como disse, destínados a servir
de moeda ou instrumento de troca, O seu, principal destin~
ti aUl'ahirem IJal'a os emprcslimos á propriedulle territorial
uma parte dos capitaes disponíveis, tanto do rico, como do
pobre, São os capilaes tlmidos, que prererem uma renda
cerLa e segur.a a lu'cros ma,íorcs, porém mais arl'ÍScudos, os
qtle por via de regra se empregiÍo nesses títulos, ~ue assim
vêm a ser para a dll'Íd'a particular lIucluante o que as al10lice~
silil para li divida pubrica,
Quanto mais extensa [OI' a sua cirtulacão" tanto maior o
helle~cío pl'estad() por esse meio I\. pro1l1'íedade immovel ; o
Jlor ísso ti fixação do minimo ValQl' desses titulos não pôde
SOl' cousa illdillcreute. So esse minimo, que o pl'ojecto !lxa
em 100$, for muito e.evado, por um lado difficultal'-sc-hãl)
os cmpl'estinros it pequena pro~riedade" e por oulro lado a.
lelras IIYiJOthecarias 11:l0 sôrão ilCCC5Sl\'C!;; ;I" p~q,uclla~ ecollo,..
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se íor muito haixo, o 1l1lllWrO dc~se~ titulos assim o mesmo qua,lro que as taxas de juro mais geriles vuri.írão
r.'i\~ci~nltfos se tornará Illuito maior em l'ela~;io Ú mesma de 12 a ':li °1" ao anllo; ([UO algumas não excetlél'ão (h

w,US .

~()(nma hrpotbec~ria, e d'a"i pód'Hesultal' a 5U!\ rlcill'eciação, taxa le/(1l1 de I; '/0 e que outras, úe Illl0 peqneno valor, subi-,
.;ror natural desconfiança do publiCO ou pelos Jogos da aglO- rão n >18 e a 60 "lo ao anno I
~
ta~em,
.' ,
, E s t e estado de co usas não é de certo animadOI'; mas,'.
As sociec\adl'ls de cretllto tClTIlunaL se:;undo o I'roJcc(o, se sob a n"tuallegislação hypothec,lu'ia tiio avultado 8l11pres(}i! empl'cstàO em numerado, ou flll tell'a5 bypolhccal'ias, que
timo se tem feito à propriedade rural, melborada a lagi.laclio
cllas se incumbem de negociar IlOl' conta de seus mutuarios, e ~I'ftlicailo o principio de associação em beneficio dessa p'ro-,
ou entr<lgtio a.estes pUni IJlW as negociem IHJf SI mesmos PlTedad'c, não se poderá absolutamente esperar que Cita en'
,colltre credito e sob cOlllhcilll:l com~ativeis com a sua renua
'luando mais lhes convim', ,
Não sorá possivel a aceltaráo destes.tltulos pelo PUI1IICO, alll\mrl?
•
quo nelles devo ver nào UIll' instrumcnJ.o supplementar da
As terras naua valem sem o braco e"cravo que as culliva,
moeda mas uma collocac,io spgum e OI'oductiva para os seus diz a objecçi1o que cS,to~ cou"ideraliúo, Esta proposição IÍ incapita~s disponiveis 'I A' acoil;\\,10 d,~s letras bypoLhucal'ias telramente exucta 'l Creio que a. terras boas e bem situadas,
depende do creúito pessoal da ,(Tciedade quo as emittir; das mesmo nos districtos rumes, tem valor proprio, inde~enúellte
garantias materíalls sohl'e que alias a;;s~lIt1hl, e ,Ias vantagens do accessorio dos eSCrfLVOS; e IÍ isto o que ba do ir aconLecend(j ,
que proporclOn;1o aos seus Ilo,;,uldol'e:!, EXll111lllcmOS este CIll maior gráo e exte!l!'110 á mellida que o trabaluo livre for
segundo ponto dl\, questão , e nellu cifra-se toda a argumen' tomando ologar uo servil, tmnsicão <lue, não nos ilIudamos,
tar,10 do nobre senador pc!;t Bahia,
é f')l'çosO que se reulí.e entre nós' a já se vai reulisanuo,
1:;1', presidente, talvez pela minh,t incompetencia e pela
Nilo se deduza destas minhas observuções, que I'r~telldo
po.brel<~ de minha intelligoncia, eu não me atrevo a enunciar, desconhecer toda a imllol'tulIcta da objecç,io ; não, alia tamproposição l!10 absoluta como a do nobre senador, NilO bem actua muito em meu espírito, Eu só quero que não a.
direi im~ossivel que as letras l!ypothecul'ias tenlt,10 curso exageremos, que /I. reduzamos á sua mais exacta. expnlssão,
no Brasil, possãO acreditar-se o ser. aceít,1S COl1l0 titulus de
O·valor do escravo, que avulta no da propncda.lo rural,.
renda s~gura e facilmente negociavei.,
é precarin, ningnem o Ilóde desconhecer; mas nITo se conAs letras hypotbec<lrias tem a gumn,ill da massa gerul clua dabí quo a industria agrícola está entre nós cOlldem(]11. hYllothecllS fpitas á sociedade que as emitle, e não hypo- naúa irremessivelmente a nfio gozaI', nem ao menos em escala
Iheca especial sobre este ou aquelle ímmovel: a accilO dos lentamente pl'ogressiva, dos oCllcfieios que as instituições·
seus pOI'tadores ti contra a sociedade e 0.10 conlra ôs deve- especiaes de credito territorial têm produzido entre outras·
dores hypotuecario., Têm, álúm daquella garantia, cuja nacões,
solidez 10!!"J analysaremos, a do capital social e a de um
~ote-se que eesa ptopriedado encontra hoje credito, e que
fundo de reserva,
o /Ual e.tá em que os capitaes disponiveis não eueg:'lo l\ ella,
Elias assegurão aos seus portadores uma I'enda %rta, con- senão sob condições que tocilo ato o limite da usura, No,
forme o juro estipulado qUi\lldo .;io emittidas, e a eventuali- te~se que, se o trabalho escravo é um embarago e se é fordado de um prllrl!lio ou sorte, que será determinado nos ços~ substitui-lo, a substituição não se pôde operar sem os .
estatutos de cada associação, e reallsado nos prazos em que auxlllos do credito,
~o eliectuar o seu resgate annua!.
At1irmal'-se a necessidade indec1inavel des~a substituiçãO,
O seu preço corrente mIo pó de vncilli,r muito, /(ravita e a impossibilidade do credito collecLivo em favor da proprie
sempre para o valor nominal, tio qu<~l nouco se arrastará, da1le I'ura l , é cahi!' no paralogismo do hOI: propter hoc, como
por etl'.eito da affiortizacáo annual, que 'opera-se ao par,
bem diz o iIIustrado relator das duas commissões,
p~lo direito quo assiste' aos devetlores hypollIeci\rios de reO valor do escravo avulta na propriedade rural; mas atmIrem por ,antecipação as suas cJividus, pagando-as em letras tenda-se a que por isso meStno as commissões não admittIlypothecanas ao par,
tirão emjlrestimos a essa propriedade por mais de 30 annos,
Da, pois, 40das estas ll'aran(ia;;: a ria massa gCl'al dns nem por quantia superior á metade do seu valor. O emvresbypothecas, a do capital social, a do fundo de I'eserva, Ilelo timo hypothecario, quando feito pelas sociedades, cujo estaque toca ao pagamento dos juros e amol'tizacão do. titulos beleeimento o pl'ojecto procura facilitar, tera no ValOI' da'
hypotbecarios; o preço d<l.tes ti1ulos nao pódc' soltrcl' grandes pl'o(lriedade ruml uma garantia addicional eqUIvalente pelo'
osclllações, por isso que a emissão ó em parte annuahnen.te menos á metade do valor' desta, e na propriedade urbana a
amortizada e amortizad,t ao, pari \IO]'(lue, finalmente, 05 ~ro- margem d~ um quarto do sen valor, Note-se mais que as
prlOs devedores hvpothecal'los porem remir-se por allteclpa- sociedades favorecidas pelo pl'ojecto podem emprestaI' não
,!,Io, dando em pagamento os mesmo~ títulos ao paI',
só a longo prazo mas tambem li prazos curtoo, não s6 em '
Vamo,s agom á objeccilO pl'incipal que encontra o pl'ojecto letras hypotlleca~ias, mM tambememnumerarió,
de taes Instituições no BraSIl. ElIi\ consiste eln que o eleCombiuando e,;tas diversas OjleraçÕes, fazendo a sua base
mento escravo entra por muito no valor rias nossas proprie~ principal sobre a propriedade urbana, que não inspira tant()
dades rumes, e o elemento escravo ao mesmo telnpo que é receio, e dahi estendendo-se gradualmente-e com muito tento·
propriedade, li o mais poueroso agenLe pessoal da pl'oduc~ilo para a ,pl'opriedade rural, á medida que o nov{) ,me~an,is~o
agncola,
de cl'edlto se fuI' consolidando, não poderão ~.sas rnslltUlçoes
O elemento escravo, que faz parte da \ll'opriedade agricola, naturahsar-se entre nós e terem o desenvolVImento de <Jue se
que en!,a por mu~to no ~eu valo~, diz o nobre senador pela mo~trão susceptiveis em outros pai,zes J ,
'
provlncla da BahlU, creIo (lua dIzemos t(,dos nós, ó um elel'iZio me atrevo a affirmar que a mslltulçãll de credllo real,
menta praeario, contingente; ninguem descoohece isto, lIlas, que a civilisacão modema por torta parte procura transplantar
comquanto o ~scravo seja um valor precario e que muito do solo allemiÍ.o, seja fundaval no Brasil. Dias, se não tenbo
avulta ,na estima das propriedades ruraes, dei x.. por isto de convicçrro a respeito de sua possibilidade, tambem duvido da·
Sl~ mUito ~oderoso instrumento de nossa producção agricola, infaJlibilidade daqueHes que aventurlIo a {ll'op08i!)liO contradeixa por ISSO de ser um valor importante '1 Corno tem vivido ria, e desde já nos dizem: - Esta institUIção IÍ planta ClXOaté hoje a nossa industria agricola 1
tica, que não póde medrar llJJ Ilrasil.'
.
Estamos mUlto atrazauos em materia de estatistica, mas
Faltando ás connníssões reunidas, ou pelo menos a alguns
é forçoso guiarmo:l\os até certo ponto pelas que existem, O de seus membros, essa convicção negativa, pensamos que Do
qu~dro !Iemonstrahvo que o governo mandou organisal', em lei devia, quanto della dependesse, fíXcilitar a creação dessas
18,09, diz-nos que, no quínquenio de 1855 a 1859, se rcgis- . sociedades, e que o devia lazer sobre bases largas, deixanda .
trarão hypothecas de bens rumes na importante somma de á iniciati,,;i particular e á prudencia do governo a maior li2J,328:87[jcll~02, e que ~urante o mesmo quinquenio a remis- herdade possivel.
sao dessa dIVIda (a remISsão conhecida, porque nem todos os
Mais adiantados do que nós, os francez~s assim \lr~cedt!rã()
devedores dão b<lixa nas respectivas escripturas de hypothe- em 185'2, quando ali se traLou de orgufilsar o credito ternta) operou-se na razão.flc 1110%, proximamellte, Mostra-nos tOl'ial: derão'se autorÍlla'iões am~la8 e fundameutaes em.lei;
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!ícando () seu de~envolvimenlo dependente rln cxpcri~ncift e dor deixar tfio grn~e c provavel eventualidade unicam~l1le aCf
00 arbítrio do governo, Tl'atava-se de fnzer um;l experiencia instincto do interesse priyado, f'orli,lmos ter fixado um maxi,·nl.;10, çomo hoje se pretende entre nós; enlcndmHC que o mo mai~ alrasl.iulo; ma!' o que em de prever? que na pmtica
legi~lador nlio devia ser l'estrícto !las .uas ,li'Jlo~içüe" rley;a 0\ emprr.,timn, prudentes jámn is tocarião esse limite, Por
facilit.ar o estabelecimento das novas sociedades, sem cnl.l"u' Ulla razão annloga. tenrlo-se nfloptndo em Fmn!<a o maximo
em minuciosos desenvolvimentos sobre a .ua. "r~ani~"cfio: de 60 anno~ pnra os emprestimos do continente europeu, para
Ilcvia autorisar a crraçiio, proscl'evcr as bn,r~ indi"nens(rvcis os da AI'g-elm se arloptou o de 30, attendendo ás cl'entualiflapara que anas pude.scm cor1'e$pol)[ler aos seus fins, vislo des da propriedade agricola nesta possessilo franceza,
que taes sociedades tem em toll .. a IJarte o cill'actel' de uma
N
' rl
institui~ão publica, [;10 relevantes e milinrll'f),os siio Oi' inteatou am a o nobre scnauor que o projecto não estabeleça, como conrliç[o expressa e essencial, que a.s sociednrles só
I
resses a que c1as servem, mas por moúo que se niio lig,w'e emprestem sobre [Jrimeira hypotheca, Muito pens;ldnmentc
demasiadamente o futuro ao presente,
fi
I) nobre senador notou-nos, por exemplo, r,uc o projccto o nlio Izemos, E,sa condição foi a nrincípio exigida em
não define a fÓI'ma de associação que lem em vista, Renlwres, França, mas loito derogada. recon!Jendo-se fjue de~se modo
assim se fez em Franr.a, e lá o terreno e~tava mais prPl'a- as prorr!edades jiJ gr1l:va~fls ,Je bypothecas ficarião privadas
rado, Eis o que, c:qit:cnndo uma dispoi'lc<lO 'rluasi ilicntica do Hlmho das novas InstitUições, na;ta o que permitto o
da lei france~il, que muito de propllsitu nãó qlliz eSllpcialisar projecto, a remissão p?-Ia sociedade ,da primeira ou das priH'fórma das novas ai'sociacões, disse o Sr. de Persignv, em mClras hypotbccas, cu]ololt ar tomara a que pertencer li mescircular ao~ prefei!ns; (/',e'ndoJ,
.'
masocied'l;rle, As rli,slJOsiçoes do projccto a este respeito slio
A respeito da fórma e da naturcz:! das socierlaties, n mUito prevldentes e hberaes,comose vê dos arts, 10 e 13. Está
maior latitude lhcs [oi deil,:ndn pelo legi~I:\!lol', Elias podem a~i expresso q~e "a rm,nissão da hypotbec~ tem logal', ainrla
s.er anonymas, em commanrlita, em nome colicCiivo, civis nao senllo vencHla a divida; " que « o ccsslOnano do cre(li(m commcrciaes, Podem ser formarias entre pr0I'I'ietarios, to hypothflcario ou a pessoa validamente subrogada no dito
~ue se p,roponbiio c~lltrahir en,lprestimos, ou entro capita- emr!Jtn exercerá sobre o immovcl os mesmos direi-oos que
h,tas, Cllmpre, porem, advcltll' que so nUo 'deve V01' lw,tas competem ao cedente ou ~ullrogante, »
ultimas expressões empregadas pclo art. '2' dll decreto (o
Coocorrlou o nobre senador em que se marque uma cirdecreto de 18~2 relativo ~o creilíto territ'lrial) o pe'li;a- cumscripçiio territurial a cada sociedarle, não julgando P05menlo de uma deíiniç;To 1ue excllm torlo ôysl~ma no socíe- sivcl quc um:! mesma associaçilo rle credito territorial possa
dndo, a que a, qualífi~açUo legal não seja applicnvel com ri- estelldel' a sua ficcão por torla a slIJlerncie do vasto terntorio
jt0rosa exactldão. No pellsamento rio legl~larlor, todas ns do Brasil J~u acc'rescentarareí, apezar do exemplo da Froll50ciedarles, quae.ql1er que scjão, podem rcdu1.ir-se a dous ça, que, centr:rlisotl o credito real, como já o tioba (cito
tIpos: ou fuoccionão no interesse exclusivo dos de\'crlOl'e5, a respeito dos hilhetes de banco, accrescentarei: 1", que
Sem deduzir lucros para 1'1 mesmas, laes são :lS sociarlarles mais rle uma i'ociedade, no mesmo distl'ictG, traria uma ririe pl'opl'ietarios ; ou, sendo constituiúas por accionigtlls, au- validade funesta a emlJl'ezas quc deve"! governar-se com a
ferem l,ucro de sQas opel'ações, taes 1'110 as 50cicrladrs de mais rigorosa IJI'unenem; 2', que Val'lOS typos de letras hycapitalIstas, Mas, cnracterisanrlo-ns sob este dnV10 pOllto de piJthecal'las na mesma localidade!c prejurlicariilo reciprocavista, o le~i~li\(lor não quiz rcpellir combina~(io alguma, uma mente, Cazendo o publico hesitar na escollla de um dclles,
vez que esta esteja em harmollia Com as ba~ccs fundamcnL<les quando todos, como seria provavel, não merecessem igual
fixadas pelo dccreto, »
confiança,
Como se .vê, muito de proposito CIl) Franca, tral~O(l{)-se de
Notou outrosím o nobre senador que as letras hypothecaI)má instituição nova, de ~ma importante fÍxperiencin, r.ujos rias não ~ozii!l" segundo () (J1:ojecto, do privilegio q,ue têm as
res\lltaflos não se podíiio bem prever, a lei dispuz em termos upohcçs da dIVIda publIca, Isto e, que não silo Isentas de
muito gcnericos, não definiu a fórm~ das Ilssociaeôe" não 0PPOS}CITo a_o pagamento dns j~l'f)~ e do capital r~spectivos,
limitou as, suas Cüculdarles a uma espccie de silcicdade; E,ta l!lea nao escapou as commlssoes, mas não f01 adoptada
,Ieixou mu~to nos cf)llselhos da pmticn c á prullellcia do ;;0, 101', maJS de uma l'üzli~, Em primeiro Ioga r, POl'4ue o priviverno: aSSlm entendcrão as rlua, cOmmissües que devem hoje eglO IIlhcrMle ás apolices do ,8starlo, e, na oplmilo de muitos,
lU'oGeder os lell'isladores rio Ilrasil.
um favor odIOSO e rlesneccssan~. exceptuada a garantia dada
O. no~re ::cnador, Ce~ reparo sobl'e várias outras rli:'posi~iies aos possuidores ostl'angeir os contra a eventualidade de reprecconomlcas do proJecto ; mas suas observacões mr parccêr;10 salias em tempo de j:;uel'J'a; em segundo logar, porque, sendo
prQvir de. ll.ilo ter o projecto nesta parlc inerccido no nobre a!\ letras 11ypotbccarias ao portador, ou nominativas e trans;;er.ador a allençiio que ellc co"lmna Vl'cstar a traballlos que missiveis pUl' ,irnl,les ,clldosso, de meo~s utilidaue pratica
porJerla SOl' í'emelb;lIItc ISCl1ç;lo; em lercelro logar, llOrqU!\
julga de I'rande utilidn,le publica,
U prnzo dos emprestimos fixado em 30 nnnos, no seu ma- não n05 rOl'cceu ctimra~ivcl esse privilegio com o re~imen
ximo, Coi aponta:lo como um defeitó do projecto, O nohre !le Ilbcnlalle que estabelece o pro,plcto, Em Franca ueu-se
senador quizera que se fixasse um prazo maior, por exemplo, ás lelms hypntllccarip-s arjueHe privilegio, mas em Franca as
o de 50 a~nos, fa~cndo esta ccnsura, f) nflbre sC:Hu!or '" hin circumst;lnclns el'lio outras, Ali estabeleceu-se logo a •cenfôra d;I sua POSiCii,o primitiva, ildmiCtin 11 pos,ibilidarle destas tra!isaclio de credito tcrritorial, e esta instituicão fundou-se
io,stituições, e procurava aperfeiçoar' mcchanismo !file apre- sob as 'vistas immediatas do governo, com um pessoal de ad!'enta o PJ<0Jccto, Ma.s esta observa cão rio nobn; senador está ministr<lcão capaz de inspil'Ul' a maior confianca, tanto ao
rc~pondida por algumas reilcxões' que Illa ouvimos, c cujo estado cómo ao publico,
'
fundamento não contesto, quantlo empenhou-se em conven.
O nobre senador foi o primeiro que ponderou-nos a falta
cer-nos da crenca em que està de nITo sercm taes instituieõcs de pessoal idoneo para taes e t<lo numerosas adminislraclles;
possíveis no HriÍsil.
'
e este argumento, cuja Corca n[o póde ser desconbeéitla,
O nol)re scnndor nos disse que o elomento escravo entra milita tambem para que o fegislador seja cauteloso e parco
por muito fio valor da pro~riednrle agricola, e qllC esto ele-- lias isen~ões e Cavores que olfereee, E 11[0 é só a escassez
!!lento é voriavel e precario, Se, pois, a propriedade agricola de pessoal uabilitado para a industria do credito, é tambem a
e em p:ro(l(le parte representada pelo valor rios escravos, e se ' mó' escollla que preside ácomposição dasdirectorias de nossas
este elemento é tão precario como ponderou o nobre scnador, 'companbias ou sociedades anonymas que deve impôr-nos
nM era ruzoavel concerlcr mais largo prazo a esses empres: essa desconfian,ça, Hajão vista os bancos,
tlmo" porgue em t[o largo período a depreciac;1o da proprieN~o acontece isto porque, como nos disse o nobre senador,
darie é mUlto de rccciar, e lIlevitavel. se n;lo' for renovada, se procure o bom senso; tomaramos nÓS que se procurasse
~', certo que peja ~ci.as sociedades, assim como qualquer o bom senso, quando nüo fosse possivel encontrar a sciencia:
pOl'LICulal'" têm o dlre!to de eX1iiB' refor~n da bypotbeca, é porqM muitas vezes nem mesmo o bom senso é procurado
quando o lmmovel ou Immnvms hvpotbecados se dct.el'Íorem para, a dil'ecç[o desses estaJlelccimcntos, c as elei9ões são.
,)U a ~al'antia torne-se insufficicnte; lIlas não deyo o Icgisl,l- milUldai' por outros moveis,
f{
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:~il() pntlcnrlo. p\li$, cJnGal'~sc !}a::!,:lIl~e na pr~Hlcneia. com
flue ~cr·io fJirif'id;u~; [011[1,$ ilS aS~UC!jH'i)C5 nntlH'ISafl.1s) h;IB-

l.;lva'·es~a raz,,~ para qu~ nem lM'mn <em. principio, ou p~r
IlI'llez:l de sy,lema, c,:c:'ovcs"mTIOS no. preJecto 1.;11 f;lVOi' as
,o"íed:Hlc;;
credilo tcrritol'lal, rqu'll:lI'<uHlo as letras t)'·
i'oílwcarin;; ~s al'olíce,; tio estado, _
' ...
O nobre senadm' Julf!oU que se 11:10 1),c,!l1!tlla as sO~l(l,lailes
c'peeiaes rle credito tcrril./lrwl tomar dll1hclro a pl'CtnlO, far,er
certas opcl'açOcs bancarills.que o ll"b~e s€n~d0.r entendeu que
i'o':criJo conCHnw para torna-Ias mal, It!cwtlvas, mltl'e nos,
T"davia S. Ex. nijo sustentou que estas mstltlllÇucs, a que
,e concede a ~missno das letr",; hY!J0thecal'ia" que é um
\'~I'flil,jeirn privil.·;rio, rlov"0 acculOular ,tollas as Opl'!'ilÇÕ,!S
lJ!.o;lria~ de um banco commerclal, mUitas das IjlliW3 SilO
alealOllaS,
....lU n"o
- d'ISS e perl~-CS
,1 "or',s
·
"AJ
"eu'
lu,
O SR, I'ERRAZ:
O SR. 1',IIIA~1l0': - E' n que eu acaho rle notar, CcnsuTilndo que o prujecto não iIé.sse campo mais lar!!o ÚS operaôles ilas socle,la<!"s 'fue se de,cja ver crca,las entre nó;,
ô nnbrl.l ;;enador n:lO nos aconselhou que l!le,; permittisselllOs
quac~q\ler operações bal1carins.
O Sa. FsnuAZ:- Nos outros paiz, 5 nlgumas tomão di·
llheiro a premio,

de
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() SR, Pàtu:-;~os:-O nohre senador observou ltpHnas que se
Ihrs nGo pcrmitle lom:l1 dinheiro n premIo. Mas e~ta observ~{;:io do noure ~cn:l,lol' mio ê exactn, jlor"ll~nt() o l'\ Hi do al'l. ·1:1
au projeoto cmen,lill!o di~p~e o >e:.:uinle: "E:\tas socied:ulcs,
alem ria opem~ào fundamental dos fln~restimos \l0l' longo
1"'al,O. p~gaveis por annuidarles, pulem: 1", razer cmjll'es·
timos a curto prazo com ou sem amorti7.a~ijo; 2°, recebcl'
deposito;' c:n couta corrente de CalJitaes com ou sem juro'.
rntpl"P:;nndo rstc~ capitacs. por pnizo que não exceda a Da
rlias. em ern:lrcsLimos garantido, pOl' letras hypothc~nri", ou
npoliC'c, lla ,livirl:\ pllhlip'l1, ou cnmprnndo e descontilndo biIllctos d" tllc,!ollro, Estes !lCllosit,.,s só podelll ~CI' 1'l~tirn<io~
<:0111 prlÍ~io aviso de 60 dias e não podem c);cccler a imjJOr"lI1cia Jo capital realizado. »

o Sr.,

.

concc::.ücs ê muito COiitrúvci:Lhell c (lu~. í'0l' OUll'f> kHIQ; SÜO
valiosus os favores quc,dcsdc já ~nncetle o pmjccto: iscuçno
dQ illlposto !la siza nas arremataç<1es ou afl.iu,licil\'il~:l !lara
pat;amento lias sodcdades; ísonSiio do !m:::oslo rio sollo pro·
!Jorcíonal na incorpora~.iío rio capital, e~llssaO uas Icll'as e sua
tr:msfercncia. Se estes f:rvores ""o bastão para dar à propriedade immovel o credito 11e que ella care.ce, se nossas cil'cum·
stancias pcrmitlit'cm para o futuro maiores favores e li ex
periencia os aconselhaI', o legi,laflor aili e,Ut para allditar,
Im modificar, as suas disposições actuD.eS, Não nos vexemos
de que se flíga que a nossa obra não sahe perfeita na sua
primeira elal)ol'e;>o, Guel' na parte jurillica, quer na parte
cconomica, ASSIm tem acontecidQ entre naeões mais adian·
tatlas do que a nossa, (\ ainda hoje se ostuÍla li materia em
Franca, na flclbi~a o até na propria A!lemanha.
O· credilo real, em relação ,á propriedade agrícola, r.nii,o
poderá j;'1 tomar [!"Dl1llc dcsenvo Ivlmento, mas aIguIO benellCIQ
lllo viril da n,wa legislacfio, O credito da propriedade urbana
nfi.o e;.tà no mesnw caso, e o desem'olvimento Je8te, danflo
novo imptllso á industl'Ía cOIl"tructíva e á [lClluena cultura em
nossas princípaes cidades, (lúJo concorrer muito para a com·
modídade de oo;.;.a llopulação em seus princil'a~s centros o
pam O aU;lIlento da riqueza publica.
A lavoura ó um enfermo, se diz :\ lodo momento, um enfermo que necessita de remedio prompto e cmcaz. lUas as
commi,,,õcs não virllo enl as novas instituições um especifico
milaltroso , o unico I'emedio applicavel ao e,tauo pl'csellte da
Ia.\'oura; e menos o julgárllo um l'cmedio illfallivc\ e de erreitos ínstantaneos. Taml)(Jlll por outros meios se deve altcnder
;is diilleulda,les com que boje lulaa nossa principal illdustria.
. :.. , institllicôcs de credito mio excluem a ditrusito dos conhecimentos ulcis aos agricultores, o au~mento tl perfeição d~
nossas vias de cUll1municacilo, mediJ:1s tendentes á coloni.
sac;10 c emi~raçfio) algum ·melhoramcnto enl nOSSQ systema
lributario, o que turla 0[10 é obra de UIll dia,
Sr. presidente, a bora e.,t;1 muito adiantada, n~o rlevo por
mai;. tempo obu;.ar da paciencia d03 nobrce senadores que
sc dignão ouvir-me.

FEnn.u; (1<1 um aparle,
O Sn, 1',\UANUOS:-A lhnçITo dos pra7.os de 90 e 60 dias
para o reccbim, ntn c retirada dos dcpo,:itos suo necc,sar,ol',
c fjullsi os mesmos 'lIlS !le ReMo marcados nos estatutos do
llallco do Br:!zil. Para rlue eFS",; illFtituíções prosperem,
po";"'o in<pirar inteira c geral confianç;t, é ,Ie mister que
"êm ao publico a maior Gcrte7ll. de que suas operaç6es nJo
3,0 tClllernllas, ':0 que sJo todas l'c;::nras Se, a par dos em
p'estimos hypothecanus com to,I,), a< cnrêntias rlc que o
I'l'njccto OS cerca. rosse licito ús in"titul",es de credito tel'ri torial (azer operações aleatorias, eBa!' pcnledil0 iJisu'
facto um <lus grandes elementos do :;eu credi·io.
O nohrc ,enador alludiu a oui,'os favores de qne necessitão as instituições de ~red'to que o projecto preferiu; citounos o c.:'(.cll1[llo da França, 011 110 a mesma idéa não teve
·l'caiisa~;1o senno pelo braço poderoso rio e,tado, O e.-;emplo
da Frallça, da Prussia e d\l outras uações é b~m conhecido,
e nttrsta qUli essas instituições têm mereCIdo dos governo~
muitos auxilios; m:5 a qucst:Io ó se o tllcsouro do Erasil
p:"le pre:<ta-los agQra na mesma escala, e se tnes favores são
compati~'cis Cillll a concul'l'Cllcia que o nosso pl'ojettoadmittc
em matcría de cl'3dito tenilol'i,ll, c antes que a experiencia
prove a favor du criterio das adnlinislraçues dos novos
estabelecimentos,
Póde, por exc1llplo, () thesouro do Brasil, como fez o da
França, consignar uma somma annual para ser empregada
em letras h,potnecarias, emprestando por este modo á la·
VOUl'D. por Juro modico e a longo pI'azo? Poder-se·bia neste
momento Uecreial', e sel'ia prudente faze-,lo, ainch\ quando
fosse opportuno e filCi!. fltl.e os fundos dormentes nos depo·
,itos pllulicos tivessem o me;.mu destino? Poder-se·hia desde
já autorisar que essas sociedades emprestassem pelo mesmo
llroccsso de annuidarJes, o indepemlentemente de hypotheca,
ás 1)I'ovincias e aos municipios, para cerlos melhoramentos
publicos?
Entendemos que n,11), que a convenicncia de liío Grandes'

O Sn. FI>r.nEIRA PE!'!1<A: - Com muito prazer,
Intervim no debato de· hoje, porque
O SR, PARA1mos:
me julguei obl'iga,lo a pedir a lHtI,tvm, para deixar oecasülo
mais opportun:l aos meus iIIustrados coltegas, de quem o
nob.e senador pela !lahia terá a resposta que deve esperar.
O meu fim está preenchido, motivei o meu voto a favor do
projecto e a pequena p;uto quo ne11e tive como membro das
duas commíssões reUnidas.
As ioHitl1iciicS ospeciaes rie credito territorial, .\acs quae!
ôG aeh:io ,)onécbidas lIO projecto, não serão pl'atlcaveis no
Brasil; mó],; o lcgisla,'or, pela ~u;I. parte, terá fcito quanto
era possivel a esse respeito; nHo se dirá que essas instituições
nlio Eão fun,!allas, porque a lei o niio pcrmitte,
O plano de instituições de credito real que o[erece o projodo não IÍ !'ub3tnncialmcnte censul'avel Ctn Cace da sciencia
cconumica e do exemplo das nações Ifue nos preccdêrão neste
gl'ande empenuo, Póde dizcr se que, sendo as diillculrlades
maiores 110 Bmsil, (lama organisaç;lodo credito tenitorial são
nccc5snrios auxilios mais directos e mais elIicaze~; mas, como
ningucm sustenta que possamos fazer desde já !aes sacrificios,
ainda mesmo 3flmittida a sua conveniencia em principio;
como não se trata de urna unica instituicão de credito, e sim
se e8tabelece um re::;imen de liberdade, 'em quo são possiveis
tOllas quantas se sujeitem ás condir.ões da lei e inspirem
confiança ao governo; nestas condiêões e circumstancias,
creio que as commÍssiles não podião ôfi'erecer medida, mais
pruden~es i\ approvação do senado do que as eon tidas neste
projecto,
As instituicões de credito tel'l'itorial não viráõ im'mediatamente; póde 'mesmo sel' que, ainda com favores mais fortes
e directos, ellas sejão plantas de todo exoticas no Brasil ;
mas o que me parece fóm de duvida, senbores, é que o
prolJlema da regcneracãO de nossa propriedade agrícola não
foi resolviui) pelo nobre senador Ilue me precedeu na disgussão de hoje,
A concordata ou a mOl'atoria determinada por lei, cu creio
(Iue não ~Clia medida prudente; e acho o pensamento tão grave,
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que não me atrevo a '1I)alysa·!o, vi:; to flue mesmo o.obre
senador pela Ballia, que o cllullciou. nUo julgou conveOlente
dar todo o desenvolvimento á suu idéa para (Iue bem a com
prehentlessemos. Se a lavoura reclama providencias do
legislador brasileiro, se as ({'lO se contém ne.tc projecto não
silo sulliciolltes a medida lembrau" (leio nobre sooado!' não
creio que seja ~ais bencuca, antes me plll'ece que :leria tão
funesta no Ilrasil como o foi na Pru5sia depois da guerra tios
S'ete anuas.
Quando se tratou da fundação do. credito territorial em
Franca. em 18i8, Léoll F~ucbe[' pedia com urgellCll\ a I'efôrmã livpothecal'ia como base preliminar e justamente pOI'a
evital' uma calamidade como essa que se iigul'a no Bl'ilsil.
Então diúa elle, uepois dc descrevol' o e,tado da p"oprietlarfo
agricola, sendo annualmente abs·ol'vidu com O seu rendimento
pelos encargos da divida que a comprimia: « Esta situar.ào
deploravel não pó de mais ser pl'olongaua; é tempo de cbegal'
aUUla li'luidacão, a alguma mitlgaçiio; scnilo derdes os
meios, senão pro[lorcionardes á lavoura capítaes a juros mo·
dicos, eHa cnmínunrá infallivelmente para uma banca· rota. "
taon Faucuer [ll'ocuram eviL'lI' etita eXll'emidi,de; e 11110
senbores, so a medida suggel'ida pelo nobre senador nO$
varia ou não a uma situacão tão violenta e t,10 tl'Íste como
eS&1 que o uistillcto econo'mista [rancoz procurava evitJI·.
Telldo dado a hora, ficou udiaua a di~cussãO, c o Sr. prcsiJente deu para a ordem uo (lia seguillte :
2" discussão do parecer da mesa n. '2,i, ;;ujeitanrlo á
approvacão do seuael o a Ilomeacão de Alonso Cameiro I'estana de Aguiar para o logar de· umallUClIse da seel'etaria;
Continuacão da ;). discussão da proposição da camam
dos 81'S. tléputados. reformanuo a legblação lJypothecaria
com as emendas das comnllssóes do senado.
tevantou se a sess,~o ás li 114 boras da tarde.
ACTA DE í DE JULHO DE 1864.
PliESlDE"CIA

IJO SR. VISCONDE IJE ABAETIl'.

A's 11 horas tia manbã fez·se a chamada, e achariio-s c
presentes os 8rs, visconde d<l Abaeté. ~Iafra, Teixeira üe
Souza, .l<'crrcim l'enna, nlen,lcs dos Santos. D, l\Ianocl, visconde de Suassulla, Cunha Vasconcellos, Carneiro deCarnpos,
barfw de 8. Lomenco, Araujo Ribeiro, Fonseca, Souza
Frallco, 80uza Queiroz, Paula Pessoa, Rodrigues Silva,
80uza Ramos, visconde Ile Itllhor"hy, Souza e Mello, Jobim,
barilo de J\luntiba, Paranhos, Dantas, marquez de Oinda
barão de Antonina, "isconde da Bôa Vista, visconde do
Uruguay, Zaehal'ias c Nabuco.
Faltál'ão com causa partici palia os 8rs. Ferraz, Siqueira
e .1tIello, barão de Cotigipe, barão de 1I1aroim, barão nc
l'il'apama, barão de Quumhim, C.. ndido Borges, Paula
Almeida, Euzebio, Almeida Alburluerque, 8inimbú, Dias
Vieira, Vieira da Silva, Silveira da 1I10lta, Fernandes
\forres, Dias de Carvalho, mal'quez de Abrantcs, marquez de
Caxias, marquez de Itanhaem, Otloni, Pompeu, VIsconde
de Jequitinhonha e visconde de Sapucaby; e sem pal·ticjpa9ão os 81'S. Candido Baptista e Pimenta Bueno.
Não havendo numero sutnciente de Srs. senadores, o Sr.
preSidente declarou que não podia haver sessão.
O Sft:I' SllrtlETAIÚO deu conta do seguillte :
EXPEDlllIlTll.
Officio de 28 de junho ultimo do ministerio da marinha,
conten~o as informações requisitadas por deliberação do se·
nado acerca do estado matel'lal da pl'aticagem da barra
do Rio Grande do Sul o dos ~molumelltos dos cmpl'e·
g~d_os-A' secretaria, para ser presente a quem fez a l'equi·
5ICao.
·Outro, de 5 do corrrmto, do minsterio do imperio, acompanhando o ollicio do pre5idente da província de !tlínas-Geraes n. 92, de 27 de jUlluo ultimo () as aotas da eleicão de
eleitores especiaes que teve logar
dia 15 de maio na pa·
l'()'cbia da villa do l'alrocinio,
commissão de constiluicãQ.
Úm oflieio de G do COrrente do 1° secrc~ario tia camara dos
àellulados, aeompauhulldo a seguinte

PliOPOSTA.

Emelula feita e aPl)J'ovada pela camata rios (l~p!ll<!(los ti
proposta do 'Poder C$ccutivo que aúre um credito SlIpplemcntar pam a ministcrio fW imporio.
« A assemhléa geral decreta:
« O arti[;o unico da proposta passa ser 1..
"Art. 2.0 Fícão revogadas as disposições em contrario,
" I'aço tI<\ camam tios deputados, em 6 dejulho ti" 186i.Frallct8co Juse Furtado, presidellte.-Pedro Luiz Pereira
i/e Souza, l' 8ecrctario illtel'lIIo. -Ile"riq(,e Limpo de Abl'etI,
'), secrcturio intelino. "
«

i

i~

pnOPO~TA.

" Augustos e dignissimos 81'S. repre5entantes da nac,lo.
"Tendo-se to:oarlo in,u!llciente a quantia votrullt no
ar\. 20 §§ li e 15. da lei n. 1, tií dc 9 de setembro (lc 1862
para pagamento óo subsidio a (lue têm direito os membl'os
da assembléa geral legislativa e da desper.a. com d publicacão dos res[lectívos debates, impressãO de actas e papeis
âvulsos, visto que polo facLo da dissolução (la Cam1lI"1 rlo~
d~putados, em virtude do decreto de 12 de maio (le 11i63,
rea!izão,.se duas sessões no anno corrente, e a qnantia fixada
no· excl'cicio actuill, pela qual se deve eITedulll' o pagamento,
[oi sómente para uma sessi1O, é nccessarío 11m credito SU[jplementar IH' importancia de 554:000;;), [Iara oecorrer a ta~;.
despcz~5, na [órma da seguinte uemoustraçilo.
«Subsiuio a 58 senadol'es, a
900,;1) meDsacs cada um, por
qua tro llleZe5 da 2" sessão da
12' legislatura, de li de
maio a 3 de setembro de
.

208:800.;)000

" Publica cão uos debates por
igual teÍnpo, ,) 5:8íJO';; mensatls . • . . . . .
« Impressão de actas e papeis
avulsos
....

1864 •

•

•

.

.

.

2-3:2{jO,pOO!l
2:000"sÓOO
---~~-

2;)Í:OUOpOOôc

« Sullsidio a 122 deputados a
600~

me1l5aeS cada um. . 2.92: 800$000
dos. <lebütes a

« l'ublícacilo

(i:800p: .
«

.

.

.

.

.

Irnpre.s:10 de actas e papcis
avulsos
.....

23:200.~OOO

':000;1)000

---~

320:001l;POoO

80mma. . .

55i:OílO~OO!l

« E' verdade que no ex.ercicio de 1862-1863, pelo qual
corl'ÍUo as deôpez,ís da sessão em que se vel'jficou a uLssolu,
cãO, houve um saldo avultauo; mas, oppondo-se as 1I055as
feis a que as quantiiJ.S vota{jas para um exercicio possào ser
applicadas a despezas realizadas em outro, (oi annullado o.
saldo nos termo. do decreto o. 4! de 20 de fevereiro de 1840,
quanuo, liquidadas as contas encerrou·se aquelle exercicio.
« A' vista do exposto, tenho u honra de apresentar-vos. de
con[O\'miuade com o art: io §§ 4' e 9' da lei n. 5í!9 de 9 de
setembro de 1850, a se~uintc proposta:
Ar!. unico. O m:niotl'o e secretal'io de 85tado uos negocias
do imperio é autorisado a despendcr, além da quantia fixada
no ar!. 2' da lei n. 1, li7 de 9 de setembl'o de 1862, para as
de~pczas das c(lI)laras dos senadores e dos deputados no exercicio de 1863-'186.4, a de üM:OOO~, que será distribuída da
maneira seguinte:
§ U. Cnmara dos senadores.
2S4:000,50()()
§ 15. Camara dos deputados.
S20:000,/líOOO
1:íM:OOO~OOO

".Rio de Janeiro, em ... de maio de 186i. -Jose Boni{acio
de Andrada e Silva. })
A imprimir.
Tres offieios do mesmo secrelario, datados de hoíe, aCOIll·
pauhando as ~cguill[c!

~I~SSÃOEM 8 DE
PnoPO~lÇÕES :

" A assemblén geral nsolve :

.
« Artigo unico, Fica o governo autorisa!lo li reVOf os decretos li, 1,478 de '22 de novembro de 1851 e n. 1,928 de
'25 de ab,'il de 1857, concedendo ás comp:ul1Iias l'ernambu·
Call'l e llahiana, por dez annos contados da "pprovacilo dos
sous ilctulles estatutos, a continuação da mesma suhvencão
de 81:000$ que até agora têm percebido as ditas companhias, e conservando ou redu1:indo esta subvenção nos outros
dez, annos posteriores, I\.evogadas às disposições em contrano.
" Paço da camafa dos deput"dos, em 6 de julbo de 186i,
-Francisco Josá Furtado, presidcnte,-Pedro Luiz Pereira
de SouZ'a, l' secretario intel'Íno. - José AlIgelo Marcio da
Silva, 2' secretario interino, "
• A assembléa geral resol ve :
« Art. 1.' O governo fica autorisado a mandar incluir no
quadro da P classe do exercito o major reformado Luiz Xavier Torres, como aggregado á armil. de infanlàl'Ía a.té que
baja vaga.
« Mt, '2." Ficão revogadas as disposicões em contradJ,
« Paço da camara dos deputados, em 6"de julbo de 18(;4,
-Francisco José Furtado, pl'esidente.-Pellro Luiz PC1'eira
de Souza, l' secretario interillo,-Henriqae Limpo de AUJ'eu,
2° secretario interino. "
« A a~sembléa geral resolve;
" ArL 1.' O guvel'llo é autorisado a conceder ao conseIneiro Dl', Penro Autl'an da ~l\Ialta e Albuquerque, lente da
f,lculdada de, direito do Reéife, um anno de licença com todos
os sous 'I'COClnlentos, para tmtar de sua saude onde lue convic!' ; e igual favor ao Dr, Padre Blamedg José Gomes d,t

JULfIlJ DE 18(j'.,

, renco, j'uranhos, marquez de Ct1:<ias, Danl:!s, Fonseca, ,'i,,contlc de Itaboraby e Souza Franco, o Sr. presidente abril"
a sessão.
Comparecêrão logo depois os Srs. Ferraz visconde dI?
Uruguay, barão de Antornnn, visconde da IJQU,' Vista, baril<,
de ,!'irallama, Candid~ ~ap!ista e Carneiro rle Campos. FuI··
tanto co~ c'aus~ partICipada os Srs. ba!'ãO deColegipe, ban1L'
rle lUarolUl, varao de Qunrabml, Candldo J~rges, EUI,cbio.
Paula Almeida, Vieira da Silva, SÍllÍmbú, Dias Vieira, Fel':
nandes Tones, mllrqt!cz de Abl'antcs, IDlIl'L]UCZ de Olinda,
Ottolli, visconde de Jequitinlronha visconde de Sapucabv
e Zilcharins,
'
.
Fonio lidas e ap[)fovadas as aetas de I) e 'i do corrente moz,
O Sn, l' SEGREunlO deu canta do seguillte;
E;';PEOIENTE,

, Um oficio, de 6, do corrente, do ministerio ãa fazenrlr."
cOf~endo a cópia das il,lforma~ões requisitadas por delilJe-

I'açao do senado, ,8 ministradas pela secção de assentamen to'
do thesoul'o nac1Onal, acompanhando quatro relac(je~ dos
oficlaes,reformados . no exercito e al'lnada, que esÚo com~rehendldos no proJccto de resolucão do siloado de 17 r!l:'
Junho de 1858-lett'a D,
A' soel'etaria, para ser pres:nte a quem fez a requisição,
ORDEiYI DO DIA.
NOMEA.ÇÃO DE !LONSO CARNEIRO PESTANA. DE AGUIAR PAn"
AllANUEN5E !JA sllcnEUIllA,
, Entrou em 2" dissuSSã~ .e foi sem debate approvudo o lIaleccr da mesa n, 2n, sUJCltando fI approvação do senado ~
nomeaç,lo de Alonso Cameiro Pestana de Aguiar pal'a amaBilm,
« Ar!. 2,0 Ficão revogadas as disposicões em contrario. nueuse da secretana,
({ Paço da camara dos deputados. em 6" de julho de 1864,
REFOn~I! lI"POTlIEr.!RlA,
-Francisco José Furtado, prcsidcnte,-PedI'Q Luiz Pereira
Pl'oseguiu
a
3"
discussão
da proposição da camara dos
de SQl>ta, l' secretario interino,
José ÂngeLo Marcio da
depulndos, 1'ofol'I11<111110 a leglslaç<io hypOlhc~aria CD,nJ ti!'
Silva, 2° secretario interino,
cmcndas das commissões do senado,
,
" A assembléa geral resolve:
", Art. 1.. Fica approvada a pensãO annual de 600$, cono 19,.. """>In R:nnos;- Sr. presidente, a minha opilli;iQ
cedida por decreto de 8 de junbo de 1863, ao IJadre José Ali- sobl'e este projecto jil é conhecida, pois que coube·me a tlOnr;;
guel Martins Cililves,
de f,lzer parte da primoÍl'a commissào, 11 cujo exame foi
• ~rt. 2, ~ O agraciado,;6 teri! direito a receber a pensão ~ubmethrlo, o nilllla na '2" discuss,lo tive occasiào de ex!)';r
depo 5 de deixar o exerClCIO das funccàes paroculues Ilela re- a conSllleração do senado algumas observaeíles sobre alie.
nuncia do benelicio,
N,lo deyiu, portanto, continuar neste debate, úma vez que não
• Fieão revllgadas as dispuôicões em contrario.
tellho il I'retel1~iH) tlt~ emendar o ilOllOrt;mte trabalho (Ias ,luas
" I'aço da camara dos deputâdoô, em 6 ,le julho rle 1864, COllllllÍs,ões compostas de t;io dislínclos membl'os; mas.
-Francisco José Furtado, I'l'e.idcnte,-Pedl'o Luiz l'ej'eira SI', prc:;iJellto, a mateda é de &umma importaneia, cntendé
de Souza, 1" secretario interino. - José Angelo Marcia da com grandes illleres~es,c cu fle,;ejo que não !'Csto duvírla sobl'e
Silva, 2" secretario interino, "
omotivo e sigICificação de meu voto; para torna-l'O bom expliForão todos a imprímir.
Cito e quo tomei a palavra.
Ew seguida o Sr. presidento deu para a orelem do dia 8
O (lrojccto é eOIl;idcl'ado polo i1lustrc relator das comrnisas matel'lus já designadas, e convidou os 81'S, senadores pre- sôe; como uma I'cfOI'llH\ juridica, Outro illustre membro das
se!ltes para trabalharem nas commissões"
mesmas commíssõe5, quo na ultima sessão occu]lou a a:!tcncãlJ
do senado, o considera essencialmente economico.
•
Eu acompanho o iltu:;tre relator das eommissôes cm sua
aprcciaciio,
Cousidero
o
[lroject~
como
uma
reforma
juridica
31.' sessão
ca qual" entrotanto devem resulta!' uatufillmente filctos ocoEM 8 DE JULHO DE 18Gi,
nomicos. não senuo o fim tio regimen hypollJecario outro senão facilitar as transaccõcs civis, de que os immoveis podem
PRESlDllNCIA 00 SR. 'VISCONDIl DE ABAIlTÉ,
ser o objccto, procurando n soguran~a dos adquirente'! o capitalistas, e em consequencia disso o credito territorial.
SmuMARIO, - Expediente, - Ordem do dia, Nomeacão de
N,lo é sem alcance esti\ apreciacilo, EUa determina a cone
Alolls~ Garneiro Pestana de Aguiar para umanuense "da se- ducta do legislador e lhe se!'ve dé regra, O l'ogimen bypocretaria do senado. Approvacão do parecer da mosn,-I\.e- thecurio entende com illtcl'cóscs diver~os que l'eclamão a
forma, hypothccaria, - Discursos dos Srs, Souza Ramos e protccção do legislado'r. Têm-se de allonder aos illteros,es
CarneIro de Campos, Emendas e discur;o do Sr, Souza dos capitalistas, dos proprietarios com quem estes contl'atUo,
Franco,
e do terceiros, que podem sei' prejudicados,
,
Tratando·se de uma reforma simlllesmente juridica, todos
A's 11 horas da manhã, achando-se presenles os Srs, visestes
íutOI
esses
uevem
ser
consultados.
Se,
porém,
1'0 trata
conde do Abaetó, Marra, Teixeira de Souza Fcncil'a PC!llla
Mendes dos SJntos, Araujo Ilibeiro m'\I·qu~z de Itanhaem' de uma reforma essencialmente cconomiea para a lodo transe
Souza Queiroz, Jobim, Cunha Vasconcellos, Pom~eu, 8ouz~ facilitarem-se os emprestimos sobre os immoveis, concclltmRamos, Nabueo, D, DIanoel, Rodrigues Silva, Siqueim e se n attenção do legi~lador nos interesses dos cUI,italistas, e
M!lllo., Paula Pesaôa, Dms ,de Carvalbo, barão de hluritiba, á necessidade de dar-lhes segurança são sacrificados todos os
~~melda c Albuquerque, Plmenta Bueno, Souza e IIlel1o, outros In teresses.
C? mo já di55C, considero o projccto como reforma jUl'idi-'
S,I,Cll'a da Dlotlll, '\'l~cúnde rle Suassuna, barão de 5, Lou-
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ca; não nutrindo o pl'Opo5Íw de fortificar a todo transe, a; O Su. NABuco:-E' um onus real em toua " parCo.
custa de todos os iMeresses o credito territorial...
O Sn. SOUZA RAMOS :- .. , e converia dar-IJH'. llIilior ueO Sn. VISCONDE DE IUBonAH'I' :-Apoiado.
scnvolvimento, l'egularisa-Ios, como meio de me.]!JOr aproveiO Su. SOUZA RAMos: - ... não nutrindo as mesmas esperan- tar-se II fortuna particular. Entretanto a 1I0sô<l Ic"jóla,';",
cas Iisollgeitas que alguns dos noLres senadores têm mani- civi) cm vigor n~o se presta a ~5ta di,posi~ão, e p~. j,;;;, o
(estado a respeito de estaLelccimentos semelbantes, estando projecto mUlto dIscl'etamellte deiXOU de cOflsideI'ar o arrcllú~
neste ponto de accordo com o nobre ministro da agricultura, mento, ainda o de longo prazo, como Olllhl rcal,
commercio e obras publicas, já o senado vê que não actuão
Podia ills!stir ':linda, SI', I!resillente, na" obsr,',ações qt:0
no meu espirito com a mesma força as razões com que se fiz na 2" rll.SCUSSlLO _a.. rcspeIto das hypotbccas h'glll's da
justificão algumas disposições tendentes a favorecer o credito fazenda publica, e pnoclpaimeute <Ia, das corplll'/'Çm's 01" m;;u
territorial « estando entretanto disposto a admittir todas morta; mas, reconhecendo que não e defeito sCIJ.h·cl nesta
aquellas qne não se oppoem a interesses de outra ordem, reforma, 1,[0 voltarei a discuttr este poato.
dÍl:;nos igualmente da proteccão do legüladol'.
FalJareí. porem, Sr. presidente, da exigoncía dil in,cl'ipç;;o
'Como reforma juridica, dóu a minha adbesão ao projecto das lJypothec1ls das mulheres casadm;, dos menOI'C" c interque nos occupu, uma vez que se eliminem algllillus de suas dicws, ao mesmo tempo que se dfl:todo o ciTei tu ti "emelbnlil(':;
disposições dlctadas IJelo desejo que as iIlustres commissões hypothecas, ainda não se~do inseript"" E5t" dlS:l,osi~,(j dt;
manifestárão de fundar o credito territorial, dbposícõe::l que, llroJed.o e a mesma do c~dlgo cm! francor.; ma, c,;cril'torcs
a meu vêr, não vão direito ao seu fim, e por oútl'O l.. do notaveIs, e eutre clles o Sr. HautUlll~, que, CIl1111eu humilde
compromettem interesses que eu des.java vêr respei tados.
entender, escreveu com mais clareza .. , .
Não quer isto dizer que o projecto assim emendado ficaria
O Sn NAllUCO:-Apoiado.
isento de censuras.
O Sr.. Soou R.uJos.- .... direi mesmo com mais saLI'lIoria,
O proj{\cto, eliminadas as disposições a que alludi, se
b
I' 1
h
I
.
confoIma inteiramente á le!!islac.ilo. franceza em \Ílur . e OJ ,.80 !'C a egIs açãO, .l'PotleCill'la, a~~egurào ue c,;t" di>puopt a0 do cud'go CIVIl fl'1ltlCeZ não c exccuti!! ", tem cahido
noLres scnailol'cs sabem que a legislação hypotheciu'ia fran- em desuso; scrá por falta de sancção '/ O SI'. llauluiHe
f~:~~~:S~i;:I~ ~W~I~I\~e~,aSc~~~s d~C~~~it~;j~~i:~~~s~r~o:~r~~~ decide-se pela ncgativa, e attriLue-se este fac:(} á cootradiecezes.
Ção da lei, exigindo a inscripção ao mesmo tempo lflw a
',
b
Últillen5a.
E'u,. Sr. P·'··:I(,cnte, que só acho ôa a lei;islação hypoA inscripçiio das hypothecas das' mulheres casar!as dos
tlwcarl<1. di! AlIemanha para a AlIemanha, 'lue enlenuo que meoores c inlCl'dictos é exigida (lor alguns dos codi.':os de'
eHa é inap.rlicavel ao nosso lI aiz , e que senil. dalllllosa em outras Dações, por exemplo, iJelo da Sardenha : l)HlS~ liam
vei. de ull ...
- se CvJllIJrome tao
lI tnes I'c'.soas 'IUt;
que nau
os'!li t cresses. 'll
O Sn, NABuco:
Avoiado ; li impossiveL
em todos o~ tempos ~ em t?dos os panes mCl'cceriÍo. pela
O Sn, SOUZA RAMOS:
.... eu que peuso que a legislaeão ClI'cumstnnclll de sua IncapaCIdade,a prolecçüo do It'gIblfldQr,
fra~ceza acommodada ~is'Cretamento ao cosso I,aiz, comô o se pres~l'evem a.s meslll~s ,:uutelas 'lue II Ill'ojecto aJmílte,
projccto pretendeu, sallsfaz nossas neceSSIdades, não posso llicumbmdo da IIlscl'lp~ao Imo só os lIltcrcSSatlos, lUas tailldeixar do reconhecer, como já o fiz na 2" discussão bem diversos funccionarios. Entretanto com bastante funil,ique esle projecto !lO estado em que se acha boje, depois da~ monto muitos juriscunsultos entendem que essas cautelas
alteraçt)es e emendas que tem sojfrído nas diversas discussões não silo suficientes para garuntír os i,;i.ercsses de taes IIC'por que tem passado, melhora e melhora muito a nossa le- soas, e que esses interesses são tão rcspcitaveis. digno,; ,!e
gislagão bYllOtbecaria, íeita ha quasi um seculo em Portugal tanta ,:ttenção, que a cl!cs não deve o legislado,' allteptir
11 que Portugal achou insuficiente e já reformou. 8e fossen~ COlIveOIenClilS de outra ordem, sacnflealHlo-os iÍs vuntagclls
emendadas algumas das disposicões a. que passo a reíerir- do credito terl'itol'Íal.
me, em meu humilde conceito, se teria. f CitO para o nosso
O pI'ujeclo 'Iue discutimos está Utl5tUS i!léus, rCfuha os
paiz nas circumstaucias actuaes a lei que Ibe convem.
interesses destas pessoas determin<llldo que, UriO nh,tallte a
li arei preceder ás observações que vou submetlel' à cOllsí- fdlta de inscrijJçiío, valhão contra .terceiros ii, hl'pothccas tlUll
deração do senado sobre algumas Ihsposições deste projecto lhes competcm. Deste modo o pl'''Jecto roconuccc que" obriuma declaraçãO que vem a proposito: a r~íórma de que nos gaçiio que impõe aos interessauos e a certos fUllccional'Ío5
occupamos necessarmmente se ha de resentIr de alguns defei- da inscl'Ípcão da hypotheca não é uma garautia sufficieut,l.
tos. yonlue esta reforma só poderia attingir a uma maior Era logico reconhecer tambem que pela mesma razão não
Ilerfclçào, reformando-se ao mesmo tempo a legisla tão civil póue ser uma garantia suficiente para o capitalista (lUO ]lrc(Apoiados). A legislllçilo hypotbecaria joga com todas as tender fazer um emprestimo.
'
partes do direito civil. Tem-se entendido que a lIossa le~isl'orque não estâ inscripta uma hypotheca legal não se segue
lacão civil não é a mais conveoÍlmte. e tratUDlos tle sl~hs. qne ena não exista, E ao capitalista o lJue cOllvem saber 11;10
ti (ui-la por um codigo IIcommod,lde ás nossas circurustallcias. é que ha. urna hypotbeca. legal, mas sim que nenhuma existe:
Não sendo agora oc~asião de. alterar essa legislação. ba de esta certeza não a pôde ter com uma inscl'Í/lçãO incompleta e
a. .reforma bypotbecal'la resenllr-se necessariamente dos de- íaHivel como o pro.iecto a considera. Seme !lanta illscripgão
feitos deUa.
é, portallto, sUllerflua, e serve sómente para incommodo e vcAssim, o projecto exige para que o dote da. mulher casada ::tame dos interessados_
valha cont~a ~erceiros, entre outras condi~ões, que seja insiO projccto seria mais perfeitose, contemplando a Lypotbeca
nu~do, A mSlllua~ão, o senadv sabe, é uma formalidade vii:; legal, de que tratamos, a dispensasse da inscripcilo.
110j8 apenas ser~e para augmeutar as despezas das partes;
Accresce que em muitos casos será imlJraticavel, ou muito
ent~etanto 11. le~lslação actual em alguns casos exi;;e para 11. dificil o cumprimento do preceito da Íllscripção.
validade das doacões a insínuacão como nma solemnidade
O projecto prescreve que a inscripção se faça DO lugar onde
suLstan~ial, da, qual (} fisco ~UDlbem arre~ada um imposto. estilo situados os i01mOyeis, e estes podem existír em lo~al'
Para nao conSiderarmos aqUI esta formahdade vã da insi- di[erente do da resideucia dos inter'cssarlos e des funccio~a
nuação, seria preciso reformar a legislacilo civil em vi"'or e rios encarregados da inscl'ÍpçãO. Nesta bypotbese aliás muito
a lel fiscal; portallto lá vai a exigencia aa illsilIna~ãQ, : que írequente, Ó íacil ignorar-sc a exísteucia dos immoveis. c-difpor estas conSiderações não me oppouho.
ficilima a inscripcM. Como ha de, Dor exemplo, o juiz de
Tambem o projecto deixa de cOllsi~erar como onus real orphãos, o proyedór, o juiz tle direito áe uma comarca insereo D.nendamellto, mesmo por longo prazo. , .
ver em outra comarca uma hypotheca legal a que esteja suO SR. N,inuco:-Tambem é defeito da legislação civil.
jeita pessoa de sua jurisdic~ão?
lIa. outra disposi9ão do projecto soLre que furei algumas
O Sn. SOUZA R!~lOS:-, ,. contratos que aliás illtCl'Cssal'iiio observações: é 11. {lue cxib~e a transcripçiio dos titulos de lUUmuito ú lavoura
ta~ão da propriedade entre vivos, E' uma dis\lOSiSãO illlporu
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bnto, muito nccessal'Ín, pal'a li pc!,fci~ãO do rogimen ~ypo.
'thecnrio; mas C:l receio que alguos inconvenientes pOSSilO VII'
desta innovaciio.
Assim conin o legislarlor qucr pela publicidade elos enca!'
gos hypothecal'i,o:, cvitm' q~0 o :mesmo devedor bj'polhcljue
i'egunda vez o O').Iocto qu~ JII ~sli\ IIIlpf(rnlmellte liYI.",t!lcCaU?;
jusloé que procul'c eVitar fice S8 I1rpothc~uc o lI1HllDvcl Ja
"cnuido, prescrevendo a publlc!!latlc dos actos traOSD1ISilVOS
do direito de propriBdarle.
Entretanto, SI', presidente, no Citado de nosso paiz, dis·
persa como está nossa populaç,lo por grandc Icrritorio, a
l"oorancia de uma parte della póde rlar log-ar a que a lei,
q"uc quor evH,lr o estallionaío da hypot!wca de um objccto já
vendido, mlo orrel'cca mais frS'lucntclllcntc do (juc ágora occasiõcs de'stc cdmc; porque, embora n;;o estcjn tl'aoscripta a
compra de lllTI immovcl, ncm por isso elle pertcnce ainrla ao
que o ven deu,
F"i1arei ag-ora, SI'. rr(Jsi.lc~tc, do § li" do art 4· do projecto, redigido pelas illnstrc5 commissões. No § 3" dosse
mc;mo artigo se diz: (lendo)
« No CiSO rie que o ll11nlovel ou immovcis hypothecarlo' p~
recITo ou so[fnio deteríorncão (lue os torne insufiCIente:; para
scgllranca da ri ivilla, pódê o crdr,r dcm:m<Jar logo a mesma
\livida o'u exigir reCo,'co da hrpothcca. »
As nobres commi$sÕes em U11;[\ emenda procllnil'âu suavi·
sar esta disposí~'lO, dando (l direito de .leinandar logo li dí·
vida 8ómentc quando o de,'c:!or não reforçar a hypotheca,
Aiarla sem esta emenda que sunvisi1 a disposicão dlSste pnragrnpbo, eu lhe rl«ria o meu voto. E' ra:!Oavel [IUC, pereCllnrlo
ou deteriorando·se o ollje,cto hvpot llrcado quc em a ga.rantia
o seguran1:a quo o ':apitalista icvc em vista quando fez o emprcstimo, 'sc considere em su~~eita o devedor e portanto sujeito a ser logo demandado,
Esta disposição é a mesma do arl. 2: 1:11 do codigo .civil
fraoccz, e se acba rellro.Juõida em mUItos outros C01l11(05;
mTo Im legi:,lac,1o hypothecaria ncnhuma ~'lC não comprohenda esta disposic'lo.
IIIas nem no codigo frar.c~z, nem em nignní outro' codigo
se acha a disJlosic'10 (lo § 9°, I(ue diz: (lenda) "Quando o
pagamento a q'Jo' esU sU,jcit:i a hrpothcca fOI' ajltstnrlo por
prestações, e o devedor deIxar de satisfa~cr a algumas doilas,
re(lul<lo-sc todas vencidas. »
Esta rlisposicãO não existe no titulo lias hypothecas' em
codigo algum de (lue cu tenha conhedmento; as mesmas nobres commissiffls apontiio a sua origclIT;-é a ultima lei bypothecaria pOl'tuglle7.a.
Não me parcce conveniente, Sr. presidento, fallar contra a
legislaçilo dos outros pai7,c3; entret" oto oêscl'val'ei qne a re
forma hypothecnria pol'tugueza, donde as illustres commis"sues tiriÍrilo esta disllosic,lO, resente-se muito da intenção
com que foi feita, do pcn'samcntn dominante dc f,tcUitar a
creacão de bancos temtoriacs, e cnmo não é para estranhnr~5e qlle o legislador, a~sim pl'cvenirlo por uma idé"i fixa,
sacríficasse outros ínte!'Csscs, a\!lIla que mu;{o atteo(li'loís,
Desejo, Sr. pl'esidente, e aÍlllla espero, que as iII11stres
commissões, reconsidcrando a materia, modifiqucm antes da
votaçãQ esta disposiçuo; que se rosolvilo IlIlJSmo a elimina-Ia
do pl'ojedo.
Esta disposle~o, SI', presidente, é perigosa, pÓlio trazer
graves inconvenientes, põde destruir nluitas fortunrtS ; e 1)l)Ia
minha parte qnero que ti(lue hem patcnte que não contl'ibui
'Com meu voto.
Póde ser qlie o riÓ'or da disposição a 'fue me estou roferindo convenha aos bancos tcrritol'Íacs, em que tantos conllãO, para facilihr suas operaclles e dar-Ibes solidez: não
contesto; mas nesse caso con'viria C"to-Ia especial pnra sc·
melhantes estabelecimentos. Na generalidarló em que está
'Concebida, e no legar em que se acha não me parece bem
~abiôa.
O rcgimen hypot11ccario refere-se eS5el1ci~lmentc a dis~osiçõcs legislativas e regulamentares, destinadas a Cazer pub]icos ,05 encargos dos bon" immoveis; mas oITo eat,ende CO~ll
dispOSições d'l nallll'eza da de que tratamos, mil I, pI'opl'la
para figurar no titulo do codigo civil sobre os contrato::<,
Eu disso, SI'. pre5illente, que esta disposição IÍ perigosa,
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c accl·esce.ntarei a~ora que oi10 tem seu l'undamc.:H;) (iD.S
princilJio3 da sc\encia, Como complcmrntfl r1~sta di~po,ir,;jo,
estabelece Pl'OJccto em um dos l:ltul1úS (\l"Ligos IJ direito '!o
credor n sequestro antes de conclltaç'ln sobre os bens l1ynolhecados, seguindo-se a accilo summal'ia fie - assi~aaCi~o' tle
10 dia5,-semclhanlo :í que êompele por (lívidas Cl)mlllcrc.iac;;.
Tratando·se do credito I'oal, no caso de erolTJ,tnl1o II,pothecario, a confiança do omprestador se deposita mio i!;,
p~ssoa nu devedor, mas ~im nu cousa hypothccar!a, E' a
grande vantagem e superioridade d.o cmprestnpo bypothecarin
a maior segurança - plus caultonis ost tn r~ qltallL i,.
persolla, Desde que a cousa não pereceu, nem som'cu ai toraeM que diminuisse sei! valor, não ba razão [lill\\ qlle se
iu!gnc vencjda toda a 9ivirla (leia falta só de U~l pilgamentll,
nao ha raZilO para ealnr em suspclta a gal'rwtm que oca')!·
'
talista teve em vistas quando fez o l';.mprcstilllD.
NDs empreslimos comlllcrciacs o ne"ociante Ijlle faail ao
pagamento de uma prestação ~om raz~o incorre em suspeIta, com ruzilo pôde o credor demanda-lo por to~a a divida;
mas no empre5timo bypotllccario a confiaaca do Ci\llÍtalista
se depositou na co usa, no obj,)cto bypothecailo, e, não lenuo
este soffrido deterioração, nuo ha fundamento pô 1",\ a suspeita.
Esta disposiçuo, Sr" presidente, contraria o .pel)SHment~
desta re!Qfma; permltta-se·me a exprllssão, o desmor;llisa.
O que Si) pretendc 'com esta reforma? Tem·se dito que o s~u
fim é fundai' o creditl> territorial, isto é, in:opil'ar >105 capitalistas confianca na Rropriedade para assim facilitarem-se
os emprestimos hypotbecarios.
DIas desde que o projecto, sem que 11 pro~ricdade hypothncada soITresse alteração alguma, sómclIte pela impontua!iJado
da pessoa, muitas vetes em uma circlilllstancia fJ.S?ccial, dá
ao credor o dÍl-eito do demMdar logo tUlia a divida, come·
çando a demanda pelo sequestro antes d~ conciliaC,iO, deixa
patcnte quü nenhuma ('ollfiança tem na propriedade pam
garantir a divit.il. ([I!e t~rlil a confianç:\ cstá n, pessoa.
lIli podcl'm tambem Ihzcr, SI'. prewlento, que e,ta disposição e iníqua e contraria aos fill6 que o projccto mostra t(!'l'
em VIstas. Todos sabem, e 05 que ,ão lavradores o têm experimentado, quo por causas indcprlldcntes da vantalle. pOl'
força maior t lia ann05 em que tl relllJa da lavoura lltiu é sufficienta para ai' dcspezas do ~Ii~tcio: sJJj~itllr·se neste O~ISO Il
lavrador ao rigor da disposiç,To contida 1111 projj)cto me p'llroce
que não lem fUildamento na justiea.
.~Sr, presidente, esta disp05içãô pó:lc mesmo <!Coroco"r a
USlira e a. espoliacão de muit,ts propriedliU'e5, (,\polados,l
Talvez mUitas famlhas por causa desta lei le1l11flo de perder
o pão. Os nobres senadores sabem que ás vexe;; os erudore!
se aprcsentão com O caracter de protectorcs, facilitando em'
prestimos....
'
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O SR, llARÃO DE S, LOURE;I'Ç~: - A 2 e 3 °/0 ao mol.,
O SR. SOUZA RAMOS: - .... e isto se pódo dar mais frequcntemente a respeito do gran'Jo fatendeiro, que, estandll
rodeDdo de pequenos lavradores, pretender alargm: sua pro·
priedade.
Recordo·me ter ouvido ao ilttt;;+ffidn relator das coa;mis·
sões que esta disposição é conforme nos princípios ?nmittidos pela legislação da França e no outro, paizes. Olltrosim.
que mesmo entre nós 1)5t;\ em uso insel'ir-se nos contrnlo:\
esta clausuln. Observarei (jue a nossa legislação em vigor,
emhora tolero essa clausula quando convo/lciollada pelns
partes, não a prescrevc posílivamêute como agora se fn ;
e nilo vcjo necessidade de se alterar nesta oce'ts:fio 11 nú:is:t
legislação nes!J. parte, quaado no mcu entenrler ella i;
melhor, mais justa do que a legislac,io dos outros p<liz.,s, ri
que se I'cferiu o illustro relator das commissóes, Domai" Sll
está nos nossos eostmnrs illôCl'ir-se essa clausula nos conlratos de cmpreslinws hVJlolhecarios, eda dis[losicito é ínutil:
(Ieixc·se às partes a Illlenlade de contratarem do modo que
mais conveniellte Ihcs pi\I'CCCr,
Esta disposição cont, ,li ia. como (!isso, as vistas tio [ll'ojecto,
por'Iu~ li a ma'lÍfestilçJo d,i desconfiança na propricd,l(:e p'lI',t
garn,n tI r os emprestnnos, Arnda as cootral'll em outn.
, sentido.
I NilS CilTUl11stancias 110 nosso paiz, IIJo podclllGti iun,;,lr
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com tnnl!! suliMz o credito t~rril-orial ; é preciso, pois, que se
n1l0 dc~trun, no proposito de fundai' o credito territorial, o
tredito pessoal, muito util quando é auxiliado par nquellc,
lUas, Sr, presidente, <'Sta disposicão acaba inteiramente com
o credito Ilcssoal. Que capitalisfa se animará a emJlrestar,
cOlIGando sómclllc na probidade, na {lontualirlade, na posição
actulll do propl'ietario os seus capltacs, podendo este contrahir depOiS uma divida com hypothcea ([ue o sujeita ao lleri~o de ficar rC\lcntinamcnh.l privado da sua llropriedade, e
talvez arruinado?
.
81'. presid'entc. prcscindirl'i de outras ouscrvações que
tinha a fazer stiurc a materia; vou concluir, querendo sómente que fique consignado nos annaos da casa que não contribuí para se con~crter em lei a disposição de que ultima·
mente tenho tratado.
O Sr, liicmza F.'nneo!- Quallclo um' oenador illus
.trado, que aos cOllhcrimcntos juridicos sufllcicntcs para dis~
eutir estas matorias une o facto de ter sido um dos memhros mais im!lortantes da commissilo, que no flnno anterior
tràtou da lei Iypothecaria, discute a questão sem apresentm'
cll1rnd~s, dá-nos algum direito a pensar que suas ohjecçõcs
não têm, para alie mesmo, lodo o cunho da fOI'çn. que terillo,
e p'ata l.ÓS todos, se ao mosmo tempo a'PrcS<lntas:su cmendas.
O nobre senarlor é muito íIlustrado, milito amigo do s"u
paiz, para desconhecer que uma lei uypothecaria ê uoje da
liri:rneira necessidade, e lia de ler lodo o dcsejo, e o disse,
que ella saia, se não com o <::uoho da perfeição, ao menos
,. melhor quo é possiveL
Se sua convJcc.l0 .fosse assentada a respeito dos vicios
t1gli,lo projecto hYliothecario, o nobre senador teria apresentado emenclH, pm'à mdl10rar ·a lei no sentido de suas ídê<~s,
(Ifa um aparte.)

Njo digo Iwda que I,ossa orreeder no llGUre senadar.
O Sn. SOUZA nUlOS: -Não me oll'ende,
O Sn. SOUZA FnAl'>Co: - Nós Illuitas vezes apresentamos
ohjeccõc8 simplesmente para procurar vel' travnd.l a discussão, é explicado ou melhorado o projecto, seIO que alias des
.le logo e5\ej .mos COll ,encidos que é possivel melhora-lo e
·CQmo •

. O nobm senador alguml\s vczes referiu-se no que elle
chal)lou desejada J)CI'fCí~ãO do projccto~; mas eJle mesmo em
suas observacôns Nllollstrou depoiii que essa perfeiç<1o uão
podia sell<10 ser rclativa. quando, notando algulls defeitos no
(lrojecto, explicou (Jue ess~s defeitos erilo conseqrrencia da
situaçao do paiz o das suas circumslaucias, e que /lcavilo
assim desculpados.
Membro de uma com missão que com outm tomou parte
nu cOllfecc.~o desto projecto, eu tenbo por primeira obrigação
procurar ,lefcnde-Io dos reparos que lhe fez o nobre senador;
depoii disto, hei de apresentar taUlbem objecções nlinhas, e
dedal'o ao senado qu,c nen!lUma oujecção faço ao projecto
(jue nao acompanbe Immedtatamente de lIueuda para o seu
lllelbor.amento.
O nol.l{e sepador pareceu não confiar muito nos bons resultados do projecto, e pareceu tamLem confiar cm que
al"U1U uem e~le traril ao paiz. Senhores, não ha ninguem
qJ'e possa ter eSllerancas de milagres produzidos por c;ta lei
em projectiJ ; qUl)m o disser, quem procurar incutir taes eXR:;eradas e~lle\"ünças, quem fizer crer que ell~ vai mudar imllIedifltmneale li face da agricultura do pUIZ commelte um
grave erro, prcjudit:ao lJrojecto, e tambem !lo proprio paiz,
TJcla descrença em que o porá para com medIdas do corpo 19gislativo,
O projccto nã.o fará milagres; mas, ~lrilstando embaraços
l10 credito do~ agricultores, e proporclQ,onnuo os meIOs de
credito por longe prazo, e juros mais modicos ãquelles que
ciólÍvercm nas circulllstanciM de se servirem dellos, póde
animar muito os trabalhos agricolas. Com o tempo este edilido do credito I'cal ou territorial, que JlQr agora se limitará
aus alicerces e paredes IÍle~tra8, recel)('rá Il cupula e /lcará
cumpleto.
·~t:u nao e,pero que fi no~a lei faca milagres; espCl"o, porém,
que, Innçamw as uases para o mi(mo tcrl'Ílorial, para ~ue o.
agr,,:u,ltore. lfus:;,'o COlHei tel' suas actuacs pesadas (1Il'ldas
eU! olilra~ Dlüi ô levcs, Irabililará para 5ahir do~ cmuaroços

com que lutão aquelles que tiverem animo I) merecerem ct~,
dito de que fazem esforços. As hases precisas para o credilo
agrieola c territorial estão lançadas no projecto: alguns favores silo concedidos aos estabelecimentos de cre ito para
que possão conceder fi a~riculturn condições mais s~ppor
tavels; o resto. o aperfOlcoamento deste traualho, VIrá da
pratica, e os poderes do eslado n~o se nega!'áó aos que forem
ncce"sarios e possiveis. Irei, porém, primeiro ás úllJecçOes
do nourc senador,
A' primeira, á segunrl<'l, terceira c div~rsas outras olijeccõo. o nobrc senador rcspon,lcu por si mesmo; mostrou que
líüo podião ser perfeitas desde logo as medidas, que as til'cumstandas da nossa prollriednde não o permltliilo, Desde
que o nobre senador o disse, as suas objec~oes, clle me$mo
as desfez,
.
O SR. SOUZA RAMOS:
Nem tive em vista combater o
p!'ojecto .
O Sn. SOU7,,\ FlIA!íCO : - Nem teve intenrão de comuater o
)rOjeClo, diz o nobre senador, c o seu apoÍo é-nos muito va .
1050.
J7alJou na exigencia da inscripc1io da hypotueca da mulhcl'
casada, dos orphiios e interdictos, c disse que havia cspecie
de contradiccão em di.pensar-so a inscripç,iO e exigir-se a
inscripcão: issim tamuem se tem dito que cra mel boI' acabar
com a hypotbeca legal da mulher ca~ada, dos menores e dos
interdictos. Senhores, não podemos llrescindir desde logo de
babitos antigos; não podemos dei;(ar desprotegidos interesses
que precisão proteccão ou tutela 'Ia lei. lias flíspensamos
contraditoriamente ã inscripcuo e exigimos a inscripcãO! Ois·
pensamos, porque ba ausoluta necessidade de que, 'ainda em
falta desta solemnidade, a mulber casada conserve o privilegio de seu dote, os menores e inlerdictos não fiquem sujeito, a perderem seus uens por deleixo, ou mú fé dos seus tutores ou curadores.
O SR. SOUZA R.lMOS:
Pugnei por esses interesses.
O SR. SOUZA FRAI'ICO :-Assim mantendo o projecto a l1ypulbeêa ta cita em favor do dote, e dos uens dos menores inIcrdictos, estahelece que não precisfio ser especialisados, e
nem de inscri!Jcão para valerem mesmo contra terceiros,
(Ar!. !lo~) DeternlÍnar o contrario seria abolir hypotbecas,
que, além de estarem em nossos costumes, 5,10 dcviúa prútecÇ?O a interesses que não sabem, não podem defender-so por
SI 1\1CSmOS,
~Ias, sendo preciso não levar-se mais longe o risco de terceiros que contratem com as pessoas cujos bens estão assi:n
gravados, e filIo São poucos; e devendo Jlor outro lado habllitaros casados Ilam se servirem do cre ito, e igualmente os
tutores e curadores,e outros semelhantes que nestesencargG&
rc,no serviços, facilita-50-lhes a elles os meios de especiaisacão e inscripcão no seu proprio interesse, e no interesse
gerál commette·Sc a inscripção a diversos lunccionarios puLlícos. Não ua, pois, contradicção nas medidas; antes alias
comuinllo para tirar as hypothecas legues, tncitas, ou occultas como tamuem se denominão, alguns perigos, e para con·
servar eslas uypothccas de que não é possível preselOdir.
Outro SI', silnador pela Bahia já havia dito, e acomeaoba aquelle a quem tenbQ a honra de responder, que a 1Ilscripção ti defectiva, não ê bastante para assegurar que o
immovel, de que se trata, es!cja livre, desembaraçado de
encargos, e pertenca ao que o Inscreveu como seu.
Senhores, assim é, e não cra possivel fater-se de outro
modo. A certeza até do dominio por vias da inscripcão, só
a AUemanha a lem, e nem a Franca o lentou, não obstanta
que a sua propriedade immovel. esteja em melhores com[icões de que a nossa, como um pmz de menos vasta extensão,
ruais povoado, mais explorado e conhecido do que o vastissimo Imperio do Brasil.
So fosse indispensavel á execução do systcma a completa
certeza ate do dominio, a lei hypothecaria não seria. reformada neste sentido ainda até o fim do seculo ; a agricullura ficaria privada do auxilio do credito territol'Íal, que
não tem JlOdido manter-se por aSllocia9ão, não obstanlc terem-se creado alguns bancos para ellte /lm, So não é completo o serviço que o projecto ,póde prestar, será eomtudo
algum, e pôde se cstJerar que Importante; e devemos ap-
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!l~llssa-Io POl1luO a opinião o pede, o cuua anno IlQderá ir a! ou Iras, nem auloci~al' o çreuol' pam, rxigir o tO<ÍnI (/Q pa..
3endo melhorado.
gamcnlo.
Alguma cousa pódo deixar-se aos cuidados e pesquizas
() SR. Souz.\ RAMOS;- ala~ eu não me OpPU! li ementltl.
das associacões ou mdividuos que emprestem sobre hypotbeca
.,
'
.
de bens immoveis e de seus acessorios. ElIes, (lUO hoje
OS" SOU!'.I FII.\NCO:- Esta não c a mlt!ha r,eeposta,
mesmo no cahos da actuallegislacfiv têm ~Iguns lios Jlara aproveito somente a sua: nesto ChSO tambelll ~ do mt~ressíÍ"
guiar-se no lnbyrintho das byp,0.tbc·cas e pril'í1egiíls occullos, Ih cl',edor ~a. falta, do um p,\game,n:o, ~or mou~o occaslonal,
!leão com a nova lei mais habilitados para terem segurança fOI tUlta, n,IO Ir de,de logo e)(ecutal o ,eu deveuor.
no; seus empreslimos, O facto docasamcnioélJUblico, e como
O SR. SOUZA RA!los:- O credol' ÚO boa fá, mas lumhum
os contratos de dote só so admlllem por esc!,lptura pU]lltca, os !la [IUO não Silo.
anterior ao casamento, o emprestador tera a C"autela de
saber se houve contrato dotal, e quaes suas condições.
O SR, SOUZA FRANCO :- Mas, se Il nobre .ollador julgava
Assim, a circumstancia do casamento meno~ favoravcl para que podia. haver ali pengo" em as.im entregar-se o del'edor
o credito do que a do cellbato, 11 da tutona, d!1 adnllnts- ao credOI', com igual razão deve julgaI' quo o b,l neste caso,
trucão de ])ens de mão morta, de emprego publico respon- em IluC por um facto fortuito ia obrigar-~o immediatamelltlJ
savôl por dinbeims do thesouro, sUo fado~ patentos, cuja u devedor a pagar a divida bypothecaria, quand'o aliás ell8
respoll abilidade pódc ser conbecida, e que a eSjlccialisação se prestava a reforçar a hypotheca.
symplifica.
Mas, desde quo o nobre senador dii!sc que vota pela dis,
Exigir 11. rcspei\o do desembaraço ~a PTopricdade mais ~er- posiÇiio emendada, cu n,10 posso cOilrinuar a discussão.
te~a do flue o IH'oJccto consigna sena dllficultal' por mUitos
(Lendo.) " § 9.0 Quando o llagamento, a que está sujeita a.
aDnos mesmo os empl'cstimos por associaçilo para os predios bypothcCll, for ajustado por prestações e o devedor deixar do
urbanos, e adiar, lido se póde prever até quando, esta me- satisfazer alguma dcllas, reputiio se todas vencidas. "
O nobre senador, oppondo se a esto paragl'apuo, dissc :
dida,a qual póde ajudar ml0 pouco 05 agriculturas que tenht10
para orrerecer a garantia sómenle de sua propriedade !'Ura!. ," Ha possibilidade de violencia contra o dono do imlllovol
Vejamos as duvidas do nobre senador sobre a emenda ao : nesta disposíç<10 ; » e aCI'escentou. «e olla não tem razfto
§ 3° do ar!. 4° do projecto; diz oBa: (lendo) " No caso de de ser, por~ue, se o motivo de credito era a propriedade,
que o immovel ou imllloveis bypothecados perecão ou so!Irilo desde flue alia 1;ontiuúa intacta, dove continuai' o credito
deterioração (Iue os terne illsuI1icientes para·scgur.ilnç,l da int,lcto, como estava antes. "
divida, pÓfle o credor demandar logo a mesma dIVIda ou
l'rÍmeiramente, já um nobre senador,so referÍu a que entre,
exigir reforco da bvpotbeca. " Pareceu-me que o nobre se- nós a maior parte tios contratos são feitos neste sentido i Q
nadol' admiÍle a cxecuc<1o illllllediata. excluido o reforco da então li di:5]losicão combina com os raelos, e será elecutada
hypolheca quando o cr6(lol' a e110 se opponha.
"
sem queixa. A-minha rssposta 6, porém, outra. O elll~re8O Sn, SOUZA R.\:.IOS : E u disse que votaria pelo artigo, ti mo bypotb(){:ario com pagamentos por pre,ta~õos ellU1Valij
ainda sem a emenda i é a legislaçãO dos outros paitcs.
a, uma bypotbeca de dilferelltes prazos; desde que no
,
primeiro arlllO deixou-se de pajlar a presta~ão, como que
O SR. Souu FRANCO: - Logo, acha que não ba I)ravume ficou anllulIada a parto da lIypotbeca correspondente á
em deixai' nas mãos do credor o direito do, detenorado o divida do anno que deixou de ser paga.
immovel hypotbecario por qualquer circumstancia, dar 1101'
O nobre senador negara. ao credor bypotllecario o direiLo,
findo o prazo da divida e executar o devedor,
de ir haver o pagamento da prestação com IluO se me ralo. SIL SOÚZA RAMOS: Ha uma razi'io para isso,
tou? Não lhe pôde ne;;al'. Donde o haverá? o quo fará.
elle 7 Executa a Ilroprieuade, vellde a, e vendido o Hnmovcl,
O SR. Souz.\ FRANCO:
Eu não acho razão.
base da bypotbeca, finda o contrato e toda. u divida torna
O Sn, SOUZA RAMOS:
R' a legislaçãQ de todos os outros so exigíveL Consentir, admittir que, ainda. não paga li prestag,io, vão se espaçando os prazos e vigorando a bypotheca,
paizes.
seria converto-Ia por ultimo em hypothecas sem prestações.
O SR. SO<1Z,\ FRANCO' - A l"egislacão de todos os outros lIa de pois, ütlmittir-se que s~ pódll exíg,ir desdu 10"0 o Pl1paizes não é entendida como o nobre 'senador &UppIJC,
gamento da prestaçãO, e, ~xlgl!ldo-o, vai â pra~a o bem lrnO Sn, SOUZA RAMOS: - E'.
moveI bvpotllecado, e vendldo,desapparecerá a baso da bypoO SR. SOUZA F8!NCO: - No cou'go francez, o are 2,131, tbeta, com o que lieão praticamente vencidos todo. o:;
qu;e traz a doutrina a qual por minba iniciativa foi s~bsti prazos.
E agora note o senado, não é tão completamente, como
tUlda, como acima se lê: é explicado pelo art. 1.188, e de
u~ modo ([ue'eu en,tendo rOI'çarlo: diz-se que, não oostante o nobre senador díz, que na propriedade de raiz ha só o credito
reaL A propriedade de raiz é um instrumento nas ruãos
delxar·se a alternaLlv.a d" execução ou reforco da bypolheca
ao credo I', elle é .0b!,l~adQ a ac~itar do devedor o reforço da de um indivíduo Ilue a faz vaiei' tanto mais quanto uiuis inh.ypotbeca pelo pnllclpl0 do art, 1, lM8-que o prazu é em favor dustrioso e illustnldo for, mai., conhecedor da ;sua profissi1l>,
do deveuOI', e não póde dar-se por findo a arbítrio do credor. mais activo e desembaracado em seus trabalhos. O credito.
Entre nós regula o mesmo principio, que o prazo é eru pessoal do propríetllrio iiifluo,pois,nu confiau[la sobre Q. valo'r
favor do devedor; porém. se a nova lei dissesse como. vinha do immovel. (Apoiados).
O credito pessoal até certo ponto depende tamhem do real~
n~ ,projectQ, '~ lJue pôde o credor demandar logo a mesma
dlVl~a, o.u eXIgir rerorço da hypotb<lea", a intelligencia porque, embora o credito pessoal tenha muita for., sempre
se
lbe recollhece mais alpuma, se ao lado ba alguillu proprioobvla sena que o credor tem a escolba e que o prazo ficará
fintlo,~e elle,em logar de aceitar- o re[o;co da hypotheca não dade, lJa alguns meios. ASsim, a propnedade, QU algulls meios
o qu,ízer. A condi~ão do devedor licariâ Ilrupeorada co~tra a dão força. ao credito que aliás mereça o individu-aro por sua:!
sua IIltenção rnamfestada no eontmto, e isto quando entre qualidades pessoacs.
Ora, um homem que não paga no primeiro anno as SIL'\S
nós s~o llenvels os accessonos escravos e a hypotbeca pó.lo
deteriorar-se muito em. diversos casos, 'eorno de peste, de pres~ações não dá á propriedade real a rorça cQoperadora do
credito
pessoal.
'
cho!era-morbus, etc., sem culpa do devedor.
Pó de ser por causas independontes
O Sn. Souu. RAMOS
. O SR. SOUZA RAMOS: - Está no interesse do credor prereda sua vontade.
rir o reforço da h~potheca
o SR. SOUZA. FRANCO :-Então vem ao caso o seu propl'io
O Sa. Souu FRANCO:- A observacão do honrado senadorresponde ás outras observa~ões, que elle fez quanto ... argumento: nenhum credor irá executar desde 10'-0 por falta
do pagamento da pl'imeira presta~ão senão á(IUe~le devedor
O Sn. SOUZA RAMOS
Não responde, não.
em que eUe não tell ba cOlllianca.
O Sn: S?UZA FRANCO : -... à sua opinião que, vencida
E. demais, o nobre senador ô disse, e é facto, Ilue este pny·
Um.l j1"'mclra prestl\~ão, não Jis;'e dar-se !l0l' vencida toi/as j\lCto reõente-se Ulll pilueú da necessidade d;i' formar as b\S\l
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)1~IS. 1~~11l<L1JO que ftls?e que. as prestações dUO Ilagas não bOIl~_adc UCma!IUar-roe daJ' o vulume de 18:50, (E' satisfeito).
<1,,0. lÍlI'<110 a execução lInmcdwta, como ~e sustenhlriiio as
Nao ha duvl<la Ilue, sendo OOjcClo do commorcio sómenlo

,o;;wdades que lêm todos os annos de receber uUlluidades os bens moveis, ou n,Hlrcallcia, c tendo-se fixado o l,rincillio
],uru r~gar os juros de suas letras e amortizar as quo forem q,ue .as bypolh,cca$. somenfe podem ser de bens de l"!liz (l
tlorte:IHlüs?
CIVetS, so a leu CH'Jl as pode regular; portanto as solemni- O SR. SOUZA RA)lOS; - Faca. se uma dísposicão especial dades da ilypotilcca regulão-se pelds Ims civis, e o codigo do
para e;,tas .ociedades,·
•
commercio nada tem que haver com ellas o que fica claro
O 88. SOUZA FRANCO; Rem; ouvi esla observacão do ' ~~m as d}sposiço,e: ~o art. 1° e 2°, sem ~ecessidade do penobre .cnador, O nobre sanadar al'gumenlou. como sempre, IllOd~, CUJ}l•• upp~e,s"o proponho""
.' _
apl'csenlUlHlo razões que dCllloostrão muito' talento e que d DlUs,.~lzendo~,e"amda que 6c,1O revobadas as ~ISposlcoes
esludou muito a queslão.
o COdloO, lelatH~ls a h}polbecas de bens de raIZ, ba de
:
.
e~tendcr-se q~e fica0 comprebendldas na del'ogação as dispo, '
O SR. SOUZA RAMO, , - !lu,to obngauo,
slções do codl"o do commCI'CIO sobl'e os elIeJto. das bypo~
O Sil. SOUZA PilA ""CO : _ ~las, senbores, nós não podemos ti!,ecas nas, falloncias, c alteradas as ~rcfcrellcias dos arts,
]'l)lhg,r esIa lei hypolilecaria de sorte que os emprestimos 8.'t e scgullltes. O nobre. relator assim o entende, e que as
.ltrvothccarios a longo prazo sejão sÓmen.le especiaes para ~IS~OSIÇÕIlS da lI.o~a lei sub.tJluem as do codigo e as deas sociedades. ou comllanbias i e principalmente aquelles que logao,
,
"
'l~er~m as clrCUIllSCl"ll'ções, .qu.e querem os privilegios, se
~evada a nova adout~lIIa a este ponto, e ~sslm e~tenrl!do o
/lUO crearclll eslil contorrW1C!U dos emprestimos individnaes
penodo do aI!, 2 , fica0 desde logo em dUVIda as dlspos,cões
clltJczar~õ os (,llll<ldol'oS de, empl'cstil11o á exigencia da:;.co~~ ~os arts. 8?Z e8ííll d,u ~odi~o commercial, que não. sujei tão.
punbras ,onde as hl,uvcr, uelxanuo sem recursos as prOVJnCIUS a concorda,a o~ creuoles uyeolbe~arIos! e os mhlbem de
I) JOi;ahuades que lhes ficarem distantes.
lomar palIe em sua dehberaçao, Sao artlgos derogados por
Temo:>, pois. em yj,:a que estes emprestilll05 a loo~o vc!,sarem sO~l'e brrotbec~s, p~lo menos sobre as de bens de
prazo IJOs.fío tambe.m ser feitos por indi~íuuos por sociedad~s rmz,. e a IC!;lslugao de faller"cIlls torna-se manca neste ponto.
em nome colleclivo, em cOlllmandita: eis alli !nais uma razão ,Ainda mUls; tuda a claSSificação das prefercncias fica inuda disllO.idlo que a exi"e geral e não sómellte limitada ás tlhsuda qU1ludo se lrate de hypotheca de bens de raiz que
(;ompallhia·s, ou banco" 'llVJlotlle~arios.
.
são as que "ão subsis~ir com a !lova lei, Se o period~ que
Creio que a estas se lhili I;",rão as objeccões do nobre se- revoga touas a" dlSllo~l~ões do Código do commel'cio revoga
nndo!' pehl pl'o~incia de Minas.Geraes i 'pelo menos as que ~a~Jjem~ 00122 e',I!.IJllllã,? do !'r. re~~lor das commissõ~s, os
dle acompanhou da promes.ia de emendas são eshs duas a.rts, 8/i, 0/5, is!{i, 8/7! 8,8, e 019 do mesmo cQ(lIgo 11
purque elle peue a sU1Jr(;:;sãO dos §§ 3" e 90 do art.
ordem das preferencl<ls fica Ulvil'tlua e sem motivo juslillcado
O .codlgo deixa as lJ}'jJolhccas llUra o ultimo logar nas prefe,
O Sn. So,uzÁ RAM.O; : - Tudo quanto diss~ suullleUi á illll~- renclas, antepõe as tacltas ou legaes ás convellcionaes
e sobre
ambas dá preferencia 'os dl','er-os cl'õdl'tOS dn dO'llll'lll'O e
traç,u,o u.:lt; com missões.
v
v
privilegiados enumerados nos arts. 87t,8íli e 876 . e a nova
O Sn. SOUZA FlI'\~co:
Annunciando emendas,
lei dá ás bYllolbecas conyencionaes pr'eferencia ~m muitos
O SII. SauzA RA:IlOS: _ Não nnnunciei pedi ás commis- casos sobre as legaes e sobre os pri~i1egios, Assim o dispõe o
sóus ouo upl'cscntasscm.
'
, § 2° do ar!. tio, yue diz: "Continuão em vigor as prefe•
I'end~s esl:!belec!das IJellll\'g~shlDITO actual quanto aos bens
. O Sa. SOUZA Fi\A~CO: -l>orlallto, suppondo ter respondido moveiS, scmoyentes, YH7lluvets ,,!lo hyp()t~eçados, e quanto
,,~obscrvaçõe,; du IlOVl'e sca"clor, eu não COlltínúo neste cam- ao preco dos ImUlOVClS Ilypothecados depJts de pagas as diIJo, por'luc tCilllo de responder a ontras anteriores".
vidas hypolhecarias, "
O Su, SOU;;! RAMOS; _ E fazer ta'ubem as suas objec~ões.
.Sustentado o período do pl'Ojecto, cuja supressão prollonbo,
Ú S S
a IIllelhgellclR Ilue se lhe dal'á, e ao í\ 2" que -venbo de ler,
. Jl: OUZ.!. FflANCO: - ... e Íllzer I\S minhas objecções, a será que as pre[erellcias no caso de fallenclils são reguladas
Ijue lrOI agora.
pela nom doull'ina i que a bypotheca inscripta prefere aos
A !Irillleira objeccão é contra o primeiro periodo do art. '20, credilos de dominio, e aos outro. do art. 874 e seguintes, e
(]U0 diz; (le,nrlu) " ?idl0 derogadas as disposiDões ,do codi;;,o esle até porque o ali, 5" diz que os privilegio referem,se aos
dO commerclU relatl\'<ls a ilypothecas de bens oe raIZ, " CreIO moveis <J aosimmoveis não hypolhecados,A's disposicões espe'lue esta disposição li pelo menos inulil como repeticão, e ciaes ôu codigo sobre preferellcias no caso de fallencias
q~e, além de inulil Corno rcpeti!)ào 1 terá. elIeítos inconve- substitue-se as disposicões gerae. da lei das hvpotllecas, o
lI1<.'lItoS,
que me parece inconvêniente, porque as fallcncias exigem
O arL. 1° diz: (lendo) " Não lIa outras lJypothecas senão disposições especiaes, Supprimido o artigo, ficaria entelldiuo,
l!~ucll"s que o5ta lei e.labelece. » Logo, estão de rogadas as pelo contrario, que, regulauas as hYp'0thecas pela lei civil,
dl:;!lOSlçÔes do co:hgo do commel'cio a reSlleito de hypolhecas soll're~ excepções no caso de f~llenclas quanto a terem preIjuaesquel' .que ellas sejão, e prillcipahneute de bens de raiz. CerencJa sohre alias os lH'evlleglOs dos arts, 874 e 875 .
. B}as pod:a-se entender, /lOdia-se dizer; " Isto é uma dispoOutra emenda proponho ao 3° período do § 10 do ar!. 2°.
el~,LO somellLc para o CIVC »; ~egue-se, -porém,o art. 20, que e 1a periodo do § iO do mesmo artigo. O!\ 1° diz; (lendo)
thz: (tcndo) "A \Jypotheca é regulada sómente pela lei civil, ({ Só podem ser objecto de bypotlIeca os immoveis.-O.
amua que alguns ou todos os credores sejão commerciantesi" accessorios dos illl)lloveis com os ln~smos immoveis.-Os eslo,,?, tíJl'Hü-Se expresso e dal'o que fioüo derogadas as dis craves e anímaes pertencenles ás propriedades agrícolas,
])(JSIÇÕCS do codlpo do commercio relativas ás bypotllecas de que forem especificados no contrato, sendo com as mesmas
bens d~ raiZ, _e I~Ull! a d,spoSI~ão ~e que peço a sU)lpressão, proJlriedades,)!
O § 2° diz: :IClldo) "S;10 accessol'ios dos ímmoveis para o
. A dlspo>lçao e ilHlib mconveOlente, e peço hcenca ao
lllu,lre relatur da COllllllissãO Rara demonstra-lo, ({ Ficão fim do paragrapha antecedente (lstO 6, para serem bypotlledarogada~ as di,posições do couigo do commercio relativas cados com elles) Os instrumentos de agricultura e os utenas hJ"[lothecas de bens de raiz. » Logo, póde se querer enten- cílios de fabricas rurnes r,dllercl,(es ao solo, J,
der 'I UO 11110 fieiru !Ierogadus ai' hypothecas !Obl'e bens moA minua primeira questão é de ordem e collocacão : Se OI>
'lei. i porque, se uma di"'po&i~'iiO especial é precisa púra escravos e allimaes lJodem fazer parte das hypolheeãs sómente
tler"gur as lJypolhecas de bens de raiz do cotligo do com- como accessorÍos dos i'umoveis, e não de per si só, o logar
qnerclO, nao havendo dis{losi,ilO especial IJue revo"ue ,lS desta disposicão é no g '2°, oude se trata de. access.orios para
hYlj()thecns de bens movei:;, !lue o cudigo autorisa, !~óde se o fim de entrarem oa uypotheca com o.s ímmoveis,
clitellttcr que ainda .se admittem as hypotlJecas de bens moveis
Neste § 1a a descl'ipcão dos acceSSOflOS fi.G.1 deslocada, pOI'ou 'lue twta c coulgíJ do commcrcio.
que nelle se lrata dos imnoo\'cis e do domínio sobre alies,
~l!ls v,,,,o, a wr tie ainda n1!o tem outros inconvenientes Ilue póde ser dilccto ou iólllente ulll, a {lue tambem se Cl\U-
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fei'~ () Jil'cit,) de o hYl)~I!:ecllr, E. pois, tralallilo-llc de aC~Qi- não as mesma'" í,'UI';CilS e"tabelcciJaô nas cipad,'s ou !lI}.
sOrÍu:! que podem ;;cr hIPoLhecados, o h)gar dll doutrina do vo,,,los?
~Juito I'elo contrnrio. senhores, flS grandes fabricas crciio
Vamos agora. A 'fUL'otão de doutl'Íail. u~ immoveis têm em roda d~ "j povoucõe5; lá está Lowcl nos Estados-Unidos
acccssorius pOI' natllrcza eomo as florestas, arvoredos, eh~, r tl)rllil.:la uma grande ÍJOVoaç;1t!- Uma fabrica seria favorecida
e accussorios por dcstiaa~ão, como em um cst'lbelccimento 'luando no comeeu não Ilroduzlsso gmndes vantagens, e desf,,,,~ricola ou fabril 5,10 as 5U"S machlllas, utellsilios e <lni- vorecirla qunnrlo' pilssnsse a crear um grande povoado, a dar
nHlCS de serviço) pois flue) sc;;undo a nO:3sa Icgi3l i \Çil0 1 aLé os grandes intel'csses e a trrtzur no estado muitas vantagens.
Ci\rrOS e ]Joi, de um engenho c:o a,suCDI' se cOllsiuel'ilo <lceesE' mister ter em vi,ta flue os habitantes dos povoados presodos ,lo engenho, O,; c"cray'}s lambem [IOC' esta lei vi,o ser ci~ão trabalho, e, como 11 a"ricuttura não se nccommoda nos
conúlc:'adG3 taes para O c:rdto de darcm valo,' aos ilílln:Jveis povoauos, ,10 mcnos as fab'ricas passão abi esta,belecer-se
e os turnarem aceitos cumo ;;arantia !le emprestilll1S,
c'Jm vantagens para qu:) os babitantes das cidarles, dos
Eotcs accessorios o silo da mesma sOI'te, ql1er (} eslabele- granJes povoados, e seus suburbios, teabilo em quo occu.cimelllO s~i,1 ag1'icnla, quer seja fabril, c nenhuma raz:10 ba par-se,
para que a machiuil ue vapor que move as lll'lclHlas ,Ie um
A minba emenda para melborar a disposíciio é 11 seguinte·:
cll~ellllO dc fabricar nSSUCllI' seja accessol'io do e"t~belcci- «O 3° pedado ;/0 ~ l' do ar!. 2· refundil-se no 1° ~eril]rlo
Ulento, e n:lo o sej't da [aurica de tcCi<lllS a machína a vapor do § '2' do mesmo iu,tigo, e fiflue assim redigido: « § ~. o Silo,
(lUC nlO'le OS teares; «ssilu, se os can'os e bois llue c!)ndu- ar,cessQrios dos inunoveis para o fim do pamgrapho ,InteceZém as C:lilnas uas parti,los ('IUO é como so cllamilo no :-Iorte dente: os esera vos, anima0:>, instrumentos e utensilios dos
os di'icr50s Cilnilil\'iaes) pal'a :lerem espl'cmi.tas nas moendas estabelecimentos a;::ricolas e fabris, e li enes adhcrentes, »
~,jo acees5oríos dos estabelecimentos agricolas, porque o
Talvez se pense que a idéa tle tornar os escravos accessun;10 sOl',lo do:! cstduc!ccllncntos fabri, os Carl'05 e boi" 'lua I'i~s. tambem· dos e.tabcl~c~mento" Ca~ri, não diJve ser arlconduzem o algodilo para aS machillils, $rja este coIbido nas mlWtla, porque .0 uma Idea '1ue sor!'1 a todos. a ~e 'lue os
ten'as do estabelecimento, ou compmd,) de ontl'Os?
escravos devem hlr para os estabeleCImentos du lavoUl'a '. e,
Nesta parte da lei, em que se t!'ata de prillcipios ~eraes de f:lcto, c~ncor,lo em ,yue_ algl\m~ co usa se filga, no sentIdo
n<lO é oceasi:lo d~ tI~;ti'guir o, accc>,ol'Íos, da agri~ullur~ . tI~ COllsc~Ulr que ellcs se]a~ prlllcI~almantc apphcadoô .aos
do, de ,Ilutms IIldustrms; em oUtl'O, 10itar e que se poderão t"I,b."Jho, d" .1,lvoura. _Dh., s~~~ole~, as ~ab~ICas d~cmllle:
razcr ciJstlllCÇilo para favoreccr a a.";l'Icultura COIU prefcrellcia la~,LO, por excm{JI?, a, cer~nllca., a, tle tla~,fOrmaç,IO, da.
ás outra. i:Hlustl'ia,;, se esta fOI' a intcoc;10 do leaislarlor li lllitrlCll'US ,em ,moveiS, c I~Ultas outras espel'les de fabncas,
melhor s~!'á deh:ar aos estatutos dos dlvol"os bt~ueos o
n,lO precIs,~rao cutro, no. de eScraVJS actu~lmente?, Na
jlrcferencia, e f,:zer mais favores à llg-ricultura do que tis g~'an,d~. prO_VH;GIi:dc i\1ma" l,lue tcm n~Ultaô fab,~lc~s de ferr?,
rauI'leas, sob a lOSpCCC<1o do governo que tem de apl'l'ovar o. e~c:,I'o_. tem ",,10 consldelndos seu, ac~essollos, decLI~c-"e
seus estatutos.
'lua nao sao; alI! estarão todas essas falmcas dcsfll.vorecldas,
som poderem cOlltmuar ou gozar dos favores do credIto real,
DCI~ais, neste pOtlto n,is temos legi,;laçJo llntiga suure a quan,lo a fabricacIl0 do ferro deve ser faVorecida geralmatCl'la, A resOljl~,lú de (G de Cevel'ciro de (Sr.~ e li provi'lill Im~nte em todas ai provincias. e especialmente nas centraes.
de tl de janeiro de 1319 já tinh<1o detCl'lninado quacs silo o:;
Temos, portanto, (IUC nüo Im r,ttãO uenhuma, nem politica,
accessorios quer d,)s estabelecimentos agricolas, '1um' das nem jul'idica, para considerar mio accessorios os escravos
fabricas; e ,\ provisão de 1819 dil muito e:qJl'essamcote, - dos estabelecimentos labris desde que eontinuem a ser accesos ut~llsilios das fabricas, No parecer da con,'ulta do cOllselho sorios dus agrícola's,
de c>tado, que vem .iunto ao uriso n, H;l de 21 de dezcmhro
Ua ajll'la outra nl7.iio, c é que, se sómenlo considerarmo.
Je 1856, se diz 'Iue silo tanto acccssol'ios das fabricas <I"ric"las como das outras fab:icas em geral os instl'Umenti)"~'os os estabclccimon!os propriamente a~ricolas como susceptíveis
de
IN acccssorios. havemos de ser ICl'ados a aumitlir que os
lihH1~ilios j c até. iH:'S ::aDcnl0s que se ua\'àu C se ull0 ainda
como accessJ)rios dos engenhos, [101' exeiOpll), e atti nesta ('o;;onho; de fabricar assucnr e outros que t<ies não são a~ri
expl'e3são-adlterentes ao solo- os carros c os anilll3cs de colus, porém commcrciaes. Assim os consillera a legislacilo
seu serviço. E não sÓlllcnte da lavoura, poróm ta Olhem das . francc2a, tlue vai sendo nosso guia ne,tas questões, e Goget
fal,,'ir:as ccmmÍCas, e das fahricas dc millel'a\~;10 ,Ie femi 6,:. l\Ieqjer, Díccíonario Commercial. Actos de commcrcio,
(IUando o malerínl Dtuto é COOtluxido em carros jiara 06 lo~a~ li, 106, cita julgado que são emprczns commet'ciaes as farcs e,Jl1 lJue se separa c funde o íl.!rro. ~;10 6, pni,:;~ novilla.Je bricas de ferro que têm fogilps e rurjas, e ate os engenhos de
CfHl~ldcr\\r ac~e:)so!'t(}S d03 estnbclecilllcatLl.5 rdbds as suas fabricaçãO de assuour de h"t teraoa, mesmo sendo olla colhida
em suas terras,
ma cid nus, instrumento" utensílios e animae:! de i!cI'vi~o.
Senhores, vaUlOS a I'or \I,lI alcance nnis rlne l'o,lel'la tcr
Eu concluo, portanto, qU() IÍ preciso coni;iderar accessoriO'J'
c"ta disposição, e Ifue vai al~m das illtellciles do legis- dos ei'tabelecimentos agricolas e fabris os seus escravos,
lnuof'. Se silo ílC-:CSSOf'Íos Oil.s fabricas j'Ufa8;; "a~ madlíl1í1s e aníma6il, machinas e utensilios, sem rlistinccão se sfio emntcnsil,i?s, os animaes e escravos das fau.ricas agricolas, con prezas civeis, ou commcrciaes, devcndo as associações pl'Ctitluarao estas SUje] tas ao pagamento da SIZil de torlos esses ferirem nos emprcstimos os que mais garantias o[ereccrem,
obJec!o:,; c, se ",io silo acce.sorins das fabricas ilHlu:;tl'Íaes contanto Ilue os favores scjão distl'illUidos de sOl'te a mun
estlS terão o privilegio de sal1il'cm datei commum ficnnd~ torem os de agriçultura em eOlldi~õcs de igualdade com os
assim alh,:aua a Ic"i,!asão que boje manda pagar da outros.
me,ma maneira a SI." na ,'otlda desses aCCOSSOIlOS. PorHoje que se traLa da ereaçiio de estabelecimentos que
tanto decretemos o 'lue são accessorios sem aUencão :tos emprestem capitaes soil a gumntia. de by~othecas, e de recstilbc!ecimcnto:! agl'ico!;ls ou estilbelecimento, fabris; e habilitar estes elOprestimos, fal'à dcsservlCo ao paiz aqueilo
roservemos os favorcs ã agricultura para il 2" parte da lei, lJuo sustentaI' qne a hYjlotllec, desacredita o commerciante
c !Iara as regras de fOl'!ll,ll:<lO do. nOV"$ estabelecimentos flue a contrata sobre algum de seus immoycio. 1IIIlito pelo
hypothecarios.
•
contrario, ella o acreditará, como ao lavrador, se o pl'oducto
Eu acho m,cs!:lO na maneira, de diz~r Jo Jl~r:l~rapho algu- úo emprcstil\lU Cor hem eUlpregi\do no desenvolv.imento ua
ma. cou,a digna de rPllaro. [LeMlil.) "OS tnstrumentos do propria industria, Tambem é inaxacto que o immovel nãa
a~r,cultul'1l c os ut,'nsilios das fubricas I'Ul'aes adhel'entas ao' seja a base da fahrica de tecidos, por cxempl'l, para poder
su!o. » lluracs a(Iui adiante não quel'eni dizer o mesmo que ser uY!Jothecada com os seus acces,orios ~no se dá com os
Ile agricultura '/ Sé fnuricas l'urae, são U3 de agricultura, ha estabe ecilllCntos ou fabricas agricolas, Podem os accessorios
rcdundanwl no mo do termo-ruracs-; bastava dizer-in, ter mais v,alor que o immov('l, e isso se dá tambem nos estahclocimenios agl'Ícolas; e a circumstancia de não ser a fa·
~tI'UU1ClltOS c IIten;ilios de agricultura adberentes ao Eolo
Se ruracs lJu~r dizer" p~('ém,-estabelecidas no campo-, ~ual brica pertencente ao senhO!' do lIredío pÓlio taulbem dar-se
a l'ilzITo. polthca, .lUl'ldlCa, ou qualqllcr ouLm, que póde tornar .nos estabeleti(l}(intos agríwlas, e nilo deva sen'ír esta exccpla1'0l'ecluas as fabricas de tecÍl!os estabelecidas no campo c Ção de argumento P:l1'I1 n~;1l'~ a;ó estabelecimento fabril a

:lo perioJo uo "lo parilgl·"pho é no '!lo panq;rapho, p(ll'iollo 1.0
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capllCidilde bypúlbecarin que .e admiLlo quo lcnba o agricola.
.
Eu passarei agora li qursLi10 ccollolllica c áquella p.1ltc
do projecto que tem por fim facilitar entre IIÓS a crCilc;10 de
associnçõcs bypothecarias.
Senbores, 0;10 tcriamos fcito Illuito se, :IITastandn 05 embaraços nos emprestimos sobre bens bvpolhecarios, n50
procura!'semos animlil' o estabelecimento do associações que
rcunão os rupitaes sullici('nlr.s para os forneecl' li ngri-cllltura
e industl'ias, sob a ~ar~o!ia da hypotheca de scus imovei;
e accessorios; a lei seria iocomplet,\, diga-se o qu'C qui1:Cr.
Quem entendes,e que nos deVllllllos limitar 1\ refonnal' li
lcgislacão bypolhocaria, sem CI car de alguma maneira illccn"
tivo aó estabelecimento ue 1\s50ciac,ies qne cm(ll'c:\tem rU1Hlos·
:;ob garantia de bYflolhecu, desejaria muito pouco na actullldade, deixaria por lazer uma parte mUlto ilhportantcida
obra. Embora. não li f[lçamos, perfeita, (!evcmos comcçlll',a
tambem neste ponto, As comn\lssõeS reUlllllas, aprcscntulldo
,losdc logo bases para a crcacãll tle socicdlldes quc vcnh;1o
"pplicur-so principalmcnte li -Blnpregtimos hypothecarios,
consultà!'ão as necessidades do [Jaiz, e a medida ó tanto mais
necessun1\ entre nós quanto 11 crea cão de associilcõos eS!.;'l
peada pelas leis ultimas, l,ela lei (i pl'ovidcncias <Ío 1860 ;
nós pl'eoisamos afras!"r os embarncos á crcncão de associa!:óes, e, além do ,dTastnmcnto
embaraçõ" preci,anHl5
tambel~ olIercccr-llles alguns favores tanto quanto s,10

ac

pOSSIVCIS

A proposito de favores, pcrm'lta o senado que eu faca
lima obsel'vaçno, Não pro>tilo serviço ilquelles que, tratando
fiesta questão, poem em perspcctim grandes favores possiveis
de laze!' pelos cofres publicos em beneficio da nl(rkultur<I;
estes é quo creão esperança:; exageradas. A in'!nslria agr'icola
Ilrimeil'amente nao poderia contar com o sacrificio de torlas
as outras industl'Ías. nrlO deverÍ;\ cOlltar até o pon to que
alguem tem querido fazer crêr. O (lUO quer dizer favores
concedidos a uma illllustria com sacrilicio dos cofres publico; 'I
Quer dizer onus para todas as outras industria,. Se o estarlo
dispuzer de um, dous ou tres mil COlltos em favor e,pccialmenle da a.gricultul·", eSSC5 um, UOUS ou tl'CS mil contos serão
exi/:idos das outras industrins, porque o IhcsOUl'O não tem
meios de sobra, e, se o prollucto dos imjlostos fo&:>o superior
ás dcspezas, deveria alhviar-se os contrihuintes,
Não se conclua daqui que não ndmitto f"VOI'CS especiaes á
agricultura como base principal das riquezas do estado,
como aquella in!lustl'Ía que, tirando da tona os pl''',luclos,
os vem oITerecer para o trabalho de todas ,as outras. Mas
tambem a miueraciio exlrnuu o [erro das entranhas da
terra; lambem as índuslrias seramicils tirflo da terra o barro;
tambem as industl';as que 50 exercem sobre as madeiras vão
apl'oVt'ita-las das florestas que a natureza produz; todas estas
concorrem para a creação de mat~rias primas, que outros
lIproveit;lo, modificão, ou trallsfol'm;lo.
Fawlldo Mta observaeào unictimente contra cspel'flllcas
clageradas que se podem" crcar. vou dizer até que ponto -eu
entendo que a agricultul'a deve ser favorecida, olla o deve
ser primeiramente affastando-se os embaracos, e em segundo
logar procurando animar a activirlade illlnvidual, dando-se
meios de credito de que ena se possa servir, proporcionando
favores deste genero, que não silo em detrimento das outras
classes.
Qual\do, por exemplo, um nobre senador se lembrou aqui
de dizer-« Poder-se-hia conceder Ille moratoria, admittir as
concordatas, e até li (alienei;). ", ell reconheci que esta
proposição nilo era senão o eITeito do zêlo do nobre seuador,
da vontade que elle tem de ver animada fi agricultura, uma
das principaes fonles da riqueza do paiz. !\Ias. senhores,
dar-lhe concoruatas, dar-lbe Illoralorius, facultar-lhe até C111leneias I
Esta quosttio de fa!lencia para a agricultura não é
nova. Na Inglaterra já foi JiscutiJa se a inrlusl.ria agricola não
('stil na mesma posição da conllnercial para tel' fal!encía, e
os favores que neste caso tem o cOlllmercianto, quando o seu
prejuizo venha de causa independente da sua YQulade.
nlils, senhores, o flue ti uma moratoria? o que é uma
cOllc.ol:data? oITerecer-se-hia à agricultura um favor que n[u
serwna 50n[0 para dilllinuir-lh(j o credito, (Apoiados). E

isto em oecnsi;10 em quo se procura firma-lo '1 IIC-se a~'
agricultor o' direito de pedir morntoria ou concordata, de
ahrir fallcncia, e os capitalistas que hoje lhe omprestão
dinheiros c que lhe bao de elll[lrestal' com mais facilidade, e
vantagens qUnllUO, passar a. lei em projcclo, fugirião dil
[aze-Io.
E o que Im na crcação ,Ie f'Sl.abelecim<'lltos bancarios
pothecarios sno;l" meios de vantajosa moratoria olfereci( a
aos lavl'llllores? Eu me explico. Um lavl'ador ónerado por
di~ida3 de (Itla paga altos p~'emios, obtendo com a crcó\ciio
desses estabelecimentos dinheiro a Ilremio mais baixo, com,
pa{;umentu do capital por prestacões até o prazo do 3() annos, que é nosso maximo, consogtte UnH\ venladcira mol:atol'ia mais favorave! do que qualquer outra, porque com
esse dinheiro paga nnõ credores, e libcrta-se da hypotbec .•
gTavosa que hoje pesa sobl'e seus- bens, Esta é a vcrúar!eira
nwratoria de que il agricull1Jru precisa-, _Illoratoria (lue lhe
augmentll em vez de diminuir o credito, de que as oulras
nlOralorias a Ilrivari.1o sem dnvida,
Eu adlwri, Gomo membro das commissOes, ás disposições
deste art. 'Ia; não v~jo por ora objecções que me fação demover do [lI'OpOSlto em. flue estou de os cOllslflerar como bases
pam o progressivo melhonllnento da agricultura. Entretanto.
vou di!cr as duvidas que tenho a re,peito de alguns dos panll(l'aphos.
Diz o § 5": (lend,)) "OS emprestimos hypothecarios não·
podcm ex.ceder li metade do, valor dos immoveis ruraes e tros,
(luartos dos immoveis urbanos. " Entendo que nenhuma razão juridica, nenuum motivo ecollomico ha para concede!'
aos predios urbanos quota m;lior cOl'1'cspondonte ao valor
que lhe é dado rio que aos agricolas. Fui do odinião contraria na commissão, onde a minha idóa não foi aceita.
O Sn, PAuA:mos:-E' a val'iabilidadQ ,lo valor,
O Sn. SOUZA FUANco, - Tratarei disso, Temos em vista favorecei' a agl'Ícultura quanto nos for possivel; c todos reco"
nhecemos (Iue quanto se tem fcito noi! uUimos annos para
estender os empl'cstimos hY[lothecarios á agl'icullura não
produziu resultados. Cont,'ibui pam fi crea~ão do banco·
Agrícola da cOrte, do llypethecilrlo da Bahia, e para que o'
banco Hypol.hecario desta côrtc, modificando 05 seus estatu,
los, empre5t:lSSe capilaes com garantia dos predios ruslicos ;
e qual Coi o resultado? Estes estabelecimentos preferirão cmprei'ur seus meios em cmprestimos aos predios urbanos, lia,
portanto, punI o; predit.s urbanos tazÕe5 de prefel'encia pum
serem attendidos I:OS emprostimos hypothecario$, sem necess\dade de (Iue lhes augmentemos os favores e ponuamos em
melhores con!li~ões que os predios ruraes,
I'oder-se-ba porventura ",ontestar quP IÍ maia um favor;
um privilegio, um[l animacão, um incentivo a maiores emprestimos determinar que sôb a garantia do predio urbano,
avaliado em 30:000&, s~ emprestem 2'2:500,a, o que sob a dI)·
pretlio ru.tico, avaliado tamhem em 30,OOO;/i- se empre51ent
sómente até 15,000.;'I? E' um favor feito aos predios urbanos, que elles não precisão, melhorando sua posição que jà
é 8olft'i,el, com prejuizo da ngricullura, flue se acha em COItdicões menos favoraveís.
1\las esta nãu é ti razão unica' uma úas garantias dbs empl'estimos hypothecarios a ~ongo prazo, e com amortização
annual, é a renda: os pred lOS urbanos não dilO todos elles
renda, e ados que a dão (\ de ordina.rio infel io!' fi uos estabele
cimentos de agriculLum bem dirigidos. Pl'Ímeiramente muitos
dos predios urbanos s1l0 em parte babitados pelos seus proprios donos; o pl'edio urbano llabitado por seu proprio dono,
que não dá renda, que garantia presta ao pagamento das·
prestac6es '1 O emprestimo hypotbecnl'Ío não tem sómenle por
garantia o valor do predio, porém a renda necessaria pam
pagamento das. annuldades, porque se tem em vista nunca
excutir, nunca vender o immovel, se for possi vel, mas lazer
pagar o emprestimo pelo seu rendimento annunl. Se parte da
agricultura não dá sempre I'llnda sufficiente a do café c
a do algodilo e outr'as, d,lo renda muito mais fayoravel do
que a dos vradios urbano!; por conseguinte os estah~leci
mentos agrícolas têm mais motivos para so connar nelles ,
pi\ra mereCel'em pelo menos igualdade nl qulita do cmprestimo, quota da qual depende a da unnuid;ulc.
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'05 pI'C,IiOS urbanoõ .;10 sujeitoõ á I:luior. dele«,iol'a~;iO, segunda razão. Bastava um Cacto; ahl esta I'ctropohs, ondo
tlrna casa que .dul·a oito ou dez Ill1nos. d~ra mUito. ao passo
'Iue um ei'tabelecimonto de lavoura, principalmente as terras,
leIO valor pel·peluo. A casa cada anno estraga-,o ou desmeroce na archltetnr,1. nas accemllodaçõos, pelo invento de
nOV05 arranjos de edificação.
O SR. PARANIJOS : - ['ar isso lha 'tm Ilraw, 30~ annos o
maximo.
O Sn. SOUZA FRANCO:
Os prcdios urbanos são suscep·
tiveis tambem rle gran,le Dutuaç;io di! valores; ha tres
annos Belém ,era uma Ilovoa9ão nascente. cuja IlroJlriedade
promeltia grande valor; mas, seg-uindo a estrada Ile ferro em
lo!!,u de uma direcç,lo outra, Belém decahiu. e seus predios
Dcárão valendo muito pouco. Iguassú está desmerecendo;
em Vas50uras, desde flue li estrada seguiu rumo alTastado,
dizem·mo que a propl'ledada vai baixando de valor. Em uma
palavra. a propriedade urbana e~t<i suje.ita á muito Illaior
l1utuacão do valores do que os pre,llls rustlcos.
Or.i, por esta raz50, e pela necessidade de favorecer um
pouco mais a agricultura, eu me decido a apresentar a se~uinte emenda: (lendo) «No § 5.· Supprimi'ío-se as palav!'as e ali d~'l! immoveis urbanos n. ficando o paragrapho
assim redigido:" § 5,' Os emp estimas hypothecarios não
podem ex\õeder a metade do valor dos immovais, tanto rumes como urbanos. "
'Poderia propur a elevacão do valor dos predios ruraes ao
dos urbanos; mas entendo' que o melhor é po-los em igual
condicão. Contribuiromos para que al!!,uma importante quota
dos meios das sociedades hl'potllCcarias vá aos predios rusticos, quando hoje os emprestiroos hypotllec<1rios das as~o
ciacões são todos para os predios urbanos.
'Outra emenda c a respeito da dispensa da sizo. (Lelldo.)
" § 1'2. O capital destas sociedades, assim como as letras.
hypotbecari;JS ou a sua tran5rcrencia, são isentos d~ 5ello
proporcional. " Admiti0. (Continuando a ler.) "A arrema·
tação ou adjudicaç.ão dos immoveis para pagamento da sociedade são tambem Isentos de siza. >l lia duas hypotheses nesta parte da ernenda~a arrematacão o a adjudicação.-A arri!matação em regra não é feita peló crador, e ru; associações
rarissimas vezes hão de arrematar ellas wesmas os immoveis
sobre que tiverem Ceito emprestimo; não podem bem administra los, não é de seu interesse ter propriedades; será rarissimo o caso em que a sociedade credora se lesolva a arre·
ma\ar Q predio. A dispensa da siza neste caso é, portanto,
sempre para os individuos, A adjudicacão é para os bancos,
nem pó de ser de outra rórma; a adjudicrwio é para o credor,
O que é a siza? E' um im~ostQ de pal·te do preço por que
é vendido o objecto, o qual dnninue hoje de um sexto para o
d0!l0 o valor do objecto, tirando da algibeira do ,andedO!' do
ohJccto para o thesouro esta quota do preco da I'enda. A
quem, portanto, se Caz o favor, dispensando -a siza, é ao vendedor da propriedade! E"ta é a consequellcla economica do
facto; podem dar·se cil'cumsl.1ncias que a alterem. Olas esta
á a regra. Âgora quacs silo as vistas da medida 1 Favorecer
a lavou a, f"vorecer o lavrador, Eu quereria antes alljumas
cOllce~sões quo favorecessem ao lavrador emquanto lavrador;
a dispensa da siza, quo sómente tem logar quando o devedor ó
executado, o que vem fazer é favorecer aqueHe que deixa de
ser lavrador pelo facto da execucão que o priva do seu estabelecimento.
•
O Sa, SILVEln.\ D~ MOTTA: - Quem compl a alio torna-se
lavrador?
O SR. SOUl:A FUA:'\CO: - A dispensa da siza nã.o é em
favor do quem compra, porém em regra de quem vende, Senbores, note·se ,1 mmha argumentacão, eu prefit'o que o (avor
sej~ re~to ao lavrador, ao que se éonsc:va como tal, porque
assim e que se (av~l'ecerá o desenvohimento dos trabalbos
agricolas.
UM Sn, SENADOR:
Favorece llle o enterro.
O Sn. SOUZA FRANCO:
Póde ser caridade coadjuvar seu
enterro, ~oré~ não. tratamos de caridade a quem morre, mas
de s.?cco~ros a ~gl'lcullW'ft, para que viva e pro~pcl'e.

(lme-a.-se dIVersos apartes.)
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E~ cntellCJi<l que, por ex.'mplo no ooso de adjudicacão a
parto da siza que" sociedade tcth de pagar fosse dispolisada,
e que este produeto entrasse para uma caixa de l'eSeI'Vil,
tendo-se sempre em vista quo os fundos de reserva desses
bancos tondão a augrncntar os dividendos, podondo diminuir os juros e,igidos do dinhciro ; ficava assim a socícdade
em condições de poder favorecer aos tomadores de emprcslimos cm~uanto são agricultores (Jara emprega-lo; na pro(Jria
agricultura; o nilíJ negarei que tambem tenbo em visl.as
alliviar o tbesouro de sacrificios com que não póde.
Senhores, as dcspezas publicas estilo 50 tornando t40 exageradas, que, se !formos dispondo assim dos dinhoiro publicos cllas não so lloderã.o fazer; será preciso sravar ainda
mais todas as outras industrias e trabalhos. Eu bem sei (IUO
se m~ responder;!. « Diminuirào'6C as despezas, " Estou
concorde, vamos diminui-las 'IUO eu continuarei a coadjuvar
esse pl'oposíto, canvenci.uo como estou que o jtaiz não pôde
com as despezas quc hOJe faz.
A minha emenda é a seguinte, em falta de 1\101hOl', e nãc'
prejudica a quaosq uer outros Ca vores que se poss;10 ir fazondo, porque, senhores, purto do principio quo 8:>ta0105 lan"
çando as b~ses para o estabelecimento de sociedades llypotbocadas, no intuito principalmente da ravorocer a agricultura ; o senado para o anno o seguintes in! adaptando as me·
didas que a pratica for mo.tralldo lIocosd<\rias, e concedendo
novos favores, que Corem compativeis com as Corcas do lbesouro pulllico. (l.,elldo a emenda.) " A 2' parté do § 11
substitua-so pela seguinte: A adjudicação dos immo,eis
para pagamento da sociedade é tambem isenta da metade da
siza que lhe conlpila pagar, sendo o producto applicado ao
fundo de reserva. »
Trutarei agora de impugnar uma das emendas apresentadas ultimamente, a da circumscripção, Eu, senhores, me
opponllo a esta idéa, Primeiramente, qual é o alcan~e deste
emenda? O governo fica autol'Ísw!o para fixar a circulUscripcilo dos bancos, Se se dá plena e Inteira confianca ao govemô, eu concorro para ella ; e.tou nestas idéas: Entendi
sempre que tudo 'juanto ó fhaçao por meio d~ leis de medidas desta natureza não dá em resultado senão os embaraços com que e"tamos lutando. O governo do paiz em certos
casos é o mais apto para regular estes pontos; c, quando a
lei quer, como quiE a lei do 1860, Ihar regras casuisticas,
o resulwdo são graves cmbaracos. Mas, se ha plena confiança, para que a emend,a? !:lo o govern~ póde por si
mesmo, como julgar convemcnto, marcar n clrcumscnpcão,
se vós não a marcais, se nil0 decidis quantas circumscripêiles
ou bancos hYllutllccarios llaveriÍ, c lJuacs os seus dostnúos,
a me(l1d;\ não adianta nada.
Enca.remo-la por outro lado; cu acho nella graves inconvenientes, que vou demoustrar. A circumscl'iplAlo Ó deixada
ao governo, e o nobre senador pela Bahia disse": « E' preciso
evitiu' as pecas inlerissilô. " O nobre senador se declarou
muito cuntra â influencia de sociedades bancarias poderosas,
que elle não quer que :continuem; outro nobro senador, porém,
disse quo a círcumscriçfio era porque, precisando estas sociedades de grandes capit(l.()s, não podem ser muitas, e melhor seria que Cosse apenas uma; o nobre senador não o
dis~e, mas é uma conselluencia que tiro, Iorque uma unica
associação reunirá maIOres capitaes do que cada urna de
i, 6 ou 8.
Eu não aumitto que uma. gl'allde soeicdade, com avultados
capitaes, seja, como parece entonrler o nobre sena,lor relatC>!'
das commissões, llrcferivel a muitas, para fornecer capitaes á
agricultura dIJ imperio tado: isto seria o mesmo que enten,lel'
que uma unica caixa ou deposito com muita agu,l é melhor
do que muitas, para fornecer agua a todas as casas dos bairros e districtos da côrte do Rio. de Janeiro.
.
O Su. l'An,U'!Ilos:- As fontes não se prejudicJo mutuamente.
O SR, Soaz.\ Fn.o\.Nco: - Podem prejudicar-se: a agua qua
se distrihue (lor muitas diminue a de cada Ullla; milS u.lú
me limito a esta gompal'açM, meus fundamentos sã;:, outros,
SuppOllha-se quo a l' sociedade 'lua se apresenta ao governo
pede a circumôcril'ç1lo; o ",uo Im tie razer o govel'~o? Ha do
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. marcar uma cifcul1lscl'Ípção Ir.ui~ lill./ltllla IhJ.tá deixai' l~ar . Eu acredito I)'uc. b um pon.1:Illlcnto nc,lil ídóil, o €s!~
para as outras?
[ICIIeamcnto porha ser rovclaúo em uma 01·ini:l0 do nohm
O Sn. SILVEIH D.~ lIIOT'rA;- N<1o se segue.
. senador pela Dalila, que talvez seja compartilharia por 'lual
O Sn. SOUZA 11r.A~GO >-Lo,,<>o, marca.loe uma gr'allde cl'r- . r!,lcr.ou~ro; O titulo de lJypotuccario li m\la especie do moeda
fiduclal'la.
cumscripção, e li um inconveniente, jlórrjllO, scnuoroô, a tle·
o Sn. PAIlANOOS: Não apoiado.
signaçiio da circumscripcão nos estatutos erea em favor da
sociedade respectiva uni direito a.lquil·ido; se o gOl'cl'fio, .
apresentando-se.lho amanb:l. uma j;l'nn,le 'sociedade no Rio ..9 Sn. SOUZA rnAl'iCO :-Eu não o considero tal. E porque
ile J,tnciro, pedindo que o. seu di5tncto abranja a, provincias. c.lIdo como u~a espc.cie de moeda, quer se manter o pl'inde Minas, de S. l'aulo, da Bauia e l'crnamhuco, Ih'a con. C~plO de quo 0.J() P?ssao baver tllulos c moed.a emittidos por
ceder, n~o .porlori. depois faz~r Ilo.va cl:c~ç.l0 p~r;~ 'lual'lucr e,labelecllllcntus dIversos; quer·so o. exeluSl1'o. da emissão.
das prOVlI1ClilS, porque os dlrOltos adl)'ull'ulos Ih o Ilnpedíl'âõ. Ora, se!lltores, nós, imítando a I1mn!,a, vamos se" llíndo (·sse
Logo, qualua de ser o proccdiuleoto de um governo caute-' ~ys!ema de não admiLtir lit~lo,: diverôos,. cr:ealldo" nlOtI~lp()lio
loso? Marcar" circumscripç<1o mellor que tlir vossivel pam em favor de algumas aSsOClHt(;QS, e perslstlllloS na 1111ltacãn
não ~mbaraçar a creação de novas sociedades. Ora, pôde isto ,m~smo quando. a França abando.na o sy.temit c .arJmiltc, (lor
convir? Antes nenhuma cil'cumscrillcão, PQrque o govr.rno . ex Cl.lllllo, os tllillos hypotoecanos ale do. credito move! de
nãQ-.llca in!libido de satisfazer nccêssidades posteriores: I'am, além das obri;ta~ões de divida das diversas estrad,l;
lendo. creado uma sQciedade no Rio de Janeiro, crilará de. de ferro, r'eco.nhecl!ndo (Iue elles não ""o. inconvenientes Il'l
pois mais outras, se far necessario., em Santos, em I'ernam. sua emissão () g~'I'o prumi;cuo. Isto n<lQ é mai" imilacilü ê
buco, na Bauia, em Minas, c assim por diante.
per5!5~e~cia em erro 'Iue os no~sos mestres já recollbeci\"J~ e
E' da natureZ:l destas asso.ciaçilesque, como as fontes, cllas eQrl'lglrilO. O goveruo «ue n<io admitta a simu\tanie(huic c
precisão estar IJl'oxim as daquelles que ,lollas se ~e1'vem; a CQnco.l renéia senito com as cautelas precisas, c faremos assini
avaliação dos predios, {I conhecimcllto rios indivÍ![uos, do que n:eJlOr d? que em Ihll atar ~s braços, fixando drcnnscripr.ões
se conscl'vãQ lias mesmas ou em meloores circumstancias, lIIeOIlVel1lCntes.
•
fazem com que uma nSBocia~iio dessas não. possa convcnienSenbores, eu peço licenca para nesta occasi:lo, visto (lU e se
temente empl'estar dinueiro [Hlra muito longe de si; as gran- trata tio monopulío, qlJe 'se (Iuer continuar até com as asso.·
des assQciat:ões sãO, portanto, muito inconvenientes, () mais O' cíações bypothrcarias tal ler. uma associJç,'o para o. lI11peno
havia de ser uma unica para o impel'io, o 'luO aliás não se todo.: ..
pód~ dar contra os direitos adquiridos pel<i nQve banco da
o Sa. PAllA,,1I0S; -!. Oh!
Bahia.
E eu peço aQS nobres senadQres !lltenção para mais um
O SR. SouZA<FI<,,,cQ: - .. do rccor,lar os resultadQs .10
argur;lento. Para que a ci.cumscripçiio? l'dra limitar o. gyro 1110no/,Qlio banca rio no. nosso paii. Ainüa im dous ou tres
dos tltulos ou letras uvpothocarias, QU para limitar t) des· dias na cnUlara dos deputaúos se foz rererencia ás minhas
tricto dos I'mprcstimos lÍYPQthecarios? Que sanccão póde ler OIJinii'ies bancarias, em que se me atlriblle grande Olorlíücúcão
esta circu.mscrip!;lito? Diga embora o governo., pôr exemplo. ; o que me oln'iga u explicar· mo. Suu susceptivel, e mui d~
({ A assoclaclto .creada na côrte tem por limites a provincia mill1 se o não fosse de ilperfeicQ,lffiento nas minhas idcas de
do Rio de Jâneiro." Alguem póde Impedir que um habitante rcctificar as minhas opilliões; inal dal]ucllcs quo tiÍm a I\rc,do. l'arâ compre letra. hj'potbecal'ias ,do. banco do ruo, n<1o teoção, sobretlldo CIO materlil scienli(kn, de ter sempre um
só para ter titulas de renda, mas PQr esse tal ou qual meio. c o. mesmo [Jensamcnto, quantlo o mundo. marcha, quando as
aleatoriQ, que sempre ha de haver, do premio. em ravor dQS descobertas vilo estendentlo o. horizQnte a um ponto. (Iue quem
titulos sQrteados em 1.,2° e 3' logar? E se nin"'uem o po- não as acompanha fica na ignol'ancia.
derá impedir, que vale a circumscnpçdo .quanto .ros tiiulos?
Mas eu uao mudei as minlms opiniões, o que cu murlei Coi
As l!ltras uYPQlhecanas do. banco do .RiO Mo de ir para a unicamente o. meu plano de procedimento.
Baula, Pernamuuco, Maranhão., Para, para tQda a parte
Obediente ás leis, eu me curvei ás de 1860, cC! to ,'" que
onde as preferirem á dos banco, de seu destricto.
) dentro. em POUCQS annos hilvii10 mostrar seus I)essímos resultadQs, e tenbo esperado du tempo o desengano, que vou
O SR. NAJJuco:-Sii.o as fontes da uYPQtueca.
O Sn. Souz, FRANCO:-Sií.o as fontes da hypothoca? A vendo cuegar " todos: outro procedimento. n;;o pOllia eu t11'
letra hYPQthecaria nilo tem ~arla uypotheca por sua fonte; e quanoo toJos os altos PQllcres do. estado. eniO cOlltr<ll'lOS á
nem o portador della tem que baver-se com qualquer dos minha opinião; faliu da parte da lei e regulamentQs, por(lue,
dcv~dQres hypothecarios, porém .com o banco .emissor·, que como já disse, lIa nellas algumas disposicões sustcntaveis.
Mesmo. a dissoluçãO do. .ban~Q Agricola, que ali,ís reoBera tão. Qbrlgado a pagar QS Juros, o .pr~mIQ e o capital
no sorteIo ao portador, qne ['esl[la no. dlstl'lcto da circum- ,leu· se com as honras da ~Ictona, e mOótl'ou,SC em sua líquirlaçilo digno. da cOI,fiança que IIclle tínhamos, c a venda
scripçílo, como ao. que more fóra e distante dclle.
A"'ora supPQnha·sc uma uYPQthese muito. possivel. Crca-se da emissão do banco Ruml vierão servir ao meu propositu.
alies se tivessem mantido. na c,hcada, scrião os embara
t:0 .rUQ de Jll;ne~l'o uma.sociurladc.uypotbecaria, tenllQ por ::Ie
hmltes a provlIlclU do RIO rle JaneIro; qual a acc<1o da cir- cos do .Banco do Brasil attribuidQs á cQncurl'encia dos bancos
êmissores;
hQj c sómenle so attribuem aos vicios do monoçumscrip!lãQ sobre o. emprcstimo hypotuecario ~
S. Paulo
crea-se ~ahi a tempos outra sQciedade, com li; ci!cumscripllão polia, aos oS[titQS da organisaçiio de um s6 banco para todo'
da ~rovmcJa. Banana) ~ertenee a essa prQVtnCIll, PQrém ne- o. ímperio, peça inteiríc,1. que não serve para um paiz tão
gocIa com o Rio de JaneIro; quem ba de impedir, que razão . vasto, maclJina desprnpórcíonad~ que, CQmo o vapor Grande
ha para impedir, que o proprl()tarío de uma fazenda situada Oceano, 0<10 pôde resistir aos elementQS que elle mesmo
no districto do. nananal, .a quem cQnvenua mais hYPQtlteea-Ia parece provQcar.
Sem esforço. meu e de ningnem, ahi vai o. Daaco do [ll'fLsil
ao banco do RIO de Janmro, não. a hypolheque e vá hYPQtueca-la. á s.Qciedade de S. Paulo? Quem !la de impedir "ue o se mostrando. inferior á sua missão., e será reformado a peproprletanQ de uma fazenda em qualquer dos municínios da dido de seus protcctores e (Ie seus sustentarlores, poupandoprovíncia do. Rio. de Janeiro, limitropue de S. Paulo, que me o de~gosto da luta em que não entro mais. De to<los os
tenha mQrada e rela!;lões em S. Paulo, (IUeira rotes uypothe- lados partem as ,:!ucixas. Silo 0.:5 arcionistas os primeiros a
cal' a fa~enda em ~, Paulo. <lo que no Hio de J~lleiro? Que queixar-se do eXlguo dividendo rle 8 "lo ao anno.
'1',1101' VaI tor a a clrculllscrl[J!l,10 '! Que aC!;l1tQ tera? Nenbuma
O Sa SILVEIRA D,\ lIIoTT.I;--]l0no5 de 8 °10'
ab~Qlutamente. E' uma mera imitar.ii.o do que se está fazendo..
O SR. SOL'ZA Fr.A:'\GQ:-Sim, menos de 8 O{o, aUclluendo ao
em Fran!)a.
premio do 50$ por accãAl úe '200;il, e menos de li 010 para os
..O Sn. P.l.R;.,;uos;-E na AI/cmanba.
que as coroprár<1Q até com 200;/$ de premio., 10;(0 que, illsO S~. SoU~,\ FHAi'CO. Na AlIcmalllla.6sses bancos uypo- tol!arlo o. banco, 8C entendeu que com a emissão. do triplo.
troca das notas vor papel do tbesouro, e pl'ívilcgio do rccethccanos estao e"palbal!os )lor torlas as cld'fdcs c yillas.
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bimento nas estações publica~, dósse dividendos de 20 emui~
O Sn. SIl.VEIRA D,\ '.HOfTA. :-Pelo contrario a regra é que
alie não ó proprietario.
'
por cento.
.
Queixão-se os fre~uezes do alto Juro que tem mantido, o
O SR. Souz,~ FR,\Nco :-Supponh? que esta é a excepção ;
commercio da falta dos auxilíos precisos, a a"ricul tura dos mas, mesmo sendo 11 regra, não deixa de ser vel'uade que ha
embaraços que põe li creação de estabelecimentos loc(les fluO commerciantas proprietarios de illlUloveis; e porque o coma auxiliem, senão com o credito real e hypothccario, eonl o merClunte que é ao mesmo tempo Dl'oprieturio n[lo ba de popessoal agrícola, que n teria suprido ató cel'to ponto. O pre· dei' hYP?thccar bens de raiz parti empregar o producto do
prio tlJesouro sonte-se da penuria de meios, (Iue é visivel emprestlmo 110 seu propno commercJO ?
proceder do desanimo do commercio e dos embaracos da
O, SR. SILVEIIIA DA DlOTTA: - E' falso o principio que
lavoura.
•
Queixão se as provincias, umas por falta de caixas fi- V. Ex. quer estabelecer como regra para fazer argumento.
lines,
outras porque, tendo sido estragados seus f~ndos,
O SR. SOUZA FRANCO :-0 que é falso?
como
um nobre senador, e com fundamento ate certo
.o
SR. SILVEIRA DA IIIoTTA:-Quo o commerci,1nte é proponto, s,10 privadas do auxilio (Iue estabelecimentos bem l)]·wtano.
montados e sob as vistas dos intere5õiHlos Illes poderiiio forO Sr.. SOVZA FRAXCO :-0 homem que é commcrciante
nccor. E o mal tem tocado tal auge, que só o remcrJio llel·oi·
co do papel irrcalizavel é acreditado servir-Illc, e li a 2' pro- pó de s('r tambem propl'IetarlO, e mUitas vezes o Ó.
po, ta que se apresenta de g)To de notns, que, expeclidas para
Ü SR. SI~vEmÀ DA MOTTA :-Isto sim, muitas vezes.
os extremos do imperio, sómente tenhão troco na caixa cenO SR. Souu FnAXCo: - E' o mesmo para a minha ar14Utrai, o 'Iue equivale a condemnar esses districtos ao uso de
papel irrealizavel. Nega.do. como deverá. ser, este remedio mOlltação '. nestas muitas vezes pôde hypathecnr os seus
herOlco, o resultado sera o pedido de modlficacilo do SystcOla bens de nm sem descredilo no seu commercio; e essa byfeito polo pl'Oprio banco, o que me dispensa ue e5[01'0'OS par~ potllcca 11a de ter o resultado de ser dirigida pela lei civil
11 modificaçilo de uma situação a que continúo a attrIbuir in- nus suas formalidades, e ele ser alJectada pelo codi"o commercial na occasi[lo da fallencia do commerciante. "
finencia no desarralljo das finanças do impel'Ío.
Sei bem, por exemplo, que na 1e"islacão franoeza o imOra, tudo isto me faz, nlto S0 não ter mudado de opiniiio,
mas ~credltar (e eu peço desculpa deste pequeno ",'svio l, movei hypotllecario 1ainda !lO caso de fallelicia,póde continuar
em
excussão no cIVIl; mas na nossa nãO é assim na nossa
acreditaI' que o systcllla tio mOllo; olio nestes estabelecilucnlQs
hypotllecarios, 11 llrivação da concurrencia !la do Ill'Cjudical' toda a propriedade do fallido é arrecadada para' o monte'
muito, ha de tel' os resultados do monopolio do Banco do alli é que o credor .llypotllecario yai, receber o seu paga~
Brasil. ainda m~smo com a modificação dos grandes circulos. mento, C. pode exphcar-se o codlgo (hzendo que, assim como
os pl'lvehglados s,10 pagos,pótle-o ser tambem o credor hypoque será uma concessão á opinião que tenho sustentado.
.lhecario pelo IH'oducto da venda dos respectivos bens.
O SIl. SI.LVEIRA n III0TTA: - A circumscripção convida á
A lei na minua opinião póde trazet· beneficos resultados,
concurrenclU. . ,
sobretudo podendo ser mclhorada it prep lrção (Iue a pratica
O SI1. SOUZA FllA~CO:-Nilo tanto como a conllcsistcncia lIe for mostrando os pontos em que pecca, em que merece ser
dous banco. no mesmo de"tl ictl, e o Rio de Janeiro os pôde refofIlHlda. Eu, portanto, voto mui lo conscienciosamente em
bem sustentar, CJ·eado. de novo ou obtendo algum dos exis- fu\'or do projecto, persuadido de que contribuo para fazer
tentes os favores do pl'Ojecto. E, repetindo o (lue disse, a um semço ao nosso palz.
conscripção é impossivel de fazer-se sem que os direitos
Forão lidas, apoiadas e postas conjunctamente elll disadqueridos obstem ás novas autorisncões exigidas pelas ne- cussão as seguintes
cessidades publicas. Se Minas e S. l'aulo fizerem parte do
circulo do Banco do Rio de Janeiro, nito podel',Io obter 11
E,[Ei)'DAS,
satisfação ela ilecessidade de um banco propl'Ío quando a occa·
Sião se der até que espire o Ilrevílogio uo Banco do Rio de
". O ao periodo do art. 2~ § 1° do projecto refunda-se no
Janeiro, ou haja transaecão com elle, Sou, pois, obrigado a penodo do § '20,.0 fique redigido asslll'l:-~ 2. 0 São accessovotar contra a emenda' ofIerecida ultimamente que quer o nos dos immovels para o fim do paragrapbo antecedente os
monopolio tambem para os bancos hypothecarios.
escravos, animaes, instrumentos e utensilios dos estabeleciSenhores, creio ter tocado em todos os pontos, e mesmo mentos agricolas e fabl'is a elles adhercntes.
« Aos additivos do al'1. 17.
bom é dar occasião a que qual(Iuer outro Sr. orador falle. A
« No § 50 suppdmão-se as palavras- e Ires quaríos dos
minha opinião é que a lei não póde ter desde já a perfeiciío
llleoriea que se lho exige, pOfljUe alia ba de SCl' calcáJa ilIlmo1Je~s- ficando o pal'agl'UIlho assim redigido :-§ 1)0. Os
sobre a situação do nosso paiz. Acredito que fazem um des- emprestlmos bypothecanos não podem exceder a metade do
,
serviço ao paiz aquelles que espalhilo que fi lei vai operar valol' dos immol'eis, tanto rurMs como urbanos.
" A 2' parte do § 12 substitua'se pela seguinte:
milagres, assim como o fazem aquelles que (Ezem que 50mos
«
A.adjudicaçãO
dos
immoveis
JIUr<l
pagamento
da
socieimp"tentes para fazer algum bem por este meio ao nosso
pUIZ, alim de preparar um futuro mais lisongeiro á agl'Ícul- dade e tambem Isenta da meta e da slza que lhe compita
tura. Com as emendas que eu apresento, creio que a lei fi- pagar, sendo o producto applicado ao fundo de reserva.
« Supprima-se a nova emenda ao § Do- A circumscripcão
cará um pouco melhor j se o senado entender que cllas não
•
devem ser approvadas, nem por issa deixo de preferir que o territorial de cada sociedade.- SOl!za Franco, l)
O Sr. (;arneh'o de Campos pronunciou em discurso
projecto passe, porque depois será reformado, e espero que
no sentido de minbas emendas.
.
que publicaremos no apendicQ a este volume.
Ha uma opinião que não é sustentavel, e é que o commerTendo dado a hora, licou a discussão adiau"', e o SI', preciante não póde uypothecar bens, porque se desacredita. Esta sidente deu parn a ordem do dia !.eguinte:
opinião tem dous graves inconvenientes: 1°, fazer crêr que
Conti.nuação da 3' discu~SãO da refol:ma hypotbecaria j
hypothecar bens desacredita a alguem, quando pelo contral'io
i" discussão das segullltcs pl'OpOs!~ões da camara dos
se acredita o que llypotheca o seu immovel pura augmelltar a Srs. deputados:
sua lavoura, para dar desenvolvimento ao seu trablllho, para
1." Autorisando o governo 11 conceder ao conselheiro Dr,
aperfeiçoar a sua industl'ia (apoiados); e porque se desacredi- Pedro Autran da Malta Albuquerque um anno de lioenca, o
tará o commerciante que bypotbecar bens para dar desenvol- igual favor ao Dl'. padre Manoel José Gonçalves da Silvá;
"i menta ao seu commercio ? Não poderá {lHe hypotlJccar as
2. a Approvando fi pens[o anllual de 600,,5 concedida no
fazendas do seu gyl'O, porque são moveis, e porque não se padre José Jlligucl lHartins Chaves;
hypotheca aquillo que tem de ser vendido no outro dia i mas
3,' Autorisando o gOTemo a rever os decl'etos que conceé rarissimo que o commerciante não seja quasi sempre
dem ás companhias Pernambucana e BaMana a continuacão
lambem proprietario de immoveis,
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da mesma subvcncão de 8(:000$, que até agorn têm percebido;
"
4.' l\landando incluir no quadro da i" classe do exercito
o major rerormado Luiz Xavier T01'l'es, como aggregado á
arma de infalltaria.
Levantou-se a sessüo ás li horas da tarde.
@.. '

sessãO

EM 9 DE JULHO DE 1864.
nRES1DENGlA DO SR. VISCOr\DE DE AB."IlTÉ.

"l'rilUeil'o que tudo, tem pam si que cssa eleicão devia se
inteirill1lenle separaria e distincta da dos eleitores geraes,
comecando pcla fOl'l11a(;"o da mesa.
« Este (', no seu co,iceito, o pensamento do ar!. 80 da lei
que ~l'ocul'ou evitül' os inconvenientes munifest,ldos pela
expenencia, por serem comllluos os eleitores das duas camuras legi;laLivas.
«Depois, a pl:eteríção dafol'malí,!ade substancial pl'escl'ipta
no arl. 48 da lei a l'espeltoda tercaml cbamada-lcí'IÍ sem1Jre
logar em outro dia deJlois da segltnda-vicia radicalmente o
acto.
fi Por onde a c·ommissITo é de parecer que, declurando-se
nulla a eleição do que se trata, se Illando proceder á outra,
em que so guaedom os preceitos da lei.
"Paço do sOllado, 9 de julho de 18GL-Viscollde de Saplocal!lJ·-SpI4::a Ramos. "
Ficou rcscrvado pam cntrar na ordem dos trabalhos.

Expedientc.-llectificação do Sr. Souza Franco.
-Onlem do (/·ia.-Refol'lll1\ hypothecaria -Discursos dos
81'S. Nabuco. Paranhos, Fen'az, manjuez r1e'Oliada, Z,,charias de Góes, barão de S. LOllrcnco, e obscrvacõcs no
81'. presidente. EmClluas dos Srs. Souza Franco e Ferraz.
Requerimento deste sonhor. Encerramento.
.
RECTIFICAÇ:iO.
A's 11 horas da manbã. achan,lo-sc. presentes os Srs.
visconde de Abaeté, ~Jafra, Teixeirn. de Souza, 1lcrrcira: O §". §cm:a l:I,'NUU··<J : - Pedi a palavra para faz~r
Pelllla, Mendes dos Santos, Fonscca, Jobim, viócontle de Sa- : uma I'ectificaç,io. Aprcsentei na scs5ãü anterior algumas
)lucahy, POlllJlCU, marquez de ltanhaem, Paulal'essoa, Cu- enlenrlas, c uma ~Icllas vem transcripta no" jOl'llaes llluito
nbn. Vasconcellos, l'aranhos, barilo de S. Lourcnco, Araujo díffcl'cnte da que apresentei. Se fosse em um só jorrai,
llihciro, Almeida e Alhuquerrlue, ];(1rão ,lo l\luritibii, visconde cu poderia deixar passar; mas todos os j01'llaes commcttêl'iio
de SUaSS\llla, marquez de Caxias, Carneiro de Camllos, Soma o mesmo 01'1'0. e o jorllul ria casa parece que tem obrigacM
Queiroz, Dias de Carvalho, D. llJanoel, Souza Franco, Souza de reemprimi·Jn. parn. rectincur o CITO. V. Ex. faz favor" de
llamos, Zacbarias, FW'az, Dantas, visconde de ltaboraby, mandar·me a minha emenda? (E' satisfeito).
Siqueira e lIlello, marqucz acOlinua, Rodrigucs Silva, Souza
A emenda é a scguiatc: (lendo) « SitO accessorios dos [me Mello, barão de Pirapama e Nabuco, o Sr. prcsidente abriu moveis pam o fim do paragrnpllo antece(lentc os escravos,
a sessão.
animaes, instrumentos e utensílios dos estabelecimentos agl'í~
Comrarecêl'ilo logo depois os Srs. visconde da Búa-Vista cotns c [abris, c a ellcs adhel'entcs. li O" jOl'llacs tl'anscree Candlflo Baptista.
\'êl'iío: (lendo) "São acecssol'ios dos immovei" para o tim do
Faltárão com causa os Srs. barão de Cotegipe, barão de parngrapho antecedente os escravos, animaes, instrumentos
l\lal'oim, barão de Qunrahim, Candido Borges, .Euzebio, e utencilios dos estabelecimentos agricolas e fabricas a elles
l'aula Almeida, Vieira da Silva, Sinimbú, Dias Vieira, Fer- adbcrclItcs." O que são - fabricas aduerentes a estahelecinnnrles Tonos, Ottoni, visconde de Jequitinhonba; e sem montas agl'ícolns? Eu não podia dizcr tnl. Peco, portanto,
~~rtl~ipacão os 81'S. barão de Antonina, Pimenta llucno, que se mande rcctificar 110 jOl'llúl da casa, e os 'outros, se o
Sllv6ll'a da Motta, marquez de Abrantes e visconde do Uru- quizerem, reclificaráõ tambem o seu erro.
guay.
O SR. J>nESIVENTE: A rectificacilo do nobre simador será
Foi lida e approvada. a acta da sessão antecedente.
feita !la jornal da casa.
•
O 8n. to SEGllEUOIO deu conta do seguinte:
ORDEM DO DIA.

SUMM,\lllO.-

EXI'EOIENTE.

REFORMi lllPOTllEC"nLl..

omcio de 7 do corrente, do míllisterio elo imporio, acoUlContinúa a a· discussão da propo~ição úa camara dos deo autographo do decreto da as>embléa geral legis- putados reformando a legislação hyputhecnria, com as emenjJanhando
:It,va, que estabelece. a dotação de Sua Alteza Imperial a das do senado:
Sra. D. Isabel c de :,ua Altcw a Sra. D. Leopoldina, quanFoi lida mais a seguinte
.10 houver de realízal'-se o seu cOllsorcio.-A arcuil'ar, com·
EMENDA:
municando-se á outra camnra.
O SR. 2' SECRETARIO léu o seguinte
« Fica Sllpprimido 0'2' periodo do art. 2', que diz: - Ficão derogadas as disllosicões do codigo do commercio relatiI' AllllCEO DA CO;llMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
vas li bypotucca de bens" de raiz.- Souza Franco. "
« Não tendo havido eleição. de eleitores gemes, ncm espeSendo apoiada, entrou conjuntamente em discussão.
ciacs, na froguezia de Sant'Anlla da BaITa do Rio das Velhas,
Foi do mesmo modo lida, apoiada c posta em discussão a
município da Bllllagem, provincin. de nlinas-Geracs, mandou seguinto
o respectivo preSIdente, por omcio de 24 de novembro de
EMENDA.
1863, que eru 28 de fevereiro do corrente <lona se fizesse a
dos eleitores geraes, e en] seguida a dos ispcciites.
« O privilegio das faul'ioas de assucar de (Jue trata a lei
"Organisada a mesa pnrochiulllo dia designado, decidiu-se de 30 de agosto de 1833 só se eOllsiderará derogado em cada
]lor proposta de um mcsario que cada votante entregasse provincia ,eis mezes depois que ostiver nella funocionando
uuas ccdulas, tendo Cãda uma por fól'a o rotulo-eleitores algum estabelecimento de credito agricola,de que tmta o progemes, ou eleitores especíaes-as quacs serião separadas no jecto.- Sitva Ferraz. "
ac.to. !in. a[luraç;.lo, como se [ll':ltica na eleição de vereadores
Foi lido depois o seguinte
e JUizes de paz.
« Correu a eleicão neste teor, c, conclui da 11 se~unda clmUEQUEJ\l?úENTO :
mada . á 1 hora dã tarde., o lH'imeiro substituto ~o delegado
« Requeiro que a pal'te do llrojecto rela tiva aos estabelede pohcl1l,Franclsco PCI'Cll'n. Borges, quea estas elclcões assistia por odem do presidente da jH'ovincia, aCQllselh-ou á mesa cimentos de credito territorial seja separada para fazer um
(Jue ]!a~a adiantar tmbal~o, pOIS era muito cedo, fizesse logo proj.ccto fi pal'!e, indo ás commisslie, respectivas, .. pnra ([ue,
a terceira chamada. ASSIm se procedcu, não obstante o pre- OUVindo o mmlsterlO da fazenda, o emendem, cornJão e comceito da lei regulamentar das eleicões, que assigna para a pletem, de modo que possão taes estabelecimentos fUllccionar.- Silva Ferraz. ))
ultima chamadn. um dia especial. •
« Pelo que fica exposto, constante das antas, en tende a
O 8n. rnESIOIlNTE: - Sobre este requerimento eu peco a
comnussiío d~ cons~tuiç.ãO (Jue. a.eleição de eleítores, que attenção do senado; tenho duvida em o pôr ao apoiamento na
lhe toca exammar, nuo pode subsIstIr.
ultima parte. O que estamos discutindo ó uma proposi~ãO da
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camara dos Srs. deputados, que tem sillo emenda~la pelo se- laci'io e fazenda julgárão conveniente, nlas a matoria destas
nado, c o nobre senad?r requer quo a parte relaltv<l. aos os- disposirões é conncxa com a outra.
Nós -tratamos dc melhorar o rcgimen hvpothccario, tendo
tabelecimeotos de credito tel'!'Itonal, cOllljlrehcndlda tambem
na )II'OpOSiCilo da cmuara dos ;:',rs. dCfllltU[los, seja separada I!m visla o desenvolvimento do credito t()J'J,~,tol'ial; as disposipara fazer 'um projcolo á parte. Atê aqui entendo que é uma çtJcs que o nobre senador quer a,Ii~I" para (Iue a sua disemenda como nutl'a qualquel'; sendo Dllprovada pelo senado, cu~são seja separada, distineta e mais I'~Oeetic\a, estns (Ii,;esta emenda ir(\ pum a camara do.s ôr" deputados, e, se n pasicõcs dizem resp..,ílo ús instituições ,le credito; são, como
camara dos Sl's. deputados cstiver 1'01' clla, terá de separar dissIÍ o nobre senador (leia provincia da lJabia, relato!' das
essa parte do projecto . .l\la5 lia no rolJucrimento uma segunda duas commisstles, a conseclucncw. do projoclo flue veiu d"
parte que, diz: (lendo)« indo ás cammis~õcs respectivas, para cnmara dos deputarIas.
que.ouvirlo o ministcl'io da fazcllda,o clllcnctcm.corrijãoe 0001- i Porque não poderemos discutir conjuntamente com o
pletem, de modo que poss,10 tnes ci'tnheleoirllelltos funcCÍo- \ projeeto da camara dos deputados as disposicocs concerl1ilf,» Esta parte tio rOfjuerimcllto oITo pôde ser inteiramente n~ntcs ao credito 1'o.11? A materia é difficil? Nilo li monos
adllll ttifl" eom a primeira; peço a altenção do senado para: fli!Bci! o que diz respeito ao regim~n bypothccario. A materia li pouco conhecida entre nlÍs? Não; e menos se 11011e asesla minba oh"erv<1çãO, que mc parece merece-la,
O SII, FJ>nnAz: - Peco a palavra pela odem.
sevcl:ar esta propoSI~ITo relatívumente ao nobre autor do I'e'.
qucnmento e outros lJue são muito versados nestas materias,
O Sn. pnE"IDE~TE : - rem a palavra pela ordem.
S,lo defectivas as rlisposicões? então procui'emos melhorao !!lI', lI.?crN.>;: - V, Ex. labora em um erro: essa pa.rte las, ou rejeita-Ias, se não lia melhoramento possível. Sobro
é emel\du do senado simplesmente, nno pertence ao 11rojecto as bases que oITerece o projer.to mIo li jJoss!vel fundnr instida eilluam dos deputados; senilo cu não havia de Ill'OpÓl' tuiçõcs de ere{lito, como nos disse o nobrc senador? Então a
isto.
coosequenria é que destas disposições nenhum mal pôde vil'
O Sn. pr.ESIDENTIl: _ Os nobres nmnbros ,Ias duas com- ao paiz; e pOr outl'O lado é imlubitavel que o systema do
missões que examinilr50 o jlrojeeto podem melhor do flue eu pro)ccto li, na opinião das autoridades competentes, e á visl<\
esclarecer o scnarlo sobre o quo aC<1ha de dizer o noLre se- dn 5xpcrieuc,ia das outrils nações, o mais acertado, o mais
nadar pela provillcia da Da!Jia,
pro cuo 1\0 lím que se tem em vista, isto ó prestar o auxilio
ilo credito ,i prosperidade agrieola, PÓ de-se eontestm' e cono !!ir, ~nbuco fez alg,umas observações.
teslar com fundamento muito serio, eomo já fez o nobre seO Sn, l'l\·ESIOE~TE: Senhores, jfl. cmitti o minl!a opiniãO. narlor, a exeq uibílirl,lde destas disposições; li possivel notar
N,lo julI('O inteiramente regnlar a ultima parto da emenda; li rlcCeito,s Ulesmo no systema adoptado pelo projecto, hulo isto
um re'IUeJ'imento de ,Hlimnento, c não umil emenda <le sup- e Ill)sslvel ; mas porque separar uma cousa da outra? porquo
p!'eSsilo. Comtudo j:í chamei a aLtcnçào do senado sohre a nITo discutirmos, não proseguifmos lia discussão deste artigo 7
l\u, pois, não vejo I'az~o sufficiente para que prestemos o
mn leria, e vou pô,' a apoiamento o l'Cquerimento para dis·
cutir-se em primeiro Ioga r como quc5tão preliminar,
. nosso assentimento á idéa do nobre senatlor. Se clle julga
iJue a respeito de iustituições de credito Ilodcmos legislar
Foi apoiado, 'o entrou em di5cu5são o refjuerimento,
Com mais acerto e effianeia do que faz o projeeto, que nos
O Sn. BAlIÃO OE S. LouullxGo:- A discussão limita-se auxilie com a sua iniciativa, que Ill'ocure melbOl'ar o projecto,
unicamente á separação?
•
ou que o substitua nesta parte; mas etn vez rle aus.iliur-no5
O Su. 1'IIE5WENTR: - Não entenrlo de outro modo este com suas luzes, propôr um ~diamento, inuti[isar um trabalho
rcquCl'imcnto; ha de se disentiragol'i\ se se deve separar esta já feito, urna diôcussão tão adiantada, mio me parece raparte do PI'ojccto para ir ás cOnllllissões, estas ouvirem o zoave!.
Votarei, portanto, contra o requerimento do nobre 50ministerio da fazenda c jlroporem cmendas; é rcquerimento
qnc, já disse, não me parece inteiramente regular; mas o nador.
senauo votal'<Í como julgar cOl!veniente.
(li §l', li"el'l'U21: Sl'. presidente, ha pouco tempo 'no
o §l'. Pal'r.rnUo,;:
SI'. presit!cote, V, Ex. disoc ha pilrlam~nto fl'unccz dizia um distincto jurisconsulto I' c lll'85eupouco que se achava em discus,:ro o requerimento do nobre taHle rlaquclle paiz, a respeito ria lei solH'o as coalições dos
senador pela llahin.
obreiros, que, quanto mais lia o projecto em discussão,
O ~R. PRE"lDE1,n -O adiamento proposto pelo nohrc se- qU~J1to mais o estudava, mais via a necessidade de fazcr
Iludor,
maior estudo, porque a cada passo se olfereciilo di!Bculdades
O SR. PAP,A~nos: _ Todavia, cu p~ço licença para fazer que mais cu menos na pratica podiiIo trazer muitos inconUllla pergunla a V. E~., e ti se o nosso l'Cf:imento [>cnuitte \'cilientcs e males.
que se faça moç';o de adiamento, nuo tendo seu au(or a polay, Ex, tem observado que nesta discussão nITo ha um 56
vrll, ou pedindo oómcnle 11 palavl'il pela ordclll. O nobre seDa. dia em que umo. nova úifficuidade não se apl'cscntc, nito ba
dor nM tin!Ja a llfdavril, pediu-a pela ordcm e requereu um um só rlia em que uma ou IUllis emendas não sejão offerecidas
adiamento 'lue vem prejnJiCill' a disclIssüo pendente; 11ergunto pelos propl'ios membros das commissões, e ~"tas emendas lJOse isto li pel'mittido ]Jelo nosso regimcntu.
dcm harulbar a economia do f>I'ojccto, acauctnr-Ibc confus<1o,
e por CCl'tO isto acontecerú na pratica, onde de ol'dinario é
O Su. pnESlDE~TE: - O rcgime:Jto diz que em quallJHCr mais difieil entender-se hem a Ici, dar-lho urna intcrpretac,TO
estado em que se ache a discussão se pádo propôr o adia- doutrinai conforme o pem'ümonto que dirigiu as commissÕes
monto,
na sua confecção,
O Sn, PAUHUlOS: - nlus só pÓLio pedir adiamento, creio cu,
quem tem a palavra.
O 8n. NADUGO :-Isto é pilra se adiar todo o projecta.
OS F
I
O Sn, lIEnll.lz: - NãO, é esta parte principalmente.
a, 'llnn.lZ:
5tO ê o regimento da camara dos depu- V, Ex., Sr. presidente, observe as emendas: nimla hontem o
latlos.
I
I
I P . 1f
I
O Su, Pf.EStDENTE: -lss~ nilo ó motivo de questão,
no )l'C senm 01' pc o am o ereceu novas emen( as.
O SII. PAn,,;\llOs: - Quaôi todas ellas l'ecahem sohro a
O So, PAnAlíllos :-Collsidcrando a matoria do requeri- parto hypothecaria,
mento, cu nüo posso prestar-lhe o meu voto,
O Si\. FEnnAz: - De ~I'dinal'io, SI', presidente, isto sucO Sn, SOUZA FO.l!\GO:-Apoiado.
~ede fluando a obra que nós oJl'erecemos tem de substituir
O 81\. P,llIAxnos:- E' certo, como di35e o nobre autol' do lIma parte da anli:ia legislação em vigol'. Nós uito reformar
reljuerilllento, que as disposições, que e!le tem por fim sepa- mos l'lulicalmente a nossa legislação neste ponto, oITerecemos
I'al',. para constituirem proícctn distincto, não fazião varte do apenas um remendo que, podendo seI' (ie bella sed .. , vai talpl'o)ecto d.. camara dos deputados; estas disposicõcs fOrlll<10 ,V!'7. cllcarnnr-so em uma tela grosseira: duhi nccessariaurna emenda addilíva, que as commissões reunid1Ís de Icgís- I mente npparecel'áõ, surgirJõ na pratica grandes difficuldades;
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e ao depois, Sr. presidente, qual será a victima? Por certo
o proprietario, o lavrador ou o credor, o capitali.k'l.
Posto isto, Sr. presidente, tomarei em consideração as
obfcl'vações feitas 11010 nobre senador pela provincia do
Jlabia, quo me honra éom a sua amizade, e pelo nohre senador pela província de Muto-Grosso.
O nobre senador pela província da nabia di>se que não se
Ilodia admiltir este adíamento, que não é propriumente um
adiamento, porque, como V. Ex. bem definiu, importa uma
emenda suppressiva; porquanto a parte do projecto a que
se rerere é uma emenda das commis,ões, e roi olferecida a um
artigo do projecto da camam dos deputados O nobre senaúor com a perspicacia, com a subtileza que touos nós IllC
reconhecemos, neste momento me ([uiz confundir. O projecto
da camara dos depu tados não ra!1a em parte al,guma de ínstitui~ões de credito, deixou com r,lzão esta parte para um
projecto especi<ll; as nobrcs cemmissões oITerccênl.o como
enienda additiva as hascs dessa íntituicão ; é pOl' conse'luenda uma emcnda filha do pensamento dàs nobres commissocs,
quo n<lo tem cousa alguma com o projecto da cmllara dos
úeputados, que pôde existir ou não existir sem clla.
Mas o nobre senador pela provincia da Dahia me di .
que isso vem a scr uma cousa annm:a t\ e:dstencía do pro·
jecto; mas como? Póde haver uma cousa gue seja annexa,
que possa andar livremente, separada sem illconYellÍ\~lllc
algum?
Não é essencial a uma lei das hypotbecas acompanha-la
logo das instituições do credito territorial, e tanto que em
todos os paizes primeiro se comeca pela reforma hj potuecaria, para depois instituírem-se os -estabelecimentos de credito territorial; e apropria 11l'allca, tetH[o·o rei to, unicamente estabeleceu algumas medi(fas e,xcepcionaes, quando
decretou o estabelecimento de ta~s instituicões.
Parece-me, Sr. pre,:idente, que o prolll'io respeito que
devemos ter para COIll o outro ramo do poder legislativo nos
devJa obrigar a sermos mais discretos em enviar lhe daqui
um importante trabalho sobre instituicões de credito, para o
(IUal elle nrro pôde contrihuir com as suas luzes, mediallte
uma só discussiio. Nilo pôde contribuir o outro ramo com as
luzes sufficientes (repito), por isso que as llossas cmendas só
têm lá uma discussuo, e esta unicl discussão não é por certo
SUfiCIellte para bem averiguar-se, não só as 'Vantagens, mas
a verdade daqui!!o que nós estabelecemos.
Mas, senhores, ao passo que os nobres senadores deste.
modo considerilo o trabalho anllexo ao projecto de bvpoeas, se esquecem do que dizi1lo nas sessões alltece,IClíles.
Eu lhes mostrava que el'a impossivel que os billl ;te.
bl'Pothecarios pudessem tcr curso, pudesscm ser vantajosos,
pudessem produzir os scus henignos eITeitos, se llftO rossem
rodeados de privilegias, de favores, de isenções: os nobres
senadores o que disserào 'I Isto fica para depois.
O Sn. n,\RÃo DE S. LounE!\no.-V. Ex. não mandou a sua
emenda como emenda SUPJll'cssíva.
O Sn. FEnR.\z:-SiOJ, senhor.
O Sn. URÃO DE S. LOURENÇO;- Então não é adiamento.
O SR. FllllRAZ:-Emellda suppressiva para ir às eommissões ,
Ora, se nós queremos guardar pnra depois a concessão de
priYilegios, de lavares, de isengões, nuo ohstante termos dado
alg-utls, por(luu, SI'. presidellte, não fazemos o mesmo com a
j1arte relativa ás instituições, da qual como que é inteirameHte annc:í.o, COlIJO que faz a parte essencial, esse objecto, de favores, de privilegios e de isenções? Eu conceho
que se possa dizer que a .parte da dotação pôde. vir depois;
lllas a 'pai' te. do prlVlleglO, das Isenções) daqmllO que l'ófle
coust~tmr .0 bilhete bypothecarlO como urna moeda qu~ pOSS1
ser recebida. em todas as partes, em toJos os lognres, que
possa ter um curso COlllO o proprlO numerano, eu creio,
Sr .. pl'csidcnte, que é esscnciaf a parte do projccto que discutllllOS.
O SR. NABUco:-Curso forçado?
O Sn. FEnnAz:-Ob! curso forcado? corno? Curso forcado,
quu!ldo desejo que ane tenha privilegias para ser aceitô em
toda a parte 'I Oh meu Deus I é possivol que eu deseje o curso

rorcado? Eu não sou desta. escola, nem Deus permitta. que (l
sejã.
Senhores, argumentou-se co:n a dificuldade da materio. e
convidou se-nos a razer emendas. Já bontem, Sr. presidente,
tive o desprazer de oU\'ír o nobre senador pelo Pará dizer,
em rererenCÍa ao 1I011l'C senador por !linas, que lhe antecetléra na di,cussão : « O nobrc senador mostrou que estudou
bem o projecto. » Já se vê, pois, que o negocio é bem <lificil,
e flue 6 S"aode arrojo oJIcreccl' emendas; creio lambem quo
neste ponla o nobre senador se esqueceu que estava em uma
cadeira do seilado; pareceu que estava em uma cildeira de
escola. Aeho que nenhum dc nós tem o direito de dizer a
outro: " o nobre senador estudou bem a mataria; >l porque
isto não é allributo de um ou oulro privilegiado, é um aurihuto de todos, é obrigarão commum.
Agom se exigem dê nós emendas ... Sr. presidente, a
pratica dc oJferecer emendas a um projeclo delineado tlebnixo
de um systema é uma pratica que apresenta muito múos
resultados. OITel'ece-se uma emenda., esta emenda póde não
eslar cor,soante com o systcma, com as outras partes do
prejecto; dahi póde resultar grande mal á toda a economia
do llJesmo projecto. E' por is;o que em alguns p.aizes os re~í01entos dos camaras estahelecem a neccs,idade das emen·
(laS passarem pdo cadinho ria commissão respectiva para
depois serem presentes á di,cussão.
O SR. NADUCO:- As e.ncndas são das comissões.
O Sn. FERII.U :- Nem sei para onde me volle I Convidouse-me para oITerecer emendas, estou dnndo a ra~ilo por quo
as não olfereco !
DIas, senbo"res, para que oITercccr estas úmendas? Nilo
será melhor que o projccto, na parte que é contestado. soJfm
nol'o éxame das commissõcs, ouvido o nob"e miniõtro da
razenda? Nilo será isto m;t is prudente, do que fazermos passar o pl'ojecto como está, (lue a cada passo está soITrendo
emendas '1
O SR. l'ünuco;- As emendas são sohre a parte juridica.
O Sr. FERRAZ:- Sobre todas as partes oUe precisa; na
parte juridica e na parte economica. Eu respeito muito as
luzes dos nobres senadores; mas a parte ecollomica não Ó
exoliuivel entre nós, da maneira porque está. AppeUo mesmo,
Sr. presidente, para a consciencia dos nobres senadores;
digãO eHes se so pó de obter cou~a alguma do UlOI!O por que
está redigido o projecto nessa parte.
De que, pois, nasce n discordancÍa que ha entre mim e os
noures ôenadorcs que compoem as commissões. e que se 011puzcrão ao meu requerimento ou emenda? Nnsce de uma
razão simples: ti o amor do filho; oh! o amor dos filhos pro(luz grandes males, quer nu pol,tica, quer em tudo! E' causa
de muitas desordens e de muitos phenomenos! Som duvida o
extremoso pai não quer nem que o mais ligeiro zepbiro roce
(leia face do objecto idolatrado ... Mas, senhores, um tal
systema é íntcírnmcllte prejudicial aos trabalhos legisla tivos ;
nãO lIa idéa que possa O'ISCO!" na mente mais obscura tlue não
possa oITerecer aos homens mais cminentes um mot1\'0 de estudo, um motivo pelo qual possãO mel horar seus tralbalhos.
Eu mesmo, Sr. presidente) quando live de discutir esta
materia, confesso 11 V. Ex. que o fiz com ncanbamento: tive
grande temor de dizer algumas co usas ; e até me succedcu
l/ue, tendo cu dito que a mui bel' casada tinha lll'potheca privilegiada 0111 alguns casos, quando o nob,'c senador pela
Bahia, que eu respeito e acat~ como Il~SSO .Paponiano, .me
(!Jsse que não bana t.. l, fiquCl calado, sfienclOso, não disse
uma I,ala vra ; mas rui para casa, yi a leg-islação e con\'encime de que clle estava engan,Hlo e cu tmha razilo.
Alas isto mio ri co usa rara: o celeure MerJiIl, que roi autor
de gl'llnde parte uo corligo civil rranccz, quando se lhe [lt·opoz
uma queSli\o de direito elcmcular, disse que era preciso 21,
llflf'as (leio menos para clle responder alé sobre o arl. 1" do
codi"o civil. E' ,'enfade, são materias r1ifficeis que uemandãB
csluao ; c este estudo entre nós deve ser acanhado, principalmente quando qualquer dos nobres senadores, que silo
proeminentes llcsk1S matcrias, !fue gozi1.o de uma autoridade
a mais prorunda no p~iz, se al''V0I"1Io aquí em uecuríões para
dizcr: « O Sr. estudoll bem a materia, ))
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O SR. SOUZA FRANCO:- E V. Ex. está fazendo a mesma
cousa, dando patentes de Papeniano,
O SR. FERRAZ:- Oh! não ha duvida que eu respeito o
nobre senador pela Bahia como nosso P,lpcniano.
O SR. SOUZA FIlAi'<CO :-l~ eu respcilo o nobre senador
como um homem muito habi! e capaz de estudar.
O SR. Fr; 11 RAZ :- Obrigado pela possibilidade! A's vezes
o nobre senador eólá muito irascivel, não gosta que fallemos
em qualquer objecto, e ]leIa autoridade flue todos Ibe reconbecemos, principalmente eu desde os meus mais tenros
annos. não temos outro I'ellledio senão ficar muito acanbados.
Sr. presidente, não tenho por fim pl'otellar a discussão;
creia o senado que tlnho ardente desejo de ver que este projecto assente sobre melbores bases, q'le p05,[0 produzir a
realizacão dos fins a que todos nós nos propomos; mas, se
não podemos conseguir isso, nuo facamos uma cousa que OUO
é exequivel, sómellte [leIa gloria dê dizer: " Oh ! ne~la sessão fizemos uma lei de hYIJotllecas, o credito agl'Ícnla virá
immediatamenle, poque apenas se puhlicar no fil'asil esle
projecto 05 capitues estrangeiros virão, os capilaes nacionaes
fal'[o gmnde concurso, de sorte que as escadas do.'! est;\bclecimentus ficaráõ atopetadas. como succedeu na occasião da
fundacão do fiallcJ do firasil. » 11' um Mgano, não teremos
a fcliéidade de ver isto; este jll'ojccto mio é mais do que uma
cbimem, uma ficção, uma especie de romance, uma poesia.
O Sn. NARuco: - Então deixe-o pa5sar, m10 faz mal.
O SR. IlEnRAZ : -- O que li inutil? E' conlra a dignidade
do senado,
O SR. N.\Buca: - Pódc rejeita-lo.
O Sn. FERRAZ: - Perdoe-me; o que tligo li que se ri,lnde
a parte do projccto que li manca, dê-so lhe Q neccssalio desenvolvimento: dêm-\'lc as garantias, os privilc~ios, os favores
que em todas as partes se concedem aos titulas hypothccarios,
o obteremos ~lguma cousa.
O Suo NABuce: - Nós entendemos que o projecto eslú estudado,
O Sn. FEnRAz :
Não duvidQ; mas, como cu nuo hei de
morrer nestes tres annos (oh!) pelo menos não lenho vontade
disso, (f:lilal'ídade) ,
'
O Sn. DARÃO'DE S. LOURENÇO: - lsso sim,
O SR. F':RnAZ: - Então no caho desse tempo perguntarei
aos nobres senadores o que ó feito dos seus estabelecimentos
de credito terrilori,\l ?, ..
81'. pr p sido1te, é neccssario que nos conveneamos rle uma
COUSi!: ha necessidade de combater, n:t plmise do iIlu;tre
Thiers, Jesue logo com todas as forças o; erros ecollomicos;
porque enraizados é dilUeil reparal' seus males, que ús vezes
Jlor sua importancia são íl·reparaveis. Se os nãlJ combatermos desde o principio, o resultado será <lquellp, por ql1e infelizmente nós já soffl'emos em materia de bancos; e a ~xpe
riencia nos deve abrÍl' os olhos, para depois não cahinHos no
Ilrecipicio OU por erro, ou talvel mesmo por má vontade que
pos~a appareccr da rarte dos executores.
,
"I-me na necessulade de olIerecer este arlmmooto; não
tenho intcres,e em que elle passe ou não; é um protesto que
fa~a.

4) 8,·. lluwql1eZ de OlilHla, Para mim o grande
merecimento deste pl'ojecto está nesta parte que o nobre senador propõe que fi'lue atilada; sem esta parte cUo perde muito
do seu valor .~,io considero este projccto .euJo ]lordous lados:
por e.ta parte relaLiva ao cl'edito rural e ]leia parle em (Iue
declara qUiles são as hYiJotbeeas legaos que ficHo subsistindo; siio estas as grandes vanta,!:ens que descubro neste
projecto . .Mas, tirada essa parte, adiada eUa, pnl'a mim dosapparoceu o gl'undc valor que lhe acllO,
Não só na camara dos deputadus se disse [101' mais tle uma
vez, quanuo se di;;cutiu esta materia, como aqui mesmo
tem-se dito, que, sem a instituiciio do credito rural, mio
fazemos nada só com a legi,,!ação' das h"pothccas; ba, por
tanto, um reconhecim~lllo gera! de que ·uma legislação está

dependente da outra. Legislarmos sobre hypothecas, mas nãO
applicarmos o grande meio de auxiliar a agricultura, e
esperarmos isto das lJypothecas, é o mesmo quo nada fazermos. Por esta razão, pois, voto contra o adiamento.
Não quero dizer com isso que as instituições de credito
11l:al hão de produzir esses grandes beneficios que geralmente se e;;perão. Não ó agora a occasiilo de ex~ôr 115
r<i7.Ões que tenho para pensar assim, S,;o muitas as difficuIdadas para a sua ex:ecucilo, reconheço. Eu entendo
que nos deviamos limitar as' regras restl'Íctns dlls bypothecas, sem alterar-se a legisla cão em tantos pontos como
se faz no projecto, Entretanto este li o beneficio real que
entendo que se pódo fazer á agricultura; e, se e;;te flllhar,
não sei que outro so apresente, Estimarei muito que se
proponha outro qualt.luCl·, ,,,as quanto a mim o p'ande benelido para a li\voul'l\ por hora é este; vamos tentar um meio
de crear e,las instituições.
A materia é dillleil, mas não é boje uma .lilllculdada que
não se rossa remover; bn. UIUtO cscriptlJ, t'lll-se estudado
lanlo em outras partes: Às bases que o I"'ojccto contém São
muilo simples,
lIste projeclo esleve em '2' discussão, nolla passou sem
observaç:to a este respeito como agora na 3' disccussão ha
de allpal'ecer a 'lue,;t,io de diillculdade da materia, ê Ilue é
preciso estuda-Ia para removeI' essas dificuldades?
.
O Sn. FEnnAz:-~ão aS5isti á 2' discussão,
O SR. MAnQUEZ DE OI.I~D,\:-S(lnhores, só pelo beneficio
de8tas instituições passo pnr cima dos embara\:os que vejo
que hão de resultar desla lei. N,10 conto 'Iue esla lei seja
muito ion,ocente na e:-ecuçü?; eslá redigid?- de mo,lo quo
receio mUlta perturbaçao no f01'0; esla lei I'al dar occaslão
li milhares de demandas. Eu seria de volo 'lue n~o se
attcrasse a actual lcgbluç<io hypolllecaria senão na parte
relativa ás bypothecas legaes. Entretanto Jlasso por sobre os
incollvenien[e,; (Iue vejo, que h,io de rei'ullar destas novas
disposicões, só pelo heneficio que !la de esperar das instituições dó credito territorial.
Reconhcco que Im um grande beneficio na especificar.ão das
hl'pOlhecas' legaes. O n,io ter havido u)'pothccas nilô íÍ por
causa da legisla cão nctual; ella nITo tem embul'tlcado esse
grande numero dê !Jypotuccas que exisle; mas emOin especílique-se, é um g('unrle beneficio.
l\cpilo, tirado este grande beneficio das instituições de credilo rural, para mim perdeu o [lrojeclo todo o merecimento
e, se eu fosse seu uulor, retirava-o então.
Voto, pois, contra o ndiamento,
,I) S", Zaehlll'ins (presidente (lo cOllsalho):- SI', preiideote, não posso rlar o meu assentimento á proposíci10 do
nobre senador pela Bahia 'Iue ba pouco fallou, oú olla
importe ndiamento, ou emenda sUllpressiva,
A principal razão que ouvi do nobre senador foi a dificuldade da matel'i'l atlcstada pela apresentac/lo continua úe
emenuas durante os dctmlcs do projeeto.... O SR, FEnn,u :-Não foi só isso.
O Sn. pnR5lDll~TE DO CO~SELllO: - A segunda razão flue
expendcu foi que o projecto é uma chimorn, um romance,
uma i,JCa inexcljuivel ....
O SR. FERR,\Z :-Sem os privilegios, sem os ravores.
O Sn, PRESlDE~TE DO CO~SELno :-lnexcquivcJ como se acha,
Ora, qualquer des,ag duas l'azOés, se procedesse, levaria o
senado a rejeitar o proíeclo.
O Sn FERnAz;-Todo, não.
O SIl. PRESIDENTE 00 CONSEI.IlO: - Se a dilllculdade do
assumplo é tal flue qunllto mais se corrige mais ba que corrigir, melhor é nada passar I"Jl' ora. Entretanto nos outros
paizes Wm-se adollltHlo leis sobre cstil materia, com a con,deneia de que não erão perfeilM, e bOlls fmetos hão todavia produzido.
Agora, se o projecto é uma cbimera, um romance, lambem
razão seria para sua 10lal rcjelç,lo, e n<1o para separar-se ~<í
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uma parte dc].]c. O nobre senador, tendo tal convicção, é
assim que devêra votar.
Pela minha parte, Sr. presidente, penso como as commissões que apresentàrão emendas ao projecto, que ello deve ser
adotado e qtIC ba de ser proveitoso ao paiz, assim como
penso com nobre senador por Pernambuco que a parle que
se quer adiar 6 o complemento indispensavcl do mesmo pl'Ojacto, de sorte (!ue, separada como pretelldc o noure senador
pela llahia, a parte financeira, perde o projeclo o que lhe dá
mais importancío. (Apoiados).
Disse o nobre senador pelrt llahirt que o elemento rio cr~"
dito territorial, introduzido no projccto, e cuja scpamçiio
propõe, é uma idéa nova, de que não cogitilm o projccto
viodo da outra eamnra, dcvcndo por isso ser separado, /)ara
que a camam dos Srs. deput~dos tenha tC~IlPo tle estu t a-lo
com pausa.
.
Ohscrvarei, quanto á novidadc cio clemento do credito terrilor!al, que os paragrilphos do arl. 13 tias emendas q~c .o
contem suo desenvolvimento do llrl. 17 do proJccto jll'llTIl'
tivo que tratara da cessão ou sub roga cão do credito h1'po·
thecarío; ahi eslava em gcrmen a doutlina dos pat'ur;rnphos
que as emendas das com missões lhe acresccntárão.
A camllra. dos Srs. deputados não tem que estranhar o
desenvolvimento que as emendas dorão ao arl. 1i do projecto
primitivo; seria o mesmo que uosconllCcer o direito que tem
o scnado de Illodillcar, de emendar as proposições que ,êm
da outra camara, quandt) ó uma. faculdade que ambos os
ramos do poder legislativo têm scm limite algUIll.
Obser,ou ainoa o nobre senador (lue em outros paizes tratou-se primeiro da reforma llypotbecaria que do credito tcrl'Ítorial. A isto respondo que ás vezes tira-se vantagcm de chegar mais tnnle; colbe-se proyeito da cxperiencio. alheio.. Assim
ó que, trat,lnrlo nós agora de t;lo importante assumpto,pod':l\los
aproveitar-nos 00 quc j;i adoptiil~10 outros povos em diversas
datas, fazcndo acompflllhar logo a refúrma hIpothccaria das
bases do credito territorial.
Voto, portanto, contra o requerimento ou emenda do nobre
senador peja Jlabia.
.
o fOll". 1I" ..uo <le !!lo lLOlll'NU!O :
Sr. presirlellte, cu
não tinha intenção de tomar ]lnrte nesta illlportnnti,sima discussão do projecto hyputhecalio, que 05tà na ordem do dii\ i
e tlllhil razões para o lül0 fazer. .
Encarei a pnncipio esta reforma de nossa legislação como
ci;pecialtarefa dos MSSOS illustrados juriscollsultos, e ell rles·
de muitos annos qlle me tcuuo apartado (lestes o'turlos; o,
mesmo quandu os liz. nno me internei muito por cllcs, por(Jue 11 minua vidll ju.licínl'ia foi mais uma yirla polilicn :
tlUHEi selllpre chefe ,lo policia; como juiz criminal, pouco estudando nossa le"islacão, defeito que hoje tem a lIIagiSlrat~l'a ;.0 quando descnibargador. f~i emrrcgarlo logo na pro"
sldcnr.m da relncão, e por conseguinte dispensa rio de aprofundnr os estudos, 'apenas ouvindo as di"cUS5ÕCS, o que é muito
dilferente do estudo daquclIrs q'IO têm a resl,oasahilirlade fIe
dar o seu voto. Descansanl, portallto, nos grandes cOlJhccímentos rle que abunda o sellado brasileiro, íÍnue estilo os primeiros juri,c0nsultos uo pniz.
Descansava tambem no tcmpo que telll ticcorrido no estudo
c na clabnrn~ilo de,te projccto, na incubaçao (lue, creio,
tem excedido de 10 i\ 11 annos, porque me lembro, Sr. pre,ltlenle,(!ue, logo depois que deixei o ministerio, se li'nlou de,lét
materia; que andou tunto no pensamento de nos,os Ic,;islauo
res, (llIC fui movido a procurar c obter 05 mclhores liH05
que SODre il matoria me constava terem sido Jluh!icados, e
alguns e,tudos fiz; mas esses estUltos mesmos f!lrão eS'luccidos ]lor distraeõc:; supcnenícntc,;, c nunea mais os consultei, pur i\l1uarclíl espal:wrlo:l em divcr',as mJo,;. Já se vê,
11Ois, que razoavelmcnte furtava·mc à prcscnte discussão,
nJo me achando para cHa preparado.
Enlretanto parcce·me que, por contagio, eu me acho na
tribUlltl; por contagio de pl'o','inctali.mo, IHll'<luallto 0;10 sci
1'01' (íue coineidcllcia era o unico dos babianos lJlle. rC5ti\rn
a fallur sobt'c 11 matcria, quer Ie]irCsclltem a pro\'incia fia
Bahia, quer reprcsentem oulra~ províncias, NilO me I'cOro
aos ausentes, ou aos que têm delxauo de frequentar as
sessõcs diarias i fullo dos seis ou sete senadores prescutes,
os quacs todos têm discutido a matoria; e, apezar de so
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ngredircm e se bostilisarem, tenbo tido prazer nos seus debates; porque, senhores, é uma doenca cm mim este espírito do
]JI'ovincialisOlO i assemelho-me aos' !õancczes, flue 1105 exerCltos allliluos, apezar de prosel'lrlos, gostavão de ver o vaJor de seus compatriotas, quando estes batino os uCI'citos
onde elles mesmos serviITo. Eu, pOI'tanto, aind~ quundo não
concorde com;) opioiao dos meus compl'ovincianos, rcgo"ijo-me ue os ver bl'ilhar e desenvolver seus notaveis talentos
no pal'lamc~to brasileiro. Acho-m~, pois, na discussuo por
esse conlagiO.
Senhores, pela razão natural devemos esperar que o projeeto saia perfeito, porque cu já fi" notar o tempo que tem
decorrido cutre o apparctimento oa idlÍa e esta final conclus,'o. Concorrêrilo duv.s ou Jms legislaturas; ullla enmara fer.
fi projncto, Outl';) h~ de delinitivamente approva-Io; o sr.twdo
tem procurado otn'ir difi'crentes commiss5es : a 'I' refundiu o
projccl.O, e depoi.; [01';.0 ouvidas duas cOllllllissões compostas
rios 1\(IlI1cns lI1ais haualisillhs ell1 direito. Al'parcce mesmo
uma docilidaue fóra do ol'dinario naquellcs que têm direito
fte se C01lsídcrilr grande:; letrados, porque aceitiio de muito
bom grado as emendas que tendem a aperfeiçoar o projet:to.
Jil vimos o app"rceimcllto de noyas emendas Ilesl.'l 3" di scussiio, conscf/lIcneirt {Jo pouco que se discutiu na. 2"; c os
nobres lllembl'os fins COllllllissões conviôfto a que idens ainda
mais novas ,c uprcscntelll. Eu, porlnllto, aéreuito que e possivel, a não ser a grande diffieuldade da materia, chegarmoi
a lima perfei\,,'o.
IIlas, senhorcs, dessas circumstaneia.s mesmai é quc cu
tenho receio. ,\ ]larte qllnsi exclusiva. que têm tomado 05
dout.os e ílIuslrados jurisconsultos do paiz nesla grande
reforma é que me faz conceber algumas apprchonsões. Os
lIIJhrcs scnanot'cs tóm com elIei to !las suas cabccas os dilIcrontes eodigos da Europa, sabem o que se passa 1)01' todos
C~Sf2S
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diJYere!ltcs pO\'05, têm obserl'lldo como os astrologos iodos os
grandes lilanelas que brililào sobre nossas caher.as; mas ucsconfio, sonhores, 'Iue, OCJ;ujlild'JS nessa superioi' obscr·vaç.ão,
alies ufw se tenh:.o descuid,lI10 de ohservar o ]ll'oprio planeta,
a tcrm em que hahib\flloS! Receio que, nada Ignorando do
'1oc se passa nas casas alheias, (louco conheçUo da sua jlropria, rldeito que por mais rle lima -vez nos tem sido fatal.
Dloito receio, Sr. pre:;idtlllte, que em busca dessa gr,lIlde
perfcícf>o, e procurando fazer grande beneficio á lavoura UO
paiz, ílÓS n;1O lhe apressemo. a ruína. A lavonra, SI'. presiuente, é UI11 0l\fermo que nos pode remedio, CI pódc ser que
vó,: lhe mandeis. em lo"ar de rcmedio, a tumba ou 1In! es"
quife; pó de sCÍ' riue 'nós legisladorcs proecdamos á scmc111an0a dos selvagens, que. ]lilra fazer terminar os so[rinl'jntos dos seu, vf'lhos país, ajll'e~:;a,ão sua morte.
S... prnsirlcnte, não é c'\rtJlnentc de nossa intencITo mal
fazer á Iilvoura, [Ji'cjudiear a aclual propriedade; porém eu
pcrgunllH'ia aos nohres senadores: para que propl'icdadc lc~Hilís '! i'am li nropricdilile aetual ou para 05 futuros pro"dolarios? Eu C!ltcnuo, Sr. prcsidente, que, em vez de reformar o IJUO cSlú, 'lucremos cI'ear uma cousa inteiramente
:lo,·a.
Pretcndelllos cO!1~tituir um novo povo, ouuear uma crianca,
rt qoem podemos liar qual'lum' dirccç,10, c não curar um énfcrmo. cuja constituição cumpre ohservar, e il cujas cOlldicões
de cxi,tcllcia cumprc a!lendor? A realidade é esta sogúncla
hyptlicsc. e nés eslamos cl'mdamcnte na primeira. Descja·se
,em <luvi<la CI'car as melhores c()ndições da prupriedade, estallclcce r o mais perfeito systema; e nós já '" temos c possui·
i1l1l5; e é cliffieíl, ~ell{10 perigosa, uma ~I'andc cprecipitadamudanea. O excesso em todilS ascoUSas. aind,(lIa procura domais
perfeilo, (lli"si sempre prcjudica. Quando o nosso pai AdJo,
CQlll o seu pcccildo original, IIOS I"'ivou da felicidade para
qlle fomos croa,ln" coula-se (Iue a misericordia divina, comH~decendo·se delle e de nós, lhe llIundàra o anjo S. Rli"ucl
IJafil que rio a!Lu rle ullIa collilUl mostrasse a IIOSSO primeiro
pili as r1csgrcrças de SUiI posteridade, e faz~ndo-lhe ver os diffcrellte, gCllcros de murtc a que ficava SUJeIto, Ad;1o horronsatlo pcr~untilra ao alijo se niio era pos.sivcl 1I10l'l'~r-Se mais
suavemenle, e c5c:'[lnr a tamanhos soffl'lluentos? Bcspondeulhe S. i\ligucl quc cra ]ios5ivel, se os filbos de Adão observassem Ullla unica regra:- lW(!a em excesso, ne quid nimis.
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Sr. presidente, a la:roul'u do Dl'Usil, ao menos a de minba
provincia, não pótle ainda ter aspirações tão altas; llem o
CI'edito da nossa propriedade ten'itorial pÓtlo. nem dero,
acompanbar o europeu, de cujas condições se arrasta notavelmente. Estudemos, portanto, 11 realidadcúc 1l05HUaSa, e procuremos curar nossos males, e não os ng!(l'aVal' com tentaUvas perigosas. Nossos males silO !(r.1Odes, e uo sua gral1lleza
nasce a anciedade com que os legisl:.<dorcs, na melhol' boa
fé, procul'ão descobrir algum romcrho, e cum a mesma au·
cierlade a populaçilo o ag.u;mta.
..
.
.
O" solfrimentos do agncultor brasileiro, Sr. prcwlúnte, 50
poderi,lo sei' contados pOI'unJa penna como alie Shakespeare,
quando descreveu os de sua Escoeia, ou de Xenephonte na
narracão que Caz d03 lllales que pes<Íl'iLo sob:'e Athenas no
reinad'o dos 30 tvrmlOS. A misericordia divilla. quando man,la
a algum mortaí uma grande de~grnça, :ira-lhe a razão para
minorar-lhe 05 sotfl'imentos. Nós, procul'1\ado imitar a Pro·
videncia, t~mos deixado o lavrador IJI'<\sileil'o na ign()rilncia
pal'a que não conheça toda a extensão de sous males! Serve,
P?rtdnto, a ignorancia para algumacousa. Os agril!Ultor~s que
allHla pensão, nilo ohstante o CUidado com que o" qUlzemos
deixar no idiotismo 1 l'cceião encarar sua dC$gl'al;a, e 1'1'OClII'ITO
11;;0 pensar nolla, como diz Shnkesjlearc que jll'OCCtliiio seu,;
escocezes. Apen '5 á hOl'da do pricípicio,o cOfltelllpl,10 choro,os
e espantados, como CaziJo a" troiaMs. se;:tlndo Vil'gilío, iI
beira do mar, que eonlcmplavilo saudosas da putl'ia perdiua:
....... C!41lctiqu8 1wo(unclum
Pont!l1n aspectaúa nt r/e 1\1 es.
SI'. presidente, nós lemos muito, muito; c estudamos pouco;
folbcamos muitos livros, sabemos o que uizcm os sabios, mas
rcUeetimos pouco: é todo nosso mal. Minha imaginacilo,
senhores, talvez nUo esteja normal! Eu jll'ovejo muitos ma1cs,
um grande caluclisma, uma crise social talvez I vejo uma
completa subvorsiíQ da riqueza lll'ivatia, que ha {Ie influir
consideravelmente na ri'lucza Ilublíca. Este projecto, longe rle
deSViar a catastt'Ollbc, talvez venha apressa-la, ou toma-Ia
omcial. InCelizmenta não ha muitos laIT'HIOl'es no senado que
possuo discutir esta materia, c os ]loucos que vejo são grandes P!'oprietarios, por quem talrez não tenha passado o in·
fOJ'tunlO! Devem ter observado, sem duvida, o que se passa nos
campos,mas obsel'vã? 05 mnJos alhóíos, a da dura cXlícriencia
á observaçITo 'Vai grande distancia.
Dissa meu no.hre amigo, senador pela Rahia, <tue esta lei
é um balão, que não é feito para subir aos ares. Se assim
fosse, sendo um mal, porque iIIude a ancieclade publica, e Caz
esrlueccr urgentes e s"lulares medidas de que em'ceemos,
seria elle negativo. nIcu receio, porem, é que o bal<lo suba, c
no seu gyro e"palbe Ca;"cas incendiarias pelos tectos de p:.lha
de nossas campestres cuoupanas, Receio tamuem, Sr. 1H'Qsidente, (lue o diabo, que o mesmo nobre senador diz haver
dado um beijo na siluaç~o política, do qual ori~inarãose
duas serpentes quo lhe lhlacel'ão as cames, se lembre de Ca.
zer o mesmo neste projcclo, para ([ue nasção desLe novo alten!ado inCernal as sMIJontes, que já noticiou o meu nobre
aUllgo senu,lol' 1Jor Minas, da avareza, dll usura, da insolvabilidade, e emam da espoliacão. Receio muito, Sr. prasiJente,
receio tudo, e se me relevara esta sincera e forte nprahensão
de um sinistro rulUl'o,
Senhores, as desgracns da lavoura nITo lhe devem ser imo
putadas, em sua maxililil parte.
E' costume dos felizes, daquelles que nunca sentirão os
rigores ~a adversidade, baratearem accnsagões aos des~l'aça.
dos, prlllclpalmcnte quanllo se 'lucrem dispensar ao lhes
fazer "l"'um. bem: «sois pobre porque sois um vauio, dizem
c~es ; flevols. porque esbanjais; n;1o lendes rendas porque
Imo tmbalh,l.Is; os vossos males silo o resullado de vossas
eulp:.<s.lI Os deusos do Olympo assim p~tlem julgar c ser.tenclUr os fracos humanos I AlIlda quo aSSlnl se.ia, Sr. prosi
dente, aqUI, nesta occasião, no",(\ lal'eCa JUlO é de punir,é do
proteger c auxiliar a hrvoul'~. Da mei'ma sor:e que a Il'ípoJa.
çUo de um barco procurana uar SOCCJ'TO a um homem que
\lor sua culpa tivesse cahido na agua, n;io lhe fazendo aceusações antes tle o salvar, assim devemos IH'ocedel·.
lIIas não, ~r. p!,e;;idente, a lavoura do paiz, de cuja sorte
talvez se va decldu', ou pelo menos da gran~e maioria do
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seu pessoal actual, em cujos destinos esta lei vai tel' uma
deeidúla influencia, pol'ltue uma grande parle das propriedades devcrúõ mUllar de m~u,;, e sem al!i~l\la \'antagem da se.
dedade, n"o foi quem fez sua pl'opria S!luação.
N<io foi o lavrador bl'ilsilcil'o qucm instituiu a escravidão,
este primeiro mal social, c mandou bUSCa!' lI'ubalhadorcs li.
Africa: Coriío combinações politicas,
O lavrador bl'nsileiro nilo li o culpado UiL ignorancia em
que se acba sua clas:;c, "o passo que se procu~a instruir
tOllas as outras! Os poderes do estado, a politica, que mulliplicou as acauemias o doutorou uma parto da nacão, não
hi\Vendo occupação pnm metade de L,lo illustres sabios,mandando instruir' até os cégos e surdlls,não ueôpendêl'ão um real
COI11 o ensino rios pl'imeiros runimenlos ag-ricolns, com os
indispensaveis eusaios de seus vaI iados 11l·oco5505. (1Ipoiado).
O lavrador' bl'ilsileil'o nlio roi quem decretou esses custosos
monul11ontos rle luxo, e de uma avançada civilisncão, palacios ate à )oucul'a, ao passo que não ha em todo imperio
uma officirm agl'Ícoln para cn,;no do camponez ignoranle.
Nilo lem elle tambem culpa de que o governo chame a si
11 direeção de todos 05 melhoramentos pl1l'a nada adiantar,
e que, rlcs[lrezando nhrir estradas ú lavoura, coutrate mal
traçadas eotl'adas de ferro por Tll'eços Cilb~lo,os, que, n?da
produzl!1uo, ooel'<10 o lhesouro com a garantra ao e,trangerro,
O lavrador brilsiloil'o não é enl[laJ~ das encampacões
monstruosas, ou Ceitas, ou em ameaca, com as quaes se tlespcnrlcrú milhões 'para 's<1l\'al' caleulós elTados, allluicões malogradas, e Deus sabe mais o que! carregando a lavõura com
as consequencias,
O SR. FEnuAz :-A encampação é boje uma industria.
O SR. DHIUS :-E mandando para o Ceará uma caravana
·0 Sr.. RIRÃO DE S. LOr:JREr1,!o:-N'lO tem o lavrador culpa
de que se Ibe exija c~mo tributo 1'2 e 20 ·/~ de seu suor,
sem 'lua algum beneficio directo receba sua classe ou indu,tl'i".
Nuo é cuIIJ;t,lo de nossas discuôsões mesquinhas e inter·
minaveis, do jogo de n')ssa, ambiçoes que a'Jtuão na sociedade, e produzem lantas VCZ05 a l,crtUI'ba,:ào da OI'dem publica, banindo a confianca, suspendendo ·os trabalhos ilas
industrias. e diminuindo sensivelmente a ['cn,la publica; exigindo ainda grandes e subi<las rles[lezas com o exercito e
marinha, e com outras verbas do ~ervico. O lavradol' é es'
sencialmente pacilito.
O lavradOl' brasilOll'o, em[im, não tem culpa de que haja
um [bco aval'o, vexato['io ate sem proveito, inutilmente vexatol'Ío, para afastar dos nossos portos a concorrencia dos
transportes de nossos generosagricolas. <;11) poderia abaratear
aquelles e facilitar as trnnsaceões do mercado.
Tem ainda, porventura, a' lavoura culpa de que nossas
leis ....
O Sn. PRESlDENTIl: - Eu entcndo que devo observar ao
nobre senador que nilo se traia de nada disto; o que está em
3' discussão IÍ o projeclo uypothccario.
O Sn. lHnÃo DE S. LOURENC.O: - Trata-se de matar ou
salmr a hvoura.
'
O SR. pnE5WENTE: - Trata-se de saber se o projecto que
se aeua em discussão é ou não conduccente ao fim que se tem
em visla.
O Sn. DlUXO DE S. LOURE'ir.o : - Eu entendo que estou na
ordem, Sl'. pl·esideote.
•
O Sn. DANTAS: - Isto é o que se deve dizer.
O Sn. DARÃO DE S. LOUREI\r.o: - Nuo é o a~ricultol' brasileiro quem Cez essa lei de suceessões. (ApoiaI/OS).
O SR. PRESIDENTE: - Perdôo-me, V. Ex.; tenho do Cazer-lha pela segunda vez a obscrva~ão do que não se tralil
senão de vê!' se o projecto tende ou não ao fim que se propõe.
O Sn. BAnio DE S. LOURENÇO: - E' o que estou mostrando.
.
O Sn. pnESIDIINTE: - Entendo que V. Ex. está tratando do
todas as materias, menos da matel'ia do projecto.
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o SR. DARÃv nE S. LOOnE!ino: Sr. presidente, V, Ex
não pôde saber o meu pensamênto, porque lá vai...
O SR. PRESIDENTE: - Posso saber do seu pensamento pelas
palavras que V. Ex. profere; é ioto o que tenbo como norma
para poder derigir-me no cumprimento do regimento.
. O SIl. DARÃO DE S. LOORE~ÇO: - Descanse, que me chego
a ordem que V. Ex. quer.
O Sa. PRESIDENTE: - Peco a V. Ex. licenca para lél' artigo do Iegimento que trata 'das 3'" discussões. (Lendo.) « Na
3' ?iscuSSãO se discutirá o pl'ojecto em geral, tocando-se nos
artigos com as alteraÇÕes e emendas que tiverem sido appro'!'adas.
O SI\. DARÃO nE S LOUnE!iCO : - Ora, V. Ex. verá como
eu lá vou; quer mostmr-mé o caminho I Eh lá vou. Vou
tr~tal' agora principalmente do ponto que o projecto [ere, da
Illl. das suecessões,. d?s hypothecas ICAacs de herdeiros, coherdelros, etc., das dmdas que seguem á propriedade: estarei
eu na ordem do dia?
O Sn. pnESIDE~TE:
Se V. Ex. fallar sobre a materia e
fins do projecto, eu não lhe [arei vus)r ação alguma; mas,
se faUar em geral sem relaç<1o alguma com o projecto, deelam.ando contra tudo e contra todos, ba de 11el'llIittir que eu
contmue a fazel'-Ibe observacões, cumprindo e fazendo cum.
pm o regimento como entenáo que deve ser cumprido. Faco
Isto com bastante repu~nancin, mas o regimento diz que sôu
o fiscal da o.rdem,e !lsslm tenho mais do que todos o dever de
fazer cumpnr o regimento como o entendo. Desejaria ouvir
o nobre senador sobre qualquer materia ; mas, como prcsiden~ do senado, não posso ouvi-lo senão como o regimento
l,ermltte.
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O SR. BARÃO DE S. LOURE~CO : - Sr. presidente, o lavrador brasileiro não pôde ter cúlpa da má lei de successiles....
nilo sei. se alia é má absolutamente ou p~la;: circumstancias
que eXistem entre nós, das quaes resultilo e;:l:ts bypothecas
legaes. Vou me cingir ao projecto, por obediencia a V. Ex.
O S~. pnESlllENTE : .- Nem se trata di~so; ninguem culpou
ao agricultor do BraSil, absolutamente nllllí uem ; não VI (lue
se tratasse aqui de accusar os lavradores !to Brasil; V, Ex.
está o~ defemlendo não sei de que accusacões. Não tenbo ou"Vido fazer accusacão nenhuma; ninguem disse que os aíl,ricultores iniciárão "essa lei de successões, contra a qual V. J::x.
pre~ende fallar: Per.dôe-me V. EI.; lleço que se cinja ao
l de ler; e, se V. Ex. quizer
regimento, eUJo artIgo aeallO
fallar sobre tudo, como está fallando, consultarei ao senado
se V. Ex, esta na ordem, e não terei mais responsabilidade
lie o senado assim o decidir.
'
O SR. BARÃO DE S. LOURENCO: _ Tenba V. Ex. a bondade
de me dar o santo, que eu o seguirei.
O SR. PRESIDENTE:-Eu lhe dou o santo (hilaridade): o
santo.é o art. 82 do regimento, que diz assim: (lendo) « Na
3" dlscussüo se discutirá o ]lrojecto em geral, tocand?-se nos artigos com as alterações e emendas que tiverem
Sido appl'ovadas. " V. Ex. p6de fallar no projecto em geral
e em cada um dos artigos do projecto; nada mais.
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Que quer dizer em geral?
Nuo posso fallar dos artigos todos juntos? lia de ser forcosurnente de cada um? Essa é boa I
Sr. presidente, o projecto falia no artigo, não sei qual,
das bypothecas legaes em favol' dos coberdeiros, que devem
ser illscriptos até 30 dias depois não sei se da sentenca de
Illlrtil,ha; creio que é isto? Ora, a este respeito eu direi a
V, E:', o (Iue se passa entre nós. A lavoura de assucar não
pôde deixar de fazer-se em grande... Não sei se poderei
filllM da lav, ura de assucar da minha provincia, porque ha
tambem a do café e outras, e eu não posso fallar nelJas todas, A lavoura de minha provincia não póde ser senão a
grnllde lavoura, não se havendo ainda ensaiado a cultura
da canna e o fabr:co do assucar pela pequena lavoura..
l'recisa·.se .llara ella de exten~a? e apropriada.s terras, de
'!'a5tos edlfiCI08, custosos macblnlsmos, de mUitos braeos,
de grande numero do animaes, de utensis variados, êar~
TOS, arados, elc., .Itc. O importe deste todo insepararel excede quasi sempre do '!'alor do quinhão de um

dos herdeiros do casal partilbado. Poucos são os lavradores
que tém mais de uma propriedade; e, ainda tenJo duas e
Ires. contão de onlinario maior nu~ero de fi.lhos ..... Veja
V. Ex. co~o eu camlllho para o. proJccto em dIscussão., e, se
não fllra mterron!pldo, la tmil chegado desde mUito ...
Accresce que lIllehzmentc raro é o casal que não fica sobrecarregado de divi,lns! Vejamos como a partilha se faz: não
podendo a propriedade pertenccr a muitos coherdeiros, porque seria mollvo de destlstrosas desavencas, e não se po·
dendo dividir, porquo a Cll'~ura cessaria, adjudica-se a
propriedade a um. obrigado este a repôr os quinhões de seus
irmãos ou coherdeiros, e a pagar as dividas do casal, isto é,
passa a possuir v. g. il propriedade no valor de 200:000$,
para pagar 50:000~ de dividas que vencem premios, se~undo os contratos do [allecido propríetario, e mais 120:000$
(Ie tomas, as mais das vezes vencendo o juro da lei! .seu
quinhão foi apenas de '20:000$ ou de 30:000$ imaginarios,
porquilnto as avaliacões de partilhas süo bastante carregadas; e não duvido asseverar que poucas propriedades
agrícolas têm, nesses casos, um valor realizavel no mercado;
é, portanto, uma compra lesÍla ef9rçada!
Quanto tempo não consome o nllsero lavrador, por que traba!llOs não passa, c que economias não precisa de fazer. para
desembaracar-se? 1 é este sySlema de partilhas, resultado da
legislação,- conse([uencia da escravidão que augmenta os nlores de um casal, e fila0 da natureza da cultura do assucar.
que produz os prin-cipaes embaraços da situação agricola dê
minha província. E, se o proprietario consegue em toda a sua
vida desembaracar seus dominios, a morte que lhe segue de
~roximD, colocii a propriedade em igualou peDI' estado com
a futura nova partilha; e assim vegeta a agricultura bahiana! I
Eis porque, SI". prei'idente, eu \entei justificar os proprietaTios agricolas brasileiros, para que se lhes não attribufiO os
males de que se queixão, e na intenção de interessar
mais o eorpo legislativo em seu favor, sciente de que causas
~strnllh"s ou invencíveis os têm sómentc infelicitado. Esta
si, porém. minora os males da situaçãO, ainda levemente?
Analysemos alguns de seus artigos. O coberdeiro fica tendo
bypotheca legal sobre a propriedade adjudicada, eomo hoje
tem, porém pa>s~ /I. ter tambem o direito de a executar e
levar li praca publica para seu pagamento, logo no dIa seguinte iÍ. adjudicacão,
.;.;.. Ha favol 110 novo proprietario? E' razoavel este direito? O
herdeiro adjudicatol'lo fica no perigo, portanto, de uma completa desherdação, porqua.nto a propriedade em praça não
dará mesmo valor, e, vendula ella, todos os credores procuraráõ receber os seus debitos. Aberta, pois, esta porta, sabendo-se como de ordinario se hostilisão os membros de uma
[amília nas questões de herancas, não tenbo razilo de dizer
que a lei, longe de fundar a estábiliJade e o credito agricola,
o torna fugitivo e nullo? E qu~ vantagens lira o paiz destas
continuas e forçadas desapropriações?
.
_
Sr. presidente, assevero a V. Ex. que, publicada esta lei
e executada, quasi todas as propriedades mudaráõ de sen!tor;
e [oi por esta r!1züo. que eu disse q.ue, se ha favor na lei, não
é para o propnetano actual, e sim para outros que possão
viver com melhores e dilferentes eondicões. A subversão será
grande e estrondosa I }'rovavelmentê não se verificará sem
que o moribundo estribuxe. Eu poderia proseguir nas eonsequencias desta lei .•. ,
O SR. Nuuco :-E' o que existe, respeita-se o direito
actual não se o altera.

°

O SR. BAnlo DE S. LOVRENCO :-Eu po,so demonstrar que
isto não é exacto, e {lue ba niil hypotheses e meios de fazer
effectivu a moderna ultima legislação. lloje morrerei eu;
amanhã meu vizinho, depois outro, e nossos filbos se ehegarem a nos sobreviver. Ila tambem, Sr. presidente, pouca
providencia para resalv!ll" direitos sag,rados, que IiCã~ exIIOStos á fraude e no mais leve desculOO. Os coherdmros,
que até hoje cun.ervaviio hypotheca legal na propriedade
adjudic~da, recebendo, tarde. mu~ta5 vezes, mas sempre, os
seus qUlllhões, com esta lei fica0 exp?stos a os perder, ou
por ignorancia, tão .everamente pumda; ou por ne.gligen.'a, exageradamente castigada; ou por fraude albela, sem
alguma posslYel indcmnísação li
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O Sr.. l'l,\mlso:
V. Ex. n;,o tem ,;\2;;0.
Ü SR. llAr.~o DE S. VJUnEN';O: - N~o tenho ,.12:10.
o SR. l'hBtH:o : - Os ~eH~ aJ';!\llncni,ns Pl'o\:;1n tlr maL;:~
qUf>rem que -:::c dê fiO:; eoht!l'deírüs as Jl!c~mas garantia:, quc
s.e d;io ás mulrwr~s casulas.
() SR. BAoÃo l>ll S. LOUORXr.O: - Eu digo ~\:r. até Iwjc o'
r.oherdeil'os IÍl!h;'io [j hvpntheca Je:;-al lHll'a n úrnhnico de t-'í'U-'
quinlliíes. p()r 1.(\110 Icm'po, COl11O" pilrCC(! de j!J"IÍ~il, 'pm'lUilllíO
pxh;ti::;~e a cousa adjudicada) em cujo valor rÓI'a. sua parte
llcrcditaria.
O SR. NAllUCO: - Por tempo indefinido.
o SR. BAOhO D!l S. l,ounll~r.o: - Por IcmDo üI,lpfinido,
sim, e com .t0~a justiça; c pari; o futuro. segundo a nnva lei,
nn~a maIs <ilcII do 'Iue a c!csl:enJaç'i.o. SI'. presuJcnie, se no
IWIZ CXIstlSf\em enrltae~ nhi1!ldantcg. f!\ra da I !Youra, se o
commcrc1o e outnis jndu~1ri(is rCf!ol'güa~sem

(:n llumr,'

Ut)

dinbeiro)

nlrida esta mobilidade es:.pa:'"i')Sa «ue se v;d dnr ás pl'opric·
dadc8 ag:l'icolaS: r em C01':::icquencia dí'ls repet.idfis execuções
para pagnmc1}to de rplfllquer '1uniltia, poderia. tulerar-se)
sendo o mal sõmentc da classe que hoje \los,me tacs pl'Oprie·
(hul~St e qu.e ~e 'Vota ú. desgraça j porúm ond~ :>xi:3tem t~es
cap!tae.s? CreIO que o e~ce"so do mal será o cOlro rCl11edw,
pois que as propriedades agrícolas anrlal'üõ em pnlca inutilmente,. e nada valel'àõ; e, como muitas vezes a exécuç:,O é
precedida ~e sequestro, ri producção serà paralisada! Se !!il1~
arremilta~ao emftm se venncnr, como o pal'amento 'luasl
sempre nãf) scrú todo á vista, e as condicõc; dos excquellte~
rJcycl'àõ eSLÍllulal' tuda segurança pel'mittl.la pela nova lei, ú
pnmelra falta de lH!.g<1l11cnto seguir-se-Im novo ;:equeslro,
promptn exr.cuç,io, e aílHla liovn arrcmillnçTiú I
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hl,Ot: rn
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r:UO:{){)ü$ a uma i~ual fa7.enl!a. ~>\~Ol'«

(

.}

tiremo.;

o~ e,cr"vus, que vaiam ~\I!j.OOj),j$ a 2;;I}:OOil,fí. e o que

ella nlcnr:o? nada Oi! 1jll;;:li I]a~l" I a perua é de
íWD ":·n. Portanto, pois, nos,a riquPzil hoje depende dos
ill·atO'. escravos c não podemo, [,)1' ~ indil oulrr.s ; e. senrlo os
t,!5cr:li\'GS prcc:ll'íns) toda propricdrule n~ric(\la não o[crcce
vcni;,,12íra garantia. Na EUl'Opa 11 cni:litoé mais da terra, d..
prop:'icdadc; UfIlli é mais pessoal. Um tal dOllo deste engenho
achal'á quanto procurar na praçil cste oulroquc o snÍlsl.ilili:·
110 (!0minio mula obterá. SI'. I,re"idcntc, pelo que ohservo dc.ntro
Ile :;0 ;H1I105, com rlU0S plantações de eMú, ainrJa que continuem os c,·cravos, a província do Rio ,Ie Janeiro será pobre,
e o, plantarlores irão em bu"ca de outras terras, porque as
actUtiUS se ilcbarúa csgotadas~
O Sa, DANTA!i; -A canna não estraga a terra.
O SR. nAnÃO DE S. LOt;nE,ço: -- Nilo me reliro agofil á
canna, e sim ;í lllalltac;iodo caf~. E, fallando d,l canoa, ,.enllo
sua plantarão annual; logo quc. CCSS(· o Iraball.lO continue
e pr.r,everallte, ao mCIlOl' descuido, niio h:l. receIta a!g-uma.
Por toda pute no .Brasil o tridJillho deve se.r se!n illterrullç;10,
S011;10 a veg-etaclio df) mato cobre e inutíhsa tudo, e a formip iC'1a o· resto, até os proprios erlíflcios I
!ok. presidente, não é sómente polo mmor trabalho e péla
mni:; ~erta rQllfJa Que a propriedade IW Europa tem mais subiilo
valor e 6 procurada, é lJOrque para ella l1a sempre os necessarios braço::. A riqueza das outl'as industrias, os avult~dos
Capil<1eS mo,eis concorrem muito dÍl'cctamente para encarecer
a terr1\ c os estaJJelecimentos agricola •. Um rico negocianto
que volta dil India, um armanor feliz, um industríoso quo
conseguiu accumular grossa fortuna, deseja, desde 10/(0, possuil' um;! propriedade, sem oUlar seu rendimento, e nella de,pende allnuillmente o dobro c mais do '1110 Il mesma ('ropl'iv.-

7

dauo pl'oduz, Eu conhe,~i OH1 Lowll'ea 11m rico clltileiro, que
um eslnbe1ccimcnlo <lgl'icola, do qual tirava illJOrl.ns
de produ~o. e olHlc os mltis engenhosos molhorall1clI(os 01'<10
praticados, Elle não coibia a 4' ou 5" parte do ~ue despentlia,
filas tiuba nella o SClI rccn'io e o seu orgulho, Po,;suir lia
Europa uma propriedade agrícola é ser um aristUf'l'ilta, uma
rmpol'tanCÍJ sochtl, e todos que têm 1lccumul1l~o forluna de'
~ejflo estus vantagens, Eti1 outt'o telllllo se procllJ'al'iiO tCl'I'as
vizinhas daB grandes C1lI,itacs, mas hoje uma distancia de 100
tegnas é apenas ti occasiJo de um passeio de horas I o o hnllitauto de Paris vai ao;; eOllfins <la l~rança passar o c!Ol1lillf,:O.
ou fazer uma 1Jal'tida llo rocreio em sua pl'o~i'ied"do, Nesta
lIüssa capHal ta3s vanLagens apl~areccm já para itt; terras ,'iziilhas, porque 11 ri<lue7.a CI'OSOO, Em Lodos os outros lo!,(al'es se
porguntil: IjUilllLos escravos lem? c Vdo numero t1esle~ se
avalia sómenle a l'Íí[UCZa do I'l'opl'ictano.
,
Sr, jll'Csidenle, nossa posicüo ti toJa e~pecial, e no,~as leis
llUJ!U têm com o ()Ire se pus,;; IHl Europa: as ~,ommissõt)'; continuem a adlllitlll' llos~a, considel'ações, e com mais al~uns
<lias so conseguirá diminuir os inconvenientes da pl'oject<lda
innovaçàu.
O SR, J;AOÃO De: PtnAP,\MA: ~ PO!'íj1l9 não mal1(lil emenda?
O SO, BARÃO DE S, LOUHRNCO:
Senhores, não me julgo
)l:lra isso lIabilitatlo, e creio (IÚC a tarefa está em )roa,; l11ilos,
e tiles il]JcrfeicoalllcuLo:, devem 8\'1' comhimHfo, )lei os IwLilis~·í,[)oS juriscnilSulto5 (11U) os ollcetál'Jo, (ApoHulos) , V pro,
jeclo Lal qual esl.:l devo pro\luzir IlHlle:l, Nüo será a primeira
vez que tCllltmnos de nos ,1I'1'o,pclldol', procurando na imit'H'ào
o nns:;o t'perfcrçuamculo. Até <ului ü$ en!<laios recahil'iio :<ofJl'ü
U'S ramos da arvore, pol'ént agora. n1feclào as raizc~! alé
"'lui se conCcrLnva o cU"I'o do ediüclO, ~c Jll'Ocnrava :lflJrmo::.c~lI' seus COlHIHlrlinlcntHs, porém agora YUIJj(h) tocar llOti
"llcCl'Ce. I
o Su, N..\JlüCO: - ,\gOl'll re~l'cítamos quasi tudo (íUO m;Ístc,
possuia

\) Su, J!AIlÃO DB S, LOURENÇO' - Não,
O S1\, NADOCO : - Hei de moWar,

o Sn. BAnÃO nE S. LOUnE~GO:- Nesta dí5CU~siio ouvi ao
meti ilohm collcp pela lIabia, 'e amig·o, cujos lalenloô c~lou
),0 1,,,IJllo de adrninll', faHar em um objeclo que causou taaia
;>;· ... Intnheza, ... em moralorl<l:i c c!J!lcurdatn.5 em beneficio da
l,",oura I Ouvi lambe.m, dcstle logo, que se l'el'chia mal esta
,di' a como uma violcncia lls ouLí'a5 cla.qscs I ::lI', pl'!l:,idcHlc,
J;;felizmellte me tClTb~ ,;:,10 fO[Cinlo a ostndal' todos e,.k,;
wr1;)s ue auxílio Ú ugrl~t11Lul>íl (ío pniz, e nãu vejo tnolivo
para tanla eôlranlleza, Tenbo tido fOI'''adu a fazel' relaLori"s

::~l!Iuacs na.:; a..;~embleas ~erap,s ,lo ~ll1slilUlo Ag-ricula. UalHa nu, e ~llll, elllre outras cou-:::itlel'ncões, j,'l mencionei e~leG
c tiutl'O~ l'eeurso~ auxiliares, que não ~eriao uma. flovídaile
:',em uma injU$Liça. e menus um ~e,;pl'opo,ito, O IlIstilutll.
1

~alllallo,

auxillOs bem ti. proposilu. Es~a5 llwr:tlf.1l'1as éXl:;;iil'iio (111'Wll!g'os LÚlllpOS: 15 (~H conh('~'o um gr,H!lh, pl'ojll'ietat'lo lIa
minha lll'ovineiu, o <luC ll'lIitn me diz I'C~IJ('iw, o !iua] com
um bcnefidu semcltl1lntc foz levanlal' (I S('ll ca8lli!lo nada
t1Le curJs~iLuir-sc o primeiro ],l\TíuJOl' da nalJia.
O SII, FgmlAz: - As morato:ias da Prussia,
O Sn, lJAnÃo De: S, LOUfiENÇO , - Não vemos nós que ~8
~lfhlpl')U e~L,,\ 'vl01encía para. o commcl'cio? Nâo se Ye am;~,·
nheecl' f-IOlJ!'1j e uc~';sperado

lllll lIegocianLc 1 e deitar-se dt'€,
CütH vllilt;l,~l'm dos CI'ci:on..:-:, c ~l!a
propria? P!)!'{IHC ü meSilHl Hão poderia" E-U cce{i{~1' ao lil \"1';;doI' hOIlC:-tl 1 iabol'jo~o, mas lllfetil.) que IH'o\'ilSí5e ante mE

a:,somIJl'i-uJo e

{iUa~i

rico.

jllí'Y lHtJJilJLildo, e (lUC tló;ber::iH"lIllias, a (;oí!vcni<mein, 'V g'l
de ~uspcndcr-~c-ibe o
de Ifl'l\miu~\ 'IUH inuti'i3rlu
todos n:; ~eus ('sfOl'ÇO~1
\'íil!íagrH1 dos cr't1doi'psl <pie IH!
dr.~fedlO não perce!lcr;'tõ Hlt'tade de seu c!'('dilo? i1ul'\'cnturi.l a~ cin:limstniH.:iH~ exlruonJiHarias do pHiz) (l cri-.:c de::5t-il
IHls:,ag-em- do tl'ah(d~o C6CritVO para o ]ivn,:~~ 0:5 deft!Ílos d,l
nossa legislaçtw c de no~sos habitos, ufio ilulori~iH(lÕ UIHlt
l1lpdi!la selllcliwllle e {l;.;tnwrdinal'Ía? A lemlH'HIICii, porlanto ~
uã,Q e íH~tHi úe e~lnlHhej',a, li l!H;'h0~ de d~cspl'e1.. o':

Senhores, repetirei t"d08 os dias. atB llue calle 1:0 espi-

tio to!lf}~ :-uós alra c~~aml):5 uma (jl"i:;,e ll1r.dOllhn.; H
idryt'mo- e~:á diante dflS nus~o:; p;t::;:,m; J Os re:,uitalto6 11;)0
I\Oflerão ~cr nem agl'adn\'t'Í:.J) Irem pacifkos. A mesma l.Jyi'OI.IJC6ll e."pel'llnC(;Sn de IJnc a. pe4uena lal'oura [Jólie SlIÍ<;;:tiluir a g-~'a!lde mio eviLl UIHU l-:randc somum de ma~
lo;, NDo CSllt pí'omdo, i". que a pequ~na lav(lura !Í
preferivel; ll,"'q1I>l, 50 11 Fl'allçu lH'üvU em favo!' ddh~,
a lng-laknil faHil f:1l1 favo!' da. ~raHd(} lavO~H·a. Em
2° log-ill', dcvrm'.iS flHpndet' (! nalU\"l'Za de llQ8-Sa cullura:
a do as:~ucar t!dü1'llmelllc1 e ('iH ~{I(!a tl:~0, Hi10 j;'t. PÓ(!c fOt'l
tU;;leilda ou l'eidi'tada [lí:ltl lwqucntl. la\'oul'./l} comlj ,];i tiv~
occa::;i;lo de mu::,Lr<Jl'. E, em todn Cil::"ü, I/Udemo::) HÓti cOllllrím1;jL!' á anoh{llilaçl1o essa:; grande:; proprüHladt~5 e seus !.lUBOS?
(} faremos implUH'mcl1Le e ~em inírillyir Os principios: de equidade, SC!l~O lle. justiça? For«o es~es !:I'an<les IJI'ojJlielarios
(fue ~I'n!úl'ão lIo~~a jn,lie'\)l~lH[:tI(:,ta, q:lü têm concol't'ldo {!(lI'H
constltUlr-so O lI11flol'lo .H'HsJ!e,ro; lon10 seus filhos os que
se t.ofllárão cQusclbt'iros da cor1a e CO\!ilhor;::,do!'(!s ue nO~~'la
civili:=.ncão: O~ ahnlH.lorlaremOG uíh)? din~lr:oF: inc\r;r(tv,ds:
({ Ceder o camno a vossos cí'l tiore5. HU2 outra ;..:eracilo. tJulra
r:\~:a "enha f;oVOill' vos:!as pt'í)pl'iedad~~?JJ E tu~l{) l.~lo :.'c r(}aliznl'ú, tommolhuncntc, e ~cm que o corpo que be 'vai (Ol'llar
eutlavor e,Ll'ibuchc?
SI'. pn\sidcllte. (1 proj(~cto f'n1 IH~ctlssfin iJH~r tlpel'if\icoar,
seUL ,lu vidd, o HOt"e-O infeliz estaúo. ri1ÇO Juslí~a a~ jnte!i~õe&
de 'cus eoll"horad(ll'c~; p'lr~lll 11,10 murcha0 e11o, com )JI'Udc'm:ia c prevencão, paril n,.ra:::.lar OS male:: de uma reforma
prcci:;ilada. Eu l't'ceio muito das con5('f(ueucias desta uhra,
'lu8 rm breve s('ri Irlí do llrasiL l'o.1eria entrar em outros
ueLillhes "i'hla; lI'ilô fico por ora no 4"e tenho dito; se as
conllllÍ"õcs cocdesccnclerelll em querer OUVI!' nossas cOI1~ide
raçfles, ou Jll-P~nlO nüo .luvido Gxpõr as minhas em a'guma
, conrcrpllCÍa, Tnnuo sinceras ujlprellensões contra O que estll.
Tenbo concluido,
i"i[fJ

l

senhores, Lem feIto algl!ma COlisa, e nilo mereceu a
cellôlll'n que ilqui se fez em beml a esLa inslituição.
íJ Su, FefillAz:- Eu não disse isso,
\) 8ft. DAUÃO fiE S, LOUHENCO: -O de minha provincia
lem feito I!unnto lua eraJloSSivel;' tem mesmo procurado lernlH'a!' estabelecimentos e credito para auxiliO da lavoura,
<I) In. 1'I1"''''4'o.-Sr, pres,idcllle, cu, quizera, ;:.'uardar
olforrcenuo, alem dij outro, um de I-taraníia mutua, á scmc- para llIa~s tarllo il rasposl:t qu? IIO\'O 'lOS <lIscursos ja I'l'ofclbança do que se tem praticado no norLe da Europa, com as ridos, ilUm de esperar que "lessem ouLros e eu pfJde~"e de
comellient~& lllodificaçües, adcpl.aveis ao paiz; e taes ]lI'o- nnl:J. óÓ VéZ re,pon:lcr a 101105; n;"5,' temendo que o meu
postas devem de existir na secreLaria de estado da re"a,,- Ul,cur"o se 101·"e )J,ulLo longo, de;:a~radi1lldo ao ECIl'1JO (lU
tição competente, O InstituLo llahiano, Ilois, tem tr,,!mlbiHlo, nãD cajJ!.ival\~o a "ua altenç(íO, P'" isso rlc,tle j,1 lomo 'I, pau reahzaJu meSIliO alguma cousa. Em um desses meus relf!- lavra vara COllFlucrar as uJJ,;erva~ões dos nODre., "CilMor0S
lorios ousei asseverar que u la~oura não tinha recebido "lé qüe me tem precedido,
hoje bencficio algum directo dos jJouereô do eslauo salvo
l~uiizmcnLe, Sr. prcsitlente, da discussão «(ue tem l,,,vid,l
eS:;ilS estradas de ferro mal !.Hri"iJas,
' . o h r e o pro]eClo, resulta qlle os lIol;rl's ,e:wd''>I'cs estilu 0')11O SR, FERnAz:-1!lal tracada~,
formes ~lull1\to aos prinl'ilJÍDs [ull.'la'l1cniaCS rlcH~, e HPOllilS
..
~Ill pugnilo alb"umas tlrspcsl~ÕCS. 1 ratareI, p01S I uQ'3 artlgos
\) SR, DARÃO nF. S, LOUnE!'ir.b:-Eu queria Dlü'.IDO (]izer- uuplignados,
mai tracadas. E n. esLe reipeiLo terei, em occ""iào 0pl'0rAntes dist", pUfem, fOr. presi,knl'" cu llera dixCl'
tuna, de chzcr. nlguma COU!ia l p{lrtlue bei tio wo~~tr.1r a1gulls nobl'c3 ~'en;ldorC3 têm ~ido 111jU6U1:' vara com il8
que .em n.uda tive parlc , e em alguns uestes elTO~ rui ml~gue~, Uw; tlil.em que as conuni;:sõc" si10 l,Jo z\:lo~::s
'I'eI1c1do, Disse t,llnhem nesses relatorios que o "ode. alJ:io- Hla oura, 1j1lC 1l \:ouú,leriio o '<lo/i me (an!l~re C r.,io admille
luto, O !loJcr colonial olhou mais uara o estado da "<5'1
I
'1'
•
u'i'lem (lt:c. t
'1
\i~
;1 n~,~ha?
C!ld'e,n.n"o~
tiue OUd'v5
em i!a'fh
llgricultllro., e algumas vezes acudiu aos infelizes com ":cilnJa,,e em ',cellal· emendas I

I

••

l

)

lHrfl lJI]" I) t~:(,t!;Hln tem OhSCr\'ílllo
eedldo ú:-; f.lpi!1ifle::õ ('(lHtl'ariilS,
da 1:\ cO!iwli.:i::üo, ~OIllO [linda
í':ncnda;; akHlna~ i,íé;:~s manifes.
aos· [niros do'ei que afIf3f1a!i
('me atlas qu~ n;10 allerJ.u ():~ (Ullr!amctilo:; {lo
e me p,H't'('e que é ttlll ciever ri~t1I'oz'f)
a

UHS.

ti:.U"Hl'6

m~)fllIl!a:-i

;$l ;f l(lm a
. . Ii..:ertar

a~ emendas
nU!'Õ60 pCtl'$;lmento.

(pie tendt:iH a

lUi'!liil'

[abris constitllf'lll ímmll\'(,':i o entiín a lei o;; r,<JIllI)!'ebéll,i~, ou
Silo movei, e a iei os n[to cOllll'l'eIJende, e neUl pó de cOllllH"'hcnde-I<1~.

Senhol'c:-\ 0Stll lei (~ ~:o;p~l.cial ó:; hypl)th~c(L5; não Ó nqui o
p:'oprio p,arn i-Iú (!~~lt1ir q~l.1ns s,10 os immllVei'd ~ e, pois

[Og'ill'

j

:-;c o;; ('~lidH::lúcimc,!tns lah!'!5 (\e qlle o I!I)bre ~el):lllor ti'ala
cOIl~Lituctn il11mov(!i~l conforme a Icgislag~lo qUH eHe no:>; lett,
mats daro o ineoflt!;:,tavcltnel1 ü) (;:;res (!~Labf!iecimcnws faÍ)ris süo objcetn

Eu deu·rtil I·l' .... pnnrier nn:; IP1hn"l~ Fp.nadon::$) que fnUút':lo,
13,. or,lem em que se SUtcc!l(!dln; nu:-; me parece mais cnllVe1I1(HlIe que (lu di~eul(1 na. ui'l:elll dot' artigo:; juqHígnítíli)~.
A3~im, ::,enhores, eleve tPI' prrfen'II'CÍa. {) l!i6CUf~O do nobre

I) }lrl. ~') ,in prnjt'dn.
~c!lador ;mpugnoll ('~h~ fil'tig-o em dUilS IWl'trs.
Pl'imeil'tlll1entc ~i~se que o ~('f.!l{lIdn tnt'mr,rn ai} Hl'l. 2u e
;"ulil. A dit'posi.;!io 1Í a se~uilJle: (11''';/0), " Fi<:iiu ,Iuro'
gaitas íl.:5 (l1'6jJo~içóes do cndigo do cnnHllCl'cio l'cblllvfts a
hypulhecils de bens de 1'<1;1.. " E,!a di,.pos;~,il) é ilwtil, diz n

fie
u';i

; para que mais 'I !, !cgislaç;10 hypnluec.1l'ia do
C como u íH'oí{~dO rcmi:isivo á lezbI~lcCw
dH~ imlnoJvúi~ por naLurCl,(t ou ~POI' (feGda Ffall~~a tiiz:
I) f

::-:cnudor pelo Pari\ que tmpt~:~rli)lt

O nobl'e

mas

(C

Silo Objí~do de hypo~

os de!1ne 1 a legis!;letlo da
" 8ilo o!Jjectn de bypol\Jecit os -immo11,10

)), ilia.:o; não o;;

nesta
de hypolhccaR distingui!' quaes s io
11U<t1lflo esta distÍuccào tom muitas relactles e

08

etTcitos, e (ieve (l0l' couse,plcllciã ser regulada [leio codíS')
civil 'I

nobre SAnado!': ponple no primeirn 1l1úillhro do arti!Xo se
Pela le~islaç:,o oi vil as fabricas simplcsmente como [nul i,li1. (twclo); " A hl'pfl\.heca li rC7'11;:da sómcntr peia l~i eivil,
1l;1n s:10 imllllwcls. !mmove!s por natureza conforme 1l:l
ilinda que atp,mls ou lodos n~, crclll1res f~.ifin tOn~mf~re:;H\l.l):;
ill,.tl'l'Of·"C" rio 111 tltl ,,,,ombro dc lii 13, são 05 IJI'colíQ" urha~r. presidente, pareceria 1!i~pf'PsaH~l o ::-Hglllldo membro fiOS e
prr.dioli ruslico5; ora, entre os predios nau '0
fleste fll'li~(} :<:c pOrve1l1L1 ra i-~::i ri iJ":3 cnl:111l i .:::-;111.:5 n:io 1i 'le~::4Um coIIIl'rchBodc,' um:l fabrica (lU8 pOI'ventllra não tcu!,a
por i18CBs::wl'ia e;.ta den'),!!(:~;io e\pl'í~~~;il! vbil) Cflmn Di\bttl IH' l'IlB. rnr'lttll o prilll';pin 'pw ~ollstitue o imfllovcl oi
1)

a 1

fIo ':Oln1llel'cin um Cllp;tHlo ,pn: Icgi:::Lt C:~fHH~ia!il}ÚlllC
lIa:;

t:lo,'eL
riliz~ jlúlle
dn endit::o 110 (~,lmmerd\J,
lJ E:'t.a' ílhjpt:ello tio llohl'ü

li,) ;1 rl. ~ (" _ (}

Ilelil

hypo"ltteeêl,S

IHO\'(·(," '! ,1
~obl'e os Inrn'0?S

bens

d11-.

aqnel!:l:" 'lHe

!H~r;:!.UI~I.;l () fP)hfl'- ~t"ladlJr:
(!
·Fic;1u derl)~~r.da'S Lnd.l~ a:-, ga!':il1\í~j';
!'fHHIHt'rcin, c~l;d:j~' pce CIHll n I;i;dll~ d\!

rOI!~:l!~l}. lJo,rJ(./, .. solo n:.dií;ClllrL:r~s(jlo Ct?fUt.
'I J';dll'il'u sr.ja parte .10 immovel, pant que
Esttl~ prillcipios MiO caf{lcterí:::l~(',a:::.

rio .Iin.'itl)

d,'o qne

Ainda m;\i~J qll:ll\do mc~rn(} a filh!'l~a sl'ja iaet)t'llOt'a la (lO
solo ü tambelH llei:c5:;i1rio para fjue eHa seja um immovcl i)U0
l'abric:\llte tellha o direito ria sul'erflcic; porquanlo ó aviqnü;t faul'it'a, illeor'pol'arla ao solo é inmllJ\'~l pani o
dOll0 110 suío. mn~ e Illovd para () fahricallto I,IUO (lfio é dono
d"
dt>:;de que ~e retira a f:.ul'ica do ~oto~

e,I,:l!J,cl<,{;()

í!lUTlilbiti{iade, que
iíJ:\i~

rme o

li)

Hirei

llue n;"il},. E.. t,:s
0;10 (;llI!1O lJ\'tlf\P;~\e.!~ nJ;'~ f:rH!1'j

;iülldo que ildU projl:('lo ~;10 'l~·l:~l~1id;·>t ns
hel(lcitia~ pda le~i:,Ll!(io actuld qn:wln <lC::i
Vt'-lItes, t~ iti1lHovei~ n;;u byp~IUll~('add~, E::;::ias
:;,10 1l1ilis IJYlhJlhccas, ~[;o 1'ri\ ~h:;":io:4 lllle

A,,~im

óa

iIlI;Ol'jlonl~uo, não

mil mov-el.
rOl Fr"{I~a,

Só S0 consi,iCl'a immovel uma fahrica,
quando ttrm llllla ,Iestas cnlJd;~,les: tlU se r",~ I 11 1'1 e do irnmiJvcl) 1)11 ~e Ó jUCo!'pol'ada itO sólo. PCl'gunf.tlu elllc1tl os jUl'iti8C a fabrica c~tivel' ;nenr(Jorada ao 8610 ma" oslo
!lo proprictilrio ,Ia fabrica, q"üt ill<lc? Que il
dcye re~~I' pelo direilo da supel'fit:ie: ns~im, se
eSli"beleeiuíL em um rio .1H~vegavel: o o tndi'-

e~Là

viduo ll;lu tem cOlJcessão da superficlc, a 'USiJl4 mio :lê
(,úl10::5 os ohjur;lo:-" menos sobre O~
IIÓdc considerar como immllvcl. E' esta li opinião dll [}uranloll
Ho~rfln faJlalldú tlo~~-lIavius-, dlZi\:-:silll: c( () rt!re:lo que o Dalloz, e outrOs jurisconsultos que soure a lllaterill têm esl'odlf!o tllllcede ~obre ell(~s ao:". cl'edOI't');i, tli1n é hyp~thccn. Cl'ipto, '
111:;; uma alfecti.H}ÜO particular. Entre nós scrú o me~mo deA objw;:;o do nohrc 50n'l"or, ao menos pelo quo pnrlo
pUIS: dC ... ta Ipi.
('()mpJ'o!u~ndel'! con:si:'tte em ilue o artigo Calla cXíH'essame,nte
d06 lItclI,i1io5, e dus escravos e ,l{linmcs ,ulhercntor! ás pro,
Ainda mais perlillntou o IIU])I'C H'nadel' ; " A
do tnt. 1Jí~ que regula o COI:Cllt'SO tlo:>\ credores IH1
priedadcs agdculas, e nào das outras propriedades, o íJlI~ (lafilllencia, fiClL lalllllí'm derngado qualJ(1) Ú p\ll'lll
reeo exclui-las,
ria '! }} ~im. E~la fé! ~eria illutii. l?e iJ~ ;-\et::$ t-trcitu::l
fo~~
Ü pl'Iljecto, posto que em gernl trate do J'ogimen llypoc
belll re~peilados €·m todos 0::$ juizos onlle 41OUVes.se COnClll'~O thecnrio, todavia consi,lerou especialmente os prcdios l'Uuu encontro de creuol'es. A$~illl. pni.;. como rctitdta(!o da l'ae5, e e flor i5S0 que particularmente trata. tius escravo::;
<Ii"p\ltii~,íO .le"te pt'Uject'J compar;,;lo COI;l o codi!'o uo com- pct'tcncenles ás fabi'icas agricclas, e 'uccessorlos adhel'entes
met'cio, as bypothe~a:j que aié hnie Cl'i1u lnft:l'Íore:5 :105 a eHas. lUas, o arti~o não del'ogj~ as di~l)QsiçOes da. tegi51aJlrivilegios na ordem tios crerlilos
illiom o primeiro 0(\0 actual, a re;l'clto dos outros 1I111110veIS. por natureza ou
lagar, porque (Iuauta aos
excluem dtl~(jno: ilo!!m que, afóm o que é especial aos prerlio3 l'UtodOo, todos os I'riYile"ios, to/Ias
l'i1eB se pCl'!<lllltJI'-Se quneô s110 o;; immoveis. uevol'emos refeA respeito, porém r1afluellas fÍíSIl0l.í.~iie5
rir-nos ;í leoislaçITo actuaL
livets, nau La inconveniêdtc algum
Ora, não seadn a>sim, e se, com o nome generico de espor quallto n:! bvpotbecas 8ao
tabelecimentos ta bris nó" hou I'cssemos de co llsti I.ui,los ohjccto
e conllnen:íaes, Á applicaC,10,
da hypütheoa, o ôenarlo sabe 'lue torlas as fabricas, qUiles
dividas commerciaes compête
quer lfue ellas [osseln, se considerarião immoveis, pnm se
l'e,;uJar-se por eUa, e respeitar 0:5 e!ioilos da;
tornal'em objecto tle hvpotueca; e sem duviua o nobre senadOl' não quer isto,
<
Parece, portanto, que lllio ua raz[o para
vaLIa a emenda olfel'eci:lll pelo nobrc scmldol'
Em conclns:lo; se os estabelecimentos fabris ue que o onprllllindo o segundo membro uo art. 2. o
he soo".lo1' tratou, silo irnmovcis pela Is"Í;;laç,lo actual estIlo
A outra emenda do nouro senador se refere aos estalleleci- compl'ellcnditlos no projecto e se n;l.o SilO immoveis, mio esli:ô
montos fabris. Quer o no);re senador que com esta [!enoOli- c nüo po.I<lm ser com~rehelldidos no projecto. A proposito, SI',
ll:lçãO as fabricas comlllorciac5 [aç:lo Ilhjecto de uypotbeca, pl'côi,lente, o sena,lo ba ue jlcrrllillir que eu leia a disposiciío
l1uantlo o nobre selHlIlor IJI'opoZ esta ídéu na conferencia fias do Ill'ojeclo du entli!(o civil, o qual de uma 111aneil'o múilo
commissõcs, eu, além do outnls I':IZÕCS, olfcrccí á SllR con- lucida ,lelinc-quae:;, e como os estübclecimenlos fabl:Ís ~e
:5Hleraç"Q o seguinte dikmma, ou estes estahrlecímolltos devem cOllúllcrar immovcis,
tia Ivo::;
iIlHlli)vei::i bypol~lHCa.do5.

l)

::i.ESSI0 Bl !I DE J(!Lü() DE !beL

ilS preslaçõc" /Ievidils? Parece praticamente reçilllhccirJü "Ué
nenhum hClleilcio lira o elevado I' desse favor /rue o nohre 'Il'
. "'3. 0 'Em relar:,õo' ao~ \,re,úo;, (l~all~O rOI'~m e~l~heleci- nador 11m quer conceder. Portanlo 11 dispo,ição do projcclO,
menloS do inuuslria flllJri, as QHtcbillas, fabricas, alambi- além rle [ull/latla no,; (ll'illcipios, confurme cum os nossos cos4ues, prensas, cahleirils, Ulén· iUoô e cous,u; moveis (lo 'lua 1- ti"n r,,; é a cOllse.jueucia do não pagamento da primeira
Quer natureza, sem os I!1IaCS rsses eslabe!<:clITIentos ''''O po- i'r(Jst~(·i"[O.
dCIll Cunccionnr e hem pl'ccnruer' ;eu rlesl!!Ií): comtilllto 'Iue
O ,ât. 9' f'li impugnado po'o nobre senador pela l.Iahia
o predio, onde se aClllll"Cm eSse:; ctit"hdccimcal;,s". >ejil o que illmu edle debate por .Cl' lI1comp!cto, Este artigo c
eSdencÍal instrumcntu da illlÍustria, c que loes eilUiaó lllUveis allU<llle (Iue estabelece a tranSCl'ipcãO.
"ej,,/) agentes fiirccl;>" e ncces,,~nos. "
O Hoore seml/lol' cOII:'Íllcl'oU a'tl'<tnscripcã.o incomplela ()
Nc~ta dispo::ij~fío lumino::;a estão ~a!vu3 ú;; prh(;jlfít)~, e illusuria. Seni a. ll'fluscl'ipc;10 incompleta Iwr'luc :;ó eompn-:·
bem tlifinida a condit;;io, com a qual 0$ e~labcleciml'lltDs henrle u trLill$mis!:\l1.o üntl'evivos, não compl'ehcndc as tSuecesfabri" se consirlerão illlllloveÍs. Em qU'into n,;o velH o codi;;o "õe~, n:lo CO!l!IJrcbende o,; julgamentos? O sCll,rrlo BilJ.e muito
civil conservemo:; a. le;:i,lac~o actual. Ilão a!lol'tcrno, essa bem HS razões, por que a trantcl'Ípção nüo cUnlllrellcnde as
tli::;[Jo~icil0 gcuerica e imldillíta LJue o noh:'e· stnadcl' p:'()!iõe, Succc5sGe~ e os Jul~(Unento8. .
ti qual ~pôdc C;;li~ar embaraços na 1(!g-iJ\nçilo {}tm~nwr~i(\l. C
A succ0S::ião e :ieml't'e um faclo notorio, e tão notodo
abuso:! na ex.l1cuei1o desta lei cnn:,üicfuBdo so ínHlIovei.:5, quauto é i,lóa associada e cOllselfuente da morte, tlue é lume 1)1)1' consequenciâ ohjecto de hyp:;t.llcca 'lui>e;;iillOr [;·;lIricól:l. bcm UI1l "ClH!lccimcuto puhlico. 1'0/" outrO lado a successfto
Consiuerarci agora a impu;:pHlc;lo fcita IJelo tJo!J!';; :H~i;auor é enll'e nó:; uma devuluçüo ljlel~o jure do:; tlirutLÜ:3 fio uefua1.o.
por ML'<ls-Geraeô ao § !lo uu arl.~"·'
Querer que est'L devolução depellíJa da transcl"Ípç<io, é exi~íl'
E~le paragl'apho additivo determina ({ que ~cndo o png(l~ uma formalidade desnccessaria e fune$la. hilo ticria. como d~z
mento ujuôtadu por Jlrcst",·õü., sa o devedor deixar de pu- Tl'oplong. I"etrogr~dal' ate fi llldil ic!1lI!e Gerlllanica, snlnnellcflgar alguma deHas) touu=, a; l)re3lacõc~ se considcl'ul':h1 Ven- do i.Í iU\'etiLiuura o succeS50r flh illtestatJo. 8critl puni isto prc~
dilas. ))
..
ciso ruublli' á jnri:!prudellcía. rruilceza uma das ,SU.lS mai:;
() nobre srnador fel ;:rande esforço para. comhaler este precio,sa". libcruadcs, <jGebl'ar essa cailêa de gerações que
artigo que elle cOH~idcl'á pcri:.;o-,u e inJu~to. Pensu tlUl\ o nú~ se SUJí~tltue!H umas á~ uutras como se fossem a mC.ima
lJl'e senadut, n;10 tem rilZ.no na sua l)precíitf;Ju : esta JLspo!}ição pessua. E que inlercstic teria e$:$u novidade 'I S6mente {) de
uúo é contrarÍa aos pt'incip:osl como lhe pareceu.
t',atlsfazt.:I' n 0UI'íosidatle) mo,slnwuo a genealogia da proprieCom etfeito ê priud)Jío illCOl\tc,hvel do direito civil que (I Oilue. O 'lue diz TJ"u)Jlon ó rllferÍnuo·se á ma;;ima do seu
boneficio do tcr"mo .e funda !la cot:flauça 'lue () rJúvadol' ins- rlireilo,- ti! mor! suisit te vi{.-)lOtlemos blUbclU riizer rci'ilpira ao crcuor, c (1orc(}n~0:ll1~ncia ce"i'iit tle,,;dc que ~(! {lá a dl'!ÍU-l106 ao nu:-,so alvurú de 17tli, .segundo o qual a p015~e
itlóo!valJíli,ladc !lo meolllO (e,mlur. O co:\trurio (!i;lo seria o cívil dos raHcei,jos pllosa ogo a spus hCl'ueil'os com lodos os
mCS!lW que considerar o termo como uma clll1diçilo, lUa:; o clTeitü:; da llOóse natural 1\;(0 senoo nccessul'io que csta :;e
termo não Ó Ulll(t COfl!1íylto ; a conJiçãu t:u.sporde. o tCl'ú)Í! lúlHlJ,
ílpenas d(?fi)ora o pilgamcnto; ma~ demora o pit~!lmento ~o
A d(fvoluccl0 dos b;:ms em ruziio da mOl'tA, diz ,li 11 da
~1('.la razão flue eu j{t dbsc, p~la COl!fian~;a po:'\La H{) devc:lnr; eS3C emi!lcllte '"juri~C01)dultu) UilO deve ter inlel'vallo; a e:;;lace.e.sando a COtlti\lll~'a CC5.:iU o termo, E' C15tC o {idueipio COll- hilidade ôa pl'Gj)l'ícdatle exíge que IlÜO seja demoraúa PlH
:.mgnulo 1't:lo (\rL 1) H~8 du coui~o civil fnwcez; ú e lillllhem 11uaesqucr fOfmulLhuJc:> a li'illl.'!>missão tla~ liUCCCS3Õeb.J>
esta a di~pt)sição f;a novi~sima lei hypoi.uecaria ile PllrtuguL
O sClimlo sabe lamhem (lne as succe:;8õe3 jrnpOl'tão a diEsta di:::llos1çâo 0;10 é contrarla au.; pi'i1lci~)i(J::; gerittJd do visfío e sl!t)(Jjvhs~)es da propl'iujlnde, C pois não hítveria regLsdireito civil. milS sel'á coutl'arill aos !:riil~ipios que CH,"ilctC- lro que p(lIie;se C01:ter a tr"nscripçllo de,;sas lIiyisõe" e suhn~iio o creJilo real, visto como o cl'ctlilo real t'C rUlldil na dh'i~óes operdclas pelo Let~) da 5ucces:;;1o, E1U )'elação á
cOllfian~:a. que a cau:;a mcrec~ e não fia (',unfli111~:.a pessoal, succes.8ão t~s:bln}l;mtarinl exigir a transcJ'ípcào do direito do
I( JAus caueiíJnis est ia re qiw.m iH. persuna 'I li
l{)~()t;ll'i() para qu0 podesse valer sel'ia (;Ómi;romctlel' esse
.lá 'hontem o !lobre sUIl<l,Jor pela 1'("()Vi:lôa rio l',ll á fez direito e sacrilica-Io á illlli>icfto do llenleiro.
sentir llue 1 poJ' maiur segul'ilr.ca que nticr!:'ca H Ci}USil eHlra.
Qualllo aoS G'Hitralos cunlo O rumpt\Hlol'; e ú dO~'lt!lriu Mio
Bempre JJOS cnlculos do cradol:' a cOHfi~l!:ça ;10 dcye,uiJr ~ ~em 03 Clll!lralantc::, e !làu Ír:uorilO u uctu pot!emos dizer-lhe$
duviúa pur nmlof tlUO !:H.'ja a :5n~lll':-lí;~:l UI1 c.)u~;t Ilj!l:~uc;m
Vós que CI)Ull';lltU5tes ide in::!GI'ever "10:5:;0 conlralo denlro
íluel' tlemu.ntla.s e, logo (Jüc $C nnlolhü a ilú;.:e~~idadc tldltlti de uil tempo 1); nPI5 {lonenturil o lestamenlo et'ta no mesmo
para !.lave!' o pagamenlo, todo:; i'~cutio,
C{I~O '! pUlO f!'l!lc ú lc~at;!rio igt1ol'ür o te~lamellto? 1'1<10 pôde
Com razão tij;.~ o cSl:!'iptur} H qUt:m o Ilnhrc :3enadnr tanto {) IlI!.t'deirü di~:.:.irilt!Lilr e occultar' o tc~tar..\ento porque ni~lo
elogiou cc em ultima allalysc tIllC1U CfUj!fí.hla é u pCti!5L'il e iúl0 tem liIterc~,~c? SelH duvida. ílUtl sim.
i.'. cou~a . .li
J:\ r;j~pcíto UOS ,julguaH!:ltu:;. Pal'E!ce flue seria tJ.nlbem mUlA dj~po~icào do projecto c~tá no.:; nosso.s costume~; ~vndo to grn.vo::;o o c.l:igll" ti, ~ua puhliddadc: a qUid seda dupla e
flue nào ha. êünti'alo em que :5C uflO ín~il'il (:s;;:a. clausula, de~HeCCSi5al'Ía, visto como oos julgamclllostem a Sua puhlidtlllAinda. mn.isjesta jJi.~rosiô'ia ó conforme á na.turczn das COU3-tlS, de espHcial e solemne. E' por isso que a lei fra.nceza de Um!)
pt'H' quu.nto a cousa h~ljott!í;t.:ada, dl;,.1tl" flue ~lIn'!·c () :;cifue~- e ú lei ~;e!ga de 'Hmi se conlent.1o sõmenle com a tl'tl.nscl'jl)tro flor CíU!Sa;3 da. primeira iJrcl$tti~ilo vencida, jJ. uuu é a cão Hulrevivos como o nosso pl'ojeclo a dete!'minil e não com~He~nla c(Ju~a1 perde o seu e$l:tdo integro e pl'ÍlniLivo €nl o i~reheadcm a.s 5UCCeSsões e os julgamentos.
qual o nohre i'cnarlol' incxactamcnte" SUjJ~nz seJolpr8; cHa
Ma, o Ilobl-c senador quanrlu acoimou a tr.lnscl'ipç;10 de
não orrercce mais a mesma codianca que ull'el'Gcia antes"
inWIDIJJel;l, nJo S0 referiu a essas objeccões a que lellho resEu 4uizera que o nobre ,;c:mdur (rUe Lnutu ar;:umcntou ponditlo, as lfuaes tem sido opposlüS cn; toua a parte á trancom a confiança que 11 cousa se;;lllr~ mc!'cco não ol.Jstaolc U SCI"ÍI'Ção adoptada pelo projecto; o nobre senador nos disse;
ínsolvabilidade do devedor dis"U,3C '1ual Ó praticümento a "O projectu nada dispõe 11 respeito rio passado, é só a r05s:tuaçll.o em que !leão o creJol" e o dc~euür llepois ua ex- peilo do futuro, J>
cussão por causa do nao pagamcnl0 da rJrímeim prestação?
Como pouer1amos nós realizar li transcripçITo rIo pilssndo?
O ,r,l'cdol', pe!o vencimenlo da primai r:!. pre'~i,çil0, lem o di- Essa tmns(;ríp~ãl) seria possivel sem títulos? Pois bem qunes
falto de ex.líW o pa;;amen~o, tcm o umllto oe se'lucstmr e silo os titulos das nlJssas propriedades? 8[0 quasi todos in~\Culir o lmmovcl; eis llhi tuuo em poucas palavras; a certos, são pela maior parto as posses, Esta. lranscripção ·ou
COUS1l. já não exi"le 0m podor do devedoi', peJe ser que ,mies seria obrióaloriu e então seria uma revolução, ou seria fad" segundo pagamentu já eôteja vendida e o seu preco cm cullalíva e então seria uma deris:io.
juizo; o que quereis CilWO? Que o [11"'<;0 lhjlio dej!vsCt,~.!o;
Não ó clam a lmuscrípeilo, nilo diz que 11 propriedade ri
li?C o credor vá e 'pcr;uIIlo ll\lC se ve:r~iêo ,iS oiltras pre,;ta legitima, que o conlmlo ii valido, que os conlrahentcs são
0es
0 pam ,;el'cm propostas outras t"fllas demil1Jd"s, c as c,q'il"es; nau induz a prova do dominio Ilue fica saIYo a quem
"ustas cr~:;ccnJo, e os juros cOl'l"('ndo '/ Ijuercis 'lue o cmuor , [OI' I As"im o que quer o nobre senador ó o systema allcllJão,
~C.nhi~ ne-:,c~~i:!ad~' n~ inLentar Lt!llitS r!!'m:(1da~ I!\;illll:-jq !~;ln I ]lonlue ~;, por ulein ~lr~:,(':-:y~t('m:l Sf' IJOrleria ('oot'!'.~uir flue H
Di. o arl. tO':! do projécto uo codigo cívil (lenda):

!(

f{

itÚ.J,)í:~'lj:i;';Í!) frj,~,,,e (l pi';~..:Ulllp~',t,o-~j:('i I~j ~,' de ./,tr~ ·_-tl!} dt)Ht~l:iil
,:n '!':':"IIII a tr"dil-).:riPÇ'"i.O (JUd~;l'lil ~lal', c tn'itr dlrclllJ~;. Sd a~::mn

kl'i~t'iflÍ:; ilitt.'.l{~ ..,:á:lil':;' t;:;1II \"Ci Ih: l)erLí~rre!em lfiver::;a~ Ingua~~hfto c.H) t!Jú ::;ó rt';.!i:;LID tlH!') que IlH.'~ cunvem sub~r,

í'~le ~Iue, :..!~ta Ult:t:rJI.'Lu.
liuO LI ;3j'.:lc!:lil •.JbJ:uo C cul.re HH~ lill-

m;u;,. ulua LÚrLcinl vlllllngel:n, e é (!IH'!, 5t\udo o re~blrú ~Ú !la c~~ht'~il (hL (;OIt1~U"Cil, () LaLJllíao enCi1rt'egllllú
th.:Ht} L\~ill lh<.íi:::i cHltJiumciltút), lem muio!' l'cwla, e pur COíl.$ei-C l!!tn díLo, (.I. orgaIlL..:a!!.lo da ilnellLía. póue $uppúrtai' Jli;li~ Cat.:ilmente a de:-pt~~a das horas
:'J':;LZ.~Ul:l ll;l~.cido (1.0 fel!dalLslllU
Ipl:.1 ,;i;iIJ rWl:e~~ilt'ia;-; para este sy~l-lllHa1 lÍc:;jJc:ta llue mlo é
j!L1niue il f;j·upnuJi.de) C\..iLúU i..',:$b. oroa1i!~uda la, Baú tem e ue IH~llu~ni1 monla. l'C(ClilÜ:, puis, livrus mai~ auLhentic05.
!i;lO oódc Ler circuh:t',-ti;;
O prujeclo ll,lu lem pUI' fim o caduslro .Já pl'o{lriedul{e
O '~I'llillr{J t5itDe ':u'c !I;1 Al!t!manha (I •., bcn~ ou s~10 llÍjhn~!i jJOn{ae ,,,,,, c:"(;'"lO'o é imprillícuvel, mas e<$C c;Hla~lro pôde
Illl \,lllphitl',uLiCH:1 : 'a
e n. rUvi:;;;ia dOlljueHe.j Ó pl'l>- illdl!'ecl'lilH:uto cOllsc,;uir-58 com ú sy,lem" do \!I'ojeclo,
a circu!;;f:.lo tlc~td
lirenc,j ,ro ~c.nh1)rio c i,CniLO em VI'C\U l~tO~Wl {lO l1ltHIO:5 no dUCUi'SU d~ lI1uiL05 anno~.
a i:llpC!ÚUti i}\~';l.dll:-i e ,
prt.lldhftivO:3. E::.t·J ~j;;~
~c lu,las ~HB li1uta~61~6 da propriedade furem I't'gí~~
ll'llld ú poi;:;, !ir:;Jds:-;in" L'Htrt~ uu;; (~ UlU tUllos 0::3 p~íií.l"::i C.lil.
~l'lldu, cumo ~;lu fl"etiUenL~" as tJivi30e:i c.subdivisões
a) !Irapriedadu tt;~\de a dividil'-';c) oadu ad J!luia~'o~:;
pt'ojtriudildu u a~ uHllaliüe", tJdla, tetllO::i que em meno~
bi-1lI
B liifinitat L:,lu !j(llJ di::;? ú ilUú~LaÜ:j i,uj' ULl UI,: ~l~l'U!U L1Hb~ a In:[lprie.latlc .. ~:;Ull'it re;;iS,i,ral!tl,' Leria a
eld;;ll're~adlJ::: I:Ü r(i~l;:;tr\J.
(H\jjH'il:Uadc e::f,lra le;;ltI1H~HltL. l!J
um gnmue fun que se
Ó L.1o pvid,,':\tü diz um Cêl;tÍplur
cal::Sc~ t~C ~t'Hl lrilil~Li)n;Q da ~0cwl!adc, Sém uma rcvolueão,
Dl" a ve!llil
onde u SV~I(1:n,l Su
re\'Ohlc;lO l!UtJ h;rveria ~e (;bl'it!(J.~5tmH)S a ll'~ln$edpçàÔ da
1,.;;;j,a. c Ihió/;ulc
df.:iI1liHi{)s)~ h.Hll~;;e
pn,pl'iúduJc ac,u~l, '1~alldo "'lO La lilulos, quando toda ell"
;,"; fUlJuit elO LiLlllú!i tHt:erlt)::;.
tlh~li tillsolul:J Ih~ I;ublici\!rllle.
t)
fdt'~lltftLiva 11.
{) me:,Jlhj
O n'lhl'e :,eHadur t:oÍl~i,kr()u C~L..l lei na Dartl.l rclaLiva a
~\(J gTa!l;:C
Lrall~crií'cÜIj (;(Jlllu uma iUus,lo.
'
pr!\ilÍ.~del {dd I'e~t!
O {Itt~~ ilUS tlitSO o il{·bre sonihlnt me ('au~;lria p['o(unda
dôi' '6C, pürn~Ltur;l, ll;lu HHl LnuH.Juilj:-Jd:',"'0 il ii!é-a de tlUC esla
rara IIU0 rD::\6\~
h"l/,ta ria a li,d,t \ r,l
t:xi~le lIi.L J:'ranç.'l, cxi::;Lij na Bcl~~it(l. ex.bLe em oulrus
;!d dl1minio'1 C6:,(!:-:
SO!Jre c;;Lc pClllJ creio !lue U nobre :;emtdor lW.ua
{;:-;-{\ jUl~(iW~l!L;j 11 UHmo;:\ ti Ui~ iúíd fiL';"':U IUlJ;~
ú'lttilüi'ou.
~Ia audicllcia d~)..5 il\len):o\~(ld{)3 :
ti
.-\. n::;lh:it~ Jo art. l;i, qne ó Li do IH'ojcdn emendado, u
um pt'uce::: .. o e 1:e 1Ilii1l .juri::idi(;~;ll} e:mH)
l!·dJrIJ cll'aalÍUI: lU0 IJeq.';-Ul:tIHL SU l!ra relativa ao'::i ~§ 12<) 3;1 e
aa ,illí:!ilI'i.ílha . .;:\ssirn CiH:a I.rdil::H..:rjjtl;;"líl l'iclia, llillil dí:!lIHl!llb: ~u a e!lwHdi~ ;liti'l.j;;l;t1Ladü H;~ ;; •• tÜH':U::ís:lu (te1fd(J~)
t1Jda~ as prnprie:!;ult::d fic.lJ'l;iO em 'I~Li:~·io, A::i d':!n~wda.s ~ii,:
li' \Jllitlda ::H:L::i.ilutiVil. qllC passou em '2'" dis.cussiio ac-
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COHH1'Cil3. OI',L u inbriJ.:.:0
c;mElt'ca rc;~i~lral' o .sdlt
C{Jiltl';l terceiros, Hãu ó LaJillj~lll ti

tulu JliUit o ft:7.cl"' valer
Lcrcs:5c flue tem o compnuior

u,j

traUl.H.:r~.ve1* Sttlb

titulo;; p:tru

q!i~ vn!hi1u cOHlra lt.1'cciro5? lHe !J;\i'f:ce qu,'1, se :p.m~\jucr in~
COlHO lieill0 tem c~lit longituue) esle iucUUVDnií:!;ül.! Ó COClí'co,,:":o por outras valllagells qUi) ~"u ue :11,;liluiçil0.

A primeira vanlagem é a cOllceaLruçilo rb l'eg'iatro. Esta con1~,mlJ'açAo lrn pu!' consc"luenda a faci!id',Hie da fbcalisação do
]',c,p~tr~; a cahu~a da cOl~;tt'ca é !Ilf>i~ llilpU!O:SU, alli eslá o juiz
u~ dlrollo, o promolor. i::legullda vantal;em, a ullid"de do 1'0-

g'~tro, porque o mC3lll0 I'cgblro (lue diz 'IUO a propriedade
1,1u 0,1,\ hrrotbccad,\, diZ que li III opri~uade n~" C;;Ll ahe,JUda O notHu t1C mJor altcnde SÚií:l.3olo !10 Ji~commouo (11.:0 tem
0. C~I~1j}['adt:.r de Ir á cabG~a ti:.!. ccman.:tl. l'f\';lSt!'iL!' a ~ua
5!çao, mas nQ:o attcnd0 ao gr;lrlth1 ÍfltOlülllUdo que
O~
?reuoyc:1 bYPQi.hl!CtU"jo.:; indo :l ea!J~ça .do t;i,Hl1Ul'Ca p;:r;~
t(;n1

cilu'lllYiHHhccil, u lauJ

jf.u.Ja pI'~l~levüa
1>C, 1"'1',

Te,

se pode

~t u;n iadu !Jretedto, 7l/l1JdH!1tinL
]J!'t'ludfo; t;lilD l\lal:3 rHí'.rLO pudemocl í!iZ(r íp.lC a lei qU0
au
Cf:) {PC o faL~D ~e ,Jcu c;)(jlinue il !'lIgo-lo.
n::!.u t;l.}jJfud~lu al±!UlHa~ ponlllillllG a uata dU3

kin o creU!il' em 11' il eaüp,çn. da

H1l1HU·.:el

•

(te í" cte, l/O elc,

Ci'Ullra a Li'lIm,eripI1i10
tl~UfiJ, e Yem a ser a
r{l:oijJo.:::l,t a C-itc
Pt"iJjl~\.:tD nada
pni'!IUlllit:J

h3íJot:ll:Ca6 na

il1VCCOll é na yon!ude
rdroactivu em Ulalcrla. de ~ro~

SPlHt;!ur

Leit11j(; rm tiue (l acç;lü ê itltel1lada~
~!\h,ci
P;';;iciiúu.
!Jl'~sidento, é um pl'l!lcipio de inlerprdi,~,1u, é um iH illCípio âe constit!do, m~o é ue co-nstitl.lenJ;., [);.lo
u:n,~ 1"i.!1:',f\L ah,';iJILlLa. p:li'<lO lcg'islador, de modo
L~;t~ :1~,Lennll.~ilr o t:iJutl'nr}o, quzlndo por mo(J~dd!!.:H t: bi0 !'Hl re5Siu'HJ.

!la além Ji;!.I), S,'.

~ll ti

s~guintc~

de.6l,: lei. ))
..
·~O Bulire ~clJ!\.dur {lUlJ sim) cnL;10 S. Ex, pareceu
tl';I\HfUili.s~tdíJ; lil;t;; md Jb,:,c que () pl'ujedo cOíltr;l lodo.:; 0:3
principlú;; cuntii1ba J\;~:3 pWCe!'i.:H:"g, uua:5 juri:;tticcões; urn
tJrl.;t;L:~,;');J e uma j:..tl"is~jiCt;àO pgl't'l. íi:, hypoll1CCilS ~lfiteriore6 ;
tl1l8 seritTo. co~sequell- u;.tlro pi'iJCé:;liO e ouln! jl.u-istliG~iio pam as lJypothcca, pOtite-

a. a veri,..;u;H~i10 dos tittllus e da
do:, L'.I)ni.I. tl'<illjt,rjii~;in ;:;ú ant:~L! f) fa;:10 (ia .. di(~I"u:{1:J pl'O''ft'llin·!o ,13S:\,1 {) c;:;tc!!i:;;l'ILn !!n
DULl'a
; fÍC;a
.:-,d\'fl {} ilil'dito dI,) I~tula um: nc;10
tlit:,!t;fw que llf.luvcrem ::,oht'ü o ilamuveL () 15tllltltlo púd~ 1!1"0-

1.10 Hl1HIíCIIHO para

5a!;l~r se {) lni.8:;~,\d j,i f;;i d:c1.l:.l~l-'): ~fJltfocm{'

(l

prlljedn o:~

ui~ti~~(!ue,

Nem lia iIlCOHv~,Hiente, porquanto
jurbdiLf}:-1u ljUC tivesse sido abolida, ou
pelo pt'(\jec~u, e que que todavia;) pr0jecto manh.wnkr só p:lfU o julgamento dessus hypúthecas ; a.
quc é a du juizo cumrnercüd, ó uma jurisdi~ci1u
quI.!
no pah:. Tamhmn o }ll'oeesso não é l)ecu)iar.
clu,ivo ús I:llPol~"cas ; tlil\) iÍ um processo que fosse 5UWrinüuo , ahülit!l); ma::; tglC eJ1tJ'eLautu se manúui3se manler sômenle para as ilypolLeeas an,igas; é um processo que COtn!Jele a lodas as eôcl'ipluras publica:;. Por lauto n[o
inconvcniente nenhum em manuarmos que as bypotbccas' anteriol'es continuem ú ser julgauds pela jurisdicçáo que as julgava,
e que os proccs50S dessas uyputbecas sejilo os mesmos que
€1'2.0 ao tempo em flue ro!'fLo cO:ltrahIGas.
Ora, o S(}uat!o lia ue nolar que ti I.Elrerenç.a l!O procc::iso:
I n;}o é se;);'! o llu:wto aos sCf!ueslrO$ como prellal'uLorJú da aC~ião,
t l,ncio odi(~so jmp:'c~{isLo p~il.ra. os d,cvcdorcs ~actuaes, uos fIuac::;
\ c de ctjuldatic que nilO Ef..'JêL ap\iLtcaclü.
O nobre 5lmt~dor tratando tO ~trL. 1:]1 I{ue é boj:J 1i do
;:,C

Lr;lLn

Uilhl

cx-

ua

J

SEss,Ao EM! I DE JPLBO DE 1tiGi

projeclo, di~se que a disllosilliio do § 3" prejudica as hYPo-l projecto, porque teria ,le prOlluzir o que disse o lilll,trado
tlleeôslegaas das mulhere:\ cilsadas, pon]ue cslahclece 'Iue sgnador [l0i' Mato-Grusso em o seu I!otavd ,h,curso, ao que'
os bem: especiahnoote hYllotheca,los só !lo,lem scr executados mo, rufiro..
.' .
..
llolos credores das hypotlJecas gernes t CpOIS de excutidos os
~I·. Ilrosdente, a hora est:t admntatla, c ternJUHl 'UIUI.
Qut'.'05 bens do r1evedo~ Cllml1l~m. O ~obre sClIoilur nJo tem
Fin,la a rliscus.ão do requerimento, foi este rejeitado.
l'aZ,iO; porquanto o IJI'oJccto nao suppnmo li orefcl'encH!. de,PI'OSCf;uiu a tli:;cu;.~o da propo.iç,lo da reforma IJ) pothe·
"as hypotlJecas geraeô,"peuos lhe:; 0lllhle o belleficIQ de ex- cnl'ia c da-" emeu!las.
CU5S;10 a favor ,Ias llvpelbacas espaclao,. " Ide demanuar 0$
Ni,,"uem mais pc,lindo a palavra e n;;o se podendo vota\'
outros hens do deveJor, para depois demandartle:; os bens por fafta tio Olwrllln, ficou encerra~a'a discu,;si\o e o SI'. I're(j'ue constitnem a hypotheca especial." E' apenas uma quC,lIiio ' silieule deu jJHm onlem do dia i I :
'
(e ordem,. uma dilação, não se p"c!ere a Lypotheca Il\~al.
Votaçiio SO~I'C a pruposição e emendas cuja Illôcu,$fíO fkou
A I'cS~C1lo tio art. 19, que é 15,10 (lro)ecto emendado, o cncct'l'ilda:
!Iobre sClliulor noti .(li56C (lue a dí5pO~iç~o tio § ", '1ue m~n,I.~
O re,lo 'das nwt!;l'ías ji, ,Ic"i~naflas.
ltlScrCVe(' e espcclull$aí'-as llypotueca6 gerncs- ti lJrc.lut!,·
Levantou-:,,) a sos,;i\o Ú,; 2 11\ hm'<ls ,Ia tanIe.
cial á essas hvpothec ..s porljuanto perdem alias a (l:'íoridadtí
da- sua data:'o nobre ,;anarlol' e6lií enltílllfl.do, gSô,lS bypolhé
cus até a inscripcão lem a prioridade di! sua rlata, e dabi por
diar.t!l a Vl'Íuri&IJe da ji!scl'ipcíío; ma,; como a inscripç,lo é
succossiva, ella mantem a mcsni" 1)l'íol'ídadC r[U0 li hypotheca
EM 11 DE JULHO DE 18Gi.
gemi tinha: 'Iue importa ~ue pc a íllsc1'Íjlçilo a hYl'fJth~cil
Phli:~lDEJ\CIA DU sn. VljGO~[)E lJE .ADAElt!.:
mude a data se a prluridade é a mesma, víót.o como ~ell!lfI a
hypolheca inscripta no prazo marcado n:,o pócle haver outra
SO'~'!.\l\lo.-ExpNlíent.e.Parecer (la eommi53ITo ,lo cr,n,liuypolhecll antes della?
Luic110 sobre elei~'5r.'s. Approvfulo.- ill~qllel'lmellto do Si'
Pel'i;unloa o nobre senfl'!OI·. "Q1!cm obrília Ú in,cripç.lo
Caiididu llorg{ s~ pedindo itlfGt'nw~ÔI.\5, - Ol'd6ln do dia.eitas hypotlwcas? " E' a sancção do ?!'lig-o, ]1orque sem esta
Reforma hypclllecHl'i~1.-Vuln~;1io.-Licen0a no DI". Aulr:i}\
inscripçüo no pr~T.O mareadu as hypoli,,~ca.; 11"0 podem valor
e
ao Dl', padre Mamcllc J. tro'I:)(:l.S da Silva. Olit'ervlIl];111
contra terce,ros.
do
SI'. Ferreira PmH1'\. Olbcrvacões e reuucrimenlo do
Outra rlispo;içITo que p:\!'ccen 1(l!11hem ao nobre senador
SI'. C.
CamiIOF..- Pcn~Õt'5. -Cla.:,;~ific(lçitÔ ao major remuito confusa é 11 rlo §. 2" do 1Irt. l!l C/I,a rliz a,sim. " informado
,X, Tones 110 '1uadro !~o eX0rcito. l)j::-:tursu ç
:;crever as bypolhecas jJl'iviiet:iadas IJ81a lagislação aclual.
rcquct'imento de a.dillfl1tmtü Llo Sr. har.l0 íle MUl'ilibil.
Perguntou o nobre 5cnadur 4!1aes S:!O essas hypollJreas
Observações du SI' Fonscca. Appro\'açJü UO adiamento.
vilegiadas? SilO as que a lei de ~O de j!l!lUO de 1Ti 1.
lece.
11 hUI"lS da manM, acllando-se ]l!'e5cntcs os Srs. ,iceNão é Of;oveI'no que as !]ualinca, porquanto ]101' esle artigo
de Ab"élil, ;,l"I""a, Tcixeira de Soun, lllr.nt!es tios
o f;OVCflJO é apenas nuloriô~tlo a f!el.Cl'Illillar a ((,!'ma c ()
Souza. Hamos "i:!CO;lde d(: Sapucahy 1 FC:'!'i:.il'i\ 1\:UIi;!,
lempo em que eslas uYlJothecas devmn s<!r ínscl'Íptas, mas
<10 SUHs~unn~ Pompeu, Paula Pcs!5oa, Cunha Va:;quaes ellas s~.j,lo, é, aos tribunacs 'Iue CGl\1pelu decidir.
Dias dú Curvalho, Da,~ta~, biH50 d!J lnnrit.iha.
O nobre süuadol', que iallou boje, depOiS de lamentar (!
de, Cami'o~, Almeida ,(J Albü~lue!"í\l?,. í'im,:"t"
estado ,l;t ag-!'icull.ura, o rigor ,]c,tc D!,(ljecto, e rlee\aIHiií'
lwtlue!,
de C:tXlllS. Um5 'lOira. CiHlcontra elle peios males (Iue pó,lo Cilasar; qua!!!lo tratou da
Artlujo
P"r:mhos, Jobim, Hot!l'í/iuu.,
demo!lstr,,~,lo, apenas ge ('cferia ÍI ilispo>~ção do ar!. 4."
Oo(:lroz.
c ~!elb, l?onseca. harfio do
relativo fi UYllotheca legal tio coberdeil'o por ,eu ([uínhU.o.
'Ziichill"ias,
do Uruguüy c Nabuco, (J
A raz1iQ é porque o jll'ojeclu faz depender da inscríJlçrrO
abriu a sessuo.
c;:sa hypotheca I~g"l para '1ue val!!;1 contra os t~rC!liros: ôlll
ultima analyse o que se COtlcll!C ,lo dititurso!lo lIobre senador é flue a hypotheca le"al tio colwl'deiro continue como
antes, esta I"i a ser geral e occulla: que o. cohcrtleiru.
gozem da mesma C~CC]lçãu que concedemos por Pl'incivio de
prQtecc1io á,; mulheres e nos incapazes. O senado pôde ([UHe!' ban,ú
destruír as~jm os principios radicaes l\J1l (lHe ~e fUlH!n esLa meitla t
reforma? O cullenlciro deve l;cr equipara.dQ au~ tllêap:i7.;;:s? dô {liWIHlCln,
Tem Ilor si a mesma raz:io ,le protecçâo? Tudo (llI1l!JtO Ji",ü JOlfI.Jilill!I\Hlh;t ; l' :icm
() nobre sen;<rlor neste senti,lo prova. de mais, ji:'ova paJ';\ ann da i\lotla e uWI'!JUCZtlB
1'u1 lida e êippl'uvada H aela {lit
an te.cedente.
fazermos a reforma bypotheenria, porque é mclll~1' 0[,0 faS{'gulutc:
U Sn. lu SECll~TAnlO deu conta
ze·la. que f'lze·la conservillldo as hypolhecilô gemes c 'l,'cultas. Nole o senado !jue o pl'ojeclo cunce,lo á e:;ta uypo!heca
lel'1(1 COlIJO u lodas um prazo de :lil dias para 11. iuserip;;,10.
E:;se rigor que o nobre senatlol' lamentuu, e do l]ua! sUe
Um f'[!ieio de 7 do corrente, tio rniuistcrio da marinha,
deduz que por virtude desta lei loda a n03sa propricd,ulc tu':vm~ti!lba!:tlo~ em {'lS \ln)IH'í~s ol'igillaes, o oillcio do pre16:deve passar das nül08 em que está para oult'as, é exageradO. dellk d.l pro\'incJa. de ':Uatu~{fi'os::<o n. 3!J~ tio 1:J {Je (lgOt-<lO
Concedo que o projeclo COllt~l.ll medi\li1s rigero~as, mas c~L~ d(; i~~i;~, e dOl'Unl\!l1l.o~. SOlH'C clh'c~'~'Ü~ i'HmO$ do E(,.l'viço da
J'igOl' Ó uma nece:3::$ídilde para a fundaçi1u do rrú·!iLn l'eal. n:~It'i!!ha na (:iUi tJ!'(JÚ!Jí;Ü!, c a nota il~;:-:i~mtda pdo CQ~s:('lhci I'Q
Eslas nWfUdas na real (,hule nilo ~ão Ben,tO cOtlllHiilalCflfls, dll'tTlor gel',Ü fi;!. 1'0:~pí.!ctl\·a ~eel'etal'm, tOlll~lldo n~ WfOl'llla.porque não e"t(1 no inleresse dai! socicdarkô :"y~ull.JCcalÍa,; o ~ücs rcqui::>iladas em rlrtude de l"êsulu~:i1o do "~~a~do.-A!8C
u;o (I'c'lucnte dessas medidas.
cretal'ia lJ:lr<J se\' presente il. qnem [e~ a.l'ellu"l~ao.
cc POl' energicos que scjáo csL~.s meios d0 cxccuçi'io. diz
Pelo S·I'. :';0 secretario foi lido o segul!Jle
.losseau, pódo l'esultar tio seu emprego fre.quente muitos em·
baraços tinaneelros [lam socieda.des, e o seu succesõo ser:\
PAr.rcCllR.
comjlromellido. " EJla aconselhu ás soc·iedürles do. FrancCl
" A COlllmisô:to (le conslituição é de IlatCCCI' quo oej;1o
que procedão como as .l'L Allemanha, as quacs, co"fonne
chivadas as adas inclusa:, tias ds,~mbJe,ls p<lroch\ilCS üe
documentos a que se refere, e por causa da prudencia cum OunldS [l'cgU8zr,ls da jll!Jvwcí:J. di' illll!.l:;-UCJ :.es, jJortencellt, s
que p~o~ede~), ra,'~s c vezes teu' "ecess,dadc de recorrer JO ~ ele'ç,lo tte um sc,I;;Jor tl quo se iJlÜcc ,!0u UltlllldrlJCIIl0 U:L.
seque,t,o e a excuss,\o.
. 'Ih JI'QVlllát
Não tl'&larci da lUol'atoria que o núLre senador de~(ji1 llue I'Jl\C . I
•' .
.
se decrete ]Iam a ,,~ricullul'a, nem de oulras consítleracOes
(( 5,10 adas 'Iue não ImMo sitio remcllulas ao sOllil,lo em
Jcita. jlel03 nobres" 8cnadol'es iõobre a p.arte rcon~mif:ii do IrnlpfJ c.o!\l[lrtcntc, e vierJIJ de.poí;,aco\l1pünballas dos olikí03

os

tIO mlllí~tci'j() do impel'ío didado:-1 de '1:1\ ~2 c '~!; de janeiro, !), 2't. c ':;:j rIe fevc:'riro c 8 do ahl'il.
(( Sohre o mais llellhuma duvida 50 olTerecc iÍ í>OIll!lli:-:~ilo.
" Pileu do senado. I1 de julho de 18!;'í.- Visconde de Sl!J.'?lrl/hu.~ Sonza namns. - "iscol1 t le (lo (Tnujliny. ))
Rendo ~Hblllell.ido Ú di:::ClIssilo, foi Sl'lll rip.hate apprGvarlo.
Voi lamhem lida a redaecfio das ('m~~llf!a5 fpiLas pelo senado Ú prnpc~iç:l0 d(l carn~i'a "dos deputarlos sobrr a matrícula
<lo est.udante José Ilo\)erto Vianna lilliilloll e uutros. nas faculdades rle direito e medicina do imperio.
.
ÍI'icou sobre il mesa.
PEDIDO DE INFOIiMAÇÕES,

@n- C,n:rH~S::;!) nOlI'~~~: - Sr. pl'esiJr~n[('.~ teHl de enbrevemente em discussão o orçamentIJ. A epoc.<I, como
V. Ex. salw. é de economia; I'ara br,m poder dIscutir O orçamento e ilJlldar o governo a l'cnlizai est:t part.o imporlante uo
$ ,<eu llrogramma, eu oifereço e,te re'luerilllento, petlinrlu algumas !nfol'n1ucüC:-3.
" Hequeirô ~ue se solicite do [;0 erno, por todos os ministerios, uma relllcITo eXílcta tle toda~ as grati~l'ncões <1ctna]mente pagas. por "quaesquer SCl'vicos, sem lluLori3í1CÕeS de
leis.- Ca"dú!o Borges. " .
.
Apoiado e poslo em discussão, foi sem debate approvado.
o
~rar

OTIDEM DO DIA.
REFon,IA UYP.OTll~CJ,HL\.
Voi approvarIa a proposiçao) salvas as emendas: 1OIlIO
ap}Jl"ovada:i todas as emenJas LIas comrnissües ; e fOl'ão I'cjui1;"las as dos SI',. Souza Fraflco e Ferraz, IIcando prej",!i1:;\da a subemc[!da do SI'. Souza. FJ'[lllcO á emcaua. das CUIllIl\issõ~s ao arl. 17 § 9", a 'I ual slIhemcllda é a seguinte:
su r~pnma-se a nova emenda ao § ! l - a circlllll:-:cri p~;1o t01'1'i'ol~lal de cada toc,icLlacl~ ;-() Ocúrlio (l::! emenllus apill'o·"auas
LOJe dependenles de ultIma discussão.

AO

l.ICEl"\ÇA CQ,\I VENCII\IENTOS
nTI. rrmno AUTRAN nA MATTA E
ALBUQUEI~QUE E AO Drl. rAonE iU. J. Gmms lJ,\ e,lL"f!..

Entrou em 1a , discu~sfío a pro:)O~i~'iio da camara dos deput:\dos que <Iutonsa o ~ovel'nn n. COllCCU21' tiO conselheiro DI'.
Pedro Autran da Ulalta e Alhuqller'[lle, lellle da faculdade
{!c tlirclto ti? Recife. ltm anllo de licença, e igu:J.l f~vor ao
DI'. padre lliamede José Gomes da Silva.
•~~ §.". &"'!(""i~~ü:'a IP~.!l~~Hl :-['\il0 posso dar o meu '";010
a IarÇlr da '2" parte do artigo que SOJ aclia em di:.;cu:-:-~no) por
parecer·n.c inteiramente t.lesne~e~snrio. Diz o afLigI): (leo.du)
" O governo li aulorisado a cOllcedor ao cOllselheiro DI'.
Pedro Autran da M~lta e Albuquerque, le;:te da faculdade
de direilo do Recife, um anno de licellea com l"dos os seus
vencimentos) para tratar de sua saude onde lhe convicr j e
igual favor ao Dr. padre l;!amede José Gomes da Silva."
Ora, eu creio qu~ nem os doutores, nem os l'arlms vreciôiio
de licença do governo para tralarem da sua saude onde Ibes
convier. (Riso).Semelhanles concessões só devem ser feit.as a
funccionarios vublicos, e, 11;;0 se ueclarando 110 I"'ojaclo o
emprego (lue actualmenle exerce o DI'. padre Mamede, nüo
sei realmenle que eJIeito possa ler estil disposiCilc.
Dir-se-ba talvez que a declaração é escas'lf]a, porque o
governo deve conb~cel' o emprcgado de quem se trata; mas,
além de parecel'-me que não procederemos com a cOIn'cnÍenle
circumspecçuo se uzermos subir á snnc.ção .iJlJperi:Jlumi\ pl'Oposição l,lo incompleta c sujeita a duvidas, elllendo que cada
um d:\~uelles quo Louverem de conccrrer com o seu voto
para. autol'isar a licença tle'{c fuze-Io com verfeito conbecimenlo de causa, islo é, sabendo qual o emnreg'o pul,lico que
occupa a passoa a quem se faz a concessão.' e Õ~ vencimentos
que têm de ser-IlIB abonados. Se, pois lJã'J se Or:Bfecer alguma emenda. que eontenba esta cxplicac;~o, terei eu Ttltlll',
como jil disse, contra il 2." parte (:0 artigó.
@
~;•• .:D~u·tileh"o d~ fV,a:il.~E.lCB: Pedi a palavTp. ;.Jí;icamcnto para informar ao senado ijllO este DI'. Mamede era
La pouco lempo, não sei se ainda é, um dos proiessoreó do
preparnt?rios dil faculJade de S. Paulo; é por isóo que ve-I
clsa de lIconça; C n"o por ser padre,

(I 8r:. FEp.nElil.\ I'EI";\ . ' - E' preeiôo ucclal':lr !SSU na pro,
po,ic;lo.
O Sn. C.\.n~mHlo rm C.,\i\lr05 : - Illrol'mar~i IH:1is ao srna)o
que clle estú !lO c(t:50 de oult'r n liricnça, porque estú muito
doente.
{'oi lido, npoiado, post.o eÚl Jliscuss,10 e ap]lrovado o se·
guinte
H.E\!UEHDrENl'O.

(( Vi) o projectn {l commi5~ão competente pnJ'íl verificar c
declarar "" resoluç;;" " eml"·e!.!o que o Dr Mamede exerce
- CarJleiro de Campos. "
Entrou em ta discuss~o~ passou pnra fi 2'rt e desta para B
3,\ sel1~ dehate, ayro!'oslc;1.0 da mesma C<lmara ~ne npllrova
a pen,ao de 600;;<\ concedIda ao padre Jose ~liguel Martills
Chaves.
Seguiu· se e~n_1a discussão e passou parn ~ 2~, em que cntrou~ a pr0\lo~lçao da mesma cnmarn. alltonsan(Io o gQverno
a rever os decretos que concedem ás cOlnpanhiíl.~ Per"tla\llbucana e llahian:t a continuac,lo da subvolJ(:~o de 81:000:';,
que até il;Ol'il têm percebido, ~
..
.
~~oi lido. (i\!oiadlJ) posto em di.~cussão e appro"tid"o O" spgUlllte re(luerllllente:
" He'lueiro qUi) scj<l ouvida <l cOl!lmissão de emprezas privileg·iadas. - Suuza Rallws. "
CI..A8SIFICA~.;ÀO DO H.\JOR nEI~OI1;\L\DO T.. X. TOIHms.

NO

OUAono

DO EXI::HCITO.

. E:Ilrou. 5nalmcnte, em 1" liiscuss'o a proposiç:1o da refe'ndit ~ilmilrfll (lue nU1Hla Incllllr no quadro da ta classe doexercIto o major ref0ruld~0 Luiz Xa vier Torres
a!r fi;;-. t~n~'i1o i~!e rliji!n·itn~.;~: - Sr. presidiJlltp., pcdi. a
palavra pnra rcqul~rur que este negocio seja. remeltido ao
l':..amo r!a commi:=. ...:00 ele lllarilt!1iI c !.":"ncrrn.

O oíÜ,'i,,1 d" que se tr:lla flJi I"c!'''r;n;ldo dCtlOis de ter sido
condrmnado pelo ('{J!lsclho supr~n\O mi\itar ~t\l Jô ou nHli~·
llH'ZPS: el'cin eu. de pri~il0, A Cal\5il dr~ta cOlldemn:H.~;10 foi
o te!' :-;ido elle (tccu~;ldo de lJavct' di.:-=olvido uma Cllixil de
cconomia do torpo qne cOilllllaudnvil) e tel' t".'pal'tido cum 05
om('iae~ o~ fLl!ltln~ da mcsnn c~i\;1. roi 5ubmetLido por iS!5o
a. l~on.s~U\l) d~~ gucrra. c. sendo a1"t:~,Í)lvido em pt'il1lf'ira ilt~t<ln
ela, 101 depOIS l:ondcmnado pe1u COllsolllo supremo militar na
l;cnn, de que já íiz l1lCI!~~lo .
O fiHiH!O SI'. St"~Jll.~qj;jo do nj.~~o IbrJ'ns, ~(·ltdo mini~tro r!l1
ftUl'J'r1l, julgou que devia rdur'inar este 'uJlic ial) em con10rIlJldl\1!e da lei. e assim o rezo

Conlinunlldo estc ~t'\lbr.l' por alguns aIln{l~ como oilicirll
quer üguJ'íI SCI' rCildriliUido Ú la elns:::c do exel'·
citu com }Jl'cteriçi1o de outros que estilo legalmente habilitados para asceudcr aos pustos suverion:!.~;,.
O Sn. JOTI,,/:-(;to é verdaue.

rdol'llladu,

o

Sr. ,n:.\I\~o DE ~IUr.!TIDA: - Nfio di.g"o fJue a propo~~jç;10
;:;eja c,.~.il.:nv()!: ln~IS Il1go qnc p~la Il1lilba pnrle rn";o tenho
o~ !wtl.'::iSDnos escl :ll'CC1n1('ntc;s paia poJer dr~de já formal'
UIll j1Jizo a este rj~jpci!(). Creio qne o scntldo Cftú m;smrsmas
circulTlstuncias, e pur ctm~equel!(;iü ml~ vaJ'~'ce m!lito rllzoil'lel
que o nel:'.ocio seja adiauo, rem(!ttcnclo-~e it cem mis~fi.o para
illter;Jôr seu pilréCer.
Fui ljt:o~ ap,)iadc c posto em discus:5;l.0 o seguinte
rcqucj'imen~o ;
cc .H{equei ro que o projecto seja reme:Uido á commissão de
mn!'inlla e guei'J'it para (litr ~eu par ecc r a respeito.tllttril'iba. )
~~ ';". Fmtc,.,ca :-Sr. pI'esirlenle, voto contra o're~lIel'i1l1en to. A' 'Ítita das informações qne ('~cabalJ1.n5 de ouvir,
pa\'ec~-~ne quo defel.no3 rejcit~l' esta }ll'Ovosiç<lo, acabar
com ISW; para qU!! lt' á. COmínlS3ão?
O Sn, 1l.\.nÃo DE S.Lourm~~o:-Não se segue ma] nenhum; é
sêm!Jr~ uma def"renci:l Ú CdllJara dos dcputaúos. (Apo·iados).
Sublilellidu a Yotaº~~, [oi al,provado o requerimentu
O Sr.. PRE,mEi\TE dedarou esgotada a Inateria da ordem do
1l[!U

() 8íL J'lnRfHl~NT~ tkclal'ou Cf,got:uJn a m:ttÜi'La (i:l Qflil.'lfi
paril a lIa 5cgulllte ilC5Bi"lO:
Ultima dlSCllss50 das cmcndas orrerecidas (em :1" discussãQ) \10 dia, c deu IHli';l a da ::cguinlc se~8;io :
fI propúsí9ãO da reforma Irspothccaria o boje approvadas,
11l rli~tu:?~iio da propogl;t do pnrlt1f ex{\('utivo ahrínd:) um
credito rle ma:OflO,il ao míllí~IHi() do impel'io, cr>ll1 il emenda
Levantou-se a sessão ao meio-rlia.
da camara dos 81's, deputado, ;
ia discussifo do parecer da commi"rro de cOIl>UluiçiilJ

\]i;1, C deu

áCCI'Ctl d~ (·lrlt;Jio de eleitores (;~:H~,ei;HJs de :;;eu,1I1or fi que .-;!~
flrucPrlcu a '2a de fcvel'oil'o ultimo, lia pan'chia íh~ Snllt'Anna

Ent 12 DE JUUlO DE 18M.
I'RE510ENClA DO SR, VTSCO;>iDll DE ADAETt:_

A's 11 horas da manllã, achando·se presentes os Srs. visconde de hbaeté, Mafra, Teix:eira de Sou7.a, lIfen,Jes dOSSUlltos, Carneiro de Campos, Nabuco, har.lo de, Muritioa, marquez de Ilanbitem, Jooi 11, Ar?ujo Ribeiro, visconde de Sa_]lucahy, visconde de Uruguay l'aranhos, CUllIJa Vasconeelios,
Souza Queiro1., D. Manoel, Fonseca.• Souza Fronco, Dantas,
marqllez de Abrnntcs, !Jal'[o de S. Lourenco, Pompeu, Paula
Pessoa, mal'quez de Caxias, visconde de Suas5una, Dias rle
Carvalho, Siqueira e filello, !Jarão rle Pirapama, Souza Ramos o visconde de Itabor,thy, o Sr. presidente abriu a sessão.
Comp"recêl'iio 10:;0 depois os 81'S. harão de Antonina, ma\'qucx de OI inda, Horlrign(ls Silva, viscpnde da Coa- Visla,
Candido Baptista e Dia. Vieira.
Fallúrfin com Cf1JISíi participruia os Srs. harJio de Cotl?'{úpe~
barão de ~!nroim. bal'iio rle Quarahim, C"ndid" 3"l'I;cs, Euzebio, Ahll'.'i la e Alhuquerque, PaulaAlmeirla, FeITeira Penna, Vieira da Silva, Sinimhú, Silveira da illott.a. Fernandes
Torres, Souza e IUcllo, OUoni, yisconrlc de Jequitinhonha e
Zacharias; c sem participação os SI'!l, Ferrm~ e PimcntaBucllo.
Foi tida e approvada a acta da sessfio antecedente.
O SR. 10 SECRETARIO deu conta do seguinte:

da Barra do [\io rIas Velhas, na provincia de nlillas·Gerae",
O SR, rnE:;WENTF. rlp.clnroll mais que ia-se p;II'!il'.ijlM an
Sr' .. millj~tl'o do impcrJo que estú dada para

a proposta referida, e levantou a
minutos da mnnuü.

FC5São

il

on!nm (In lli,-J

ás 'llllll ,2

de

n.

ACTA DE 13 DE JULHO DE lfH;\.
rr.E:3WBNCfA no $n, VISCO::-;flR lH~ AllAB'TÉ.

.'1's 11 horn~ dn m;inld1 fcz-~e:l di'lIHíU!:l. fi
rn'c:~ellic:;: os SrR, ~'i~(,OlH!C {la AhrH1tt':. J\l;!fra.
Som~a~ :"ctTr~ir:l Peona: ri~r(,Hlf~e de ~';qI1H·al!j. lJ:-l':in
ritího. Fonseca.. Mfnrl~,. rio, S;;nt"".lJi"s ri" Cnr\'albll.
no~L

:-'C
d(~

df'. ;HIl

D. i1ln

~ MeU,o. P~H'(I!~~;n~, Cunhíl Y;~":!:Ol_I('.cl
lO'L bari'ifl tlü S. LnUI'Pllço} lll'íIBJO [dIJeCTL So!!za ~ll1'.'II·n?,;
D,1!~~i!~, Pomll~Ll '. P<ud;! ,f,,~~~si)i\, ,Vi;H'lJ!)Hie d,n tallo:';liljf, ~ SOl;
Zll jlJ'i!lH:I.l, [l,jJlInvu(:r1 tdlva; VH:'COllnC flt'. Slla~Sllna, bOUí::l
RUlliOri, hal'50 d(,~ lJ,lIlordna; marquez Óe Ca~jas, vi::H~üllde tia

Jt1hrm, S,ititll?ira

!

B01:- Yl~tn C

banlo dt>, Pil'ap:unn

Fitlt;1r:":o com ('.au~a

particil'flf!a

n;.:: 8:,::., b:lr[íf) Ih; r.{llt~gi-,

re. 1)(!ri1o fie marDim, bania de QU;Ii"ahim 7 ("ndi:in Hilr;.:l''"1
EUlehio, P~~ula Almciún., Almci,!a Athu!IUerqlln. Yíeir,1 lI:l
SHvll, Sínimhú, ni(IB Vieira, Siiveiri:! da ~'IIUfl, F('rnatl!ll'~
Torres. Souza e Iilello, marquez de ·tanlwem. ()(t('llí. vicnlll"
I de de Je9uitinh::tnh:t e ZachiJria~:: c ::i'm pnl'tÍt'íp~l!'nt) 0:-' Sl'~
, FCITlIZ, t,ilndiílo U;lptly:ttl, L:i1rnClrO de! Campn~, Il:IlH'!llil BUll'
EXPEDIENTE.
!lO, l'\,thueo} M;lrquez do Abruulcs; m.'l!'íjUCZ de OliHda e ",:í~"
Um olicio de " rio corrente, cio presirJrnte da provinciil do conde ;!o l:rugui'Y.

Rio rle Janeiro, acompanhando um exemplar ria cnrta coroN;10 havf'ndo i!'umci'(j sufficíC'nte t!r: Srs. ~('Ii:-lflp)'e:::: () Sr.
grapbica dessa provincia, levantada pelos finiulos engenhei- prp~t(h:I;1c dt~dnrHU que lIiio podia }lhvor se?:-!-Jo) r: q!lr. a orros marecbal de campo conFelheiro Pedro de Alcantarll. flellc- dem dn !li;l Frg:ointc era a In~~ma .lã íle~igll:ld<1.
garde e coronel Conrado Jacoh de Nicmeyer,a qual carla elle
Em ~cgllidtl con\'idou o::, SI·S. senadores preseatc:, jl~lrrt tf:l
presidente o!rerece no sen ..do.
húl :larcm naf c(Hmni~:~õe5,
O SR. PRESIDENTE declarou que era recebida com agrado
a referida offerta.
:-C:SP ($cs§ua
Foi submettida á rliscussão e "em debate approvarla, para
E~í 14 flE JULHO OE 1:'W'i.
ser remettida á outra camara, a rcdacçfio que fic;,rtl 50iJ"e a
!'l\E5WEl'iCTA DO sn. I'ISCO~l'll DE AU.\ET1í.
mesa das emendas feitas pelo scnaoo á proposicão ria camara
dos deputados relutiva iJ. matricula do~ estudmites José RoSU.W;j,\Hto.-ExrC(lientc,~Ortlem do t!i(1.-C!"ct1~t,o í.r. mjtli~\
berto Vianna Guilboll e outros, nas faculdades de direito e
lcrio do imp"r'Ío.!Ii~cursos dos SI'S vi'f:oodf\ d~ !i;rl",ra!rl'.
de medicina do imperio.
c millistro~ do imperio e da lazenda.,Pill';lnhor,~ n, Mall'Jl'Í}
O SR. 3" snCRETARlO, servindo de 2°, leu o seguinte
Fen'eira l'enll<l,SOUZa Franco e Pimenla Bueno.
PARECER.

«A commiss[o de constituí cão examinou as <lctas da
segunda eleicão de eleitores a •que se procedeu a 15 (Ie
mai\! proximô pM;;ado na freguezia da cidade da Campanha,
pertencente ao 5· districto eleitoral da provincia de ~linas
Gemes, por se ter annullado a primeira, feita em 13 de setembro do anno passado; e, não encontrando ÍlTegulnrirlado
substanci,tl, é de parecer que a eleícllo seja approvada e se
reconbewo COUlO legítimos eleitores senadores na presente
legislatúra os procedentes delta, Paço do senado, em 12 de
jlllbo de 18G4.-T'isconde de Sapucahy. - Yiscollde do Uruguay,-Souza Ramos. "
Reservado para entrar na ordem dos tra.halhos.

ao

ORD'EM DO DlA.
I\EFOR~lÀ

l~ntrúrITo

llvrOTllECAP.T,\.

elll ultima díscnssfio, c for;;,o sem debate 1.ppl'Ovarias, as emendas das commissões de le.gislacão e fazenda
oll'erecidas em 3' dísC\J!,~iio li pl'opo,írão da câmara dos r1cputados, reformando 11 legisla~iin bypótbecaria; e, ;\l'prova,la
n proposiçãO com as emendas, [oi rCll1~tli,1a á cOllllllicsiio (Ie
redacç~o,

A"s 11 hOl'{l~ dã mítnhã rez~se a chamrll]a\ 0, ;}th;l1n!n ~f~
presellte~ OB Sr~. visconde tle AIHlctci, nlafm, . MCIl11es d,,~

Santos Teixeira de Souza, ferroira f'pllllJ., vi:'tondr, de
Suassu'!ln, lmrilo de MurítiLa, 1>1l.r,io de S. Lnlll'cnço, Cunha
Vasconcellos, Paranho5, Araujo Hioei!'o, Hll11"luCZ de !tanhaem, Dias de Carvalho, Dias Vieira, D. l\lanool, SUIl1.a
Queiro~. ,ísconde de SaplIcahy, Siqueira e filollo, Pimcllt~
IlUOllO, 50u7.'. Franco. VIsconde de HilÍlo1·ally. !'oml'cu, Paull1.
Pessoa, visconde do Urugmw, visconde da Boa-Vista, Candi do lloq:es,marquÕ7. do Caxias, FonôecJ., Jubim, e Danlas,
o Sr. presidente abríu a sessão.
Compnreeêrfio logo dopõis os Srs, Souza Ramos, bar;;o de
Pírapama, llodrigu')s Silva c !Jarão ,Je Antonina.
Faltúr<1o com causa particípadn os Srs. barão de Colegipê,
barão ele Dloroim,harão de Quarahim, Eut'ehío, Paula Almeida, Almeída e Alhuquerque, Siliímhú, Silveira ria Molln,
Fernandes Torres, SOliza e ftlcllo, Oltoui, vi~conrle do .Jequitinhonha c Zachnl'ias; c sem partir.ipacfio os Sl'~. Ferra):,
Cantlir!o Ual'lista, Carneiro de Campos, NdjUco, marrjuez de
Abrantc5 c marqllcz de Olinria.
Foriill IidaF e i!Jlllrovadas as aclas de 12 c 1:1 do cOlTClll~
mcz,
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Dou:: oífidos de 11 tio corrente, 111J In ;::ccrda! iu
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A a8scmD1éa gcr:1i l'C60!vC:
~:~~:~tlj~cnie:ltH Uilll
Art. 1.0 O governo fica autor!;':j\.l", p~r,l mand:tr Vi'ocedür Hp ;3,:0 appHc.1VU13 :!
esltulos lce.hnicos, c ouh'os qUI.} [lln;lH iH~ec':'6nJ'ios :.t Ú{!~
(':3 i ] NdS C(.Hl'~(;ssJcs

iÚl'minaC;10 dOB de:envolvilncnlos mais utCÍ:3 di]$ actuacs
ostJ'rll:la~" dc ferl'o para o int\!:'!DI' do imperio.
({ § 1. 1 Scní Pill'lkuhtr ot.jccto dt~::'3(lS c6tU~!QS a convclticncia e o mclilol' bi'aço do proloa;:amcnlll da ei'frada do rerro
{Je S. l'unio na dil'cceilu tio vallo do rio ParanêÍ, o da cummu~
JiiC~lC(lo uo valle UU 1'10 ,Ie s. lr!'i1nci::<t~o c(,m OS pertos do H.io
rle J;well'o, llahia ti (lenw.a1l.)lJco por müio das l'C8pectivas
e"ll'adas de ferro.
« § ~.o Fiea ol1.ti'l1sim o gtJ\'rrno ilU!,OriSllf[O Pl:J'(J maílila:'
lúvantiar n. carta gera~ dit5 grúríllcs v:a~~ de commUi~i::açã;) tnIcriO!', com () fim de h:~)i!itnr o cn:'po Iegisl<1ti'!o p.1!'H
uecrctar as novas Unhas de e.slrad,\5 de {êITO (JU de }'odagem
flue lelHJão o líWll' as província:; entre si" c c(tm a capital <lu
imperio.'
"Ar!. 2," Logo qUI) nelo progres3o uesse:) estudos houver
reconhecido, (1'1al seja' o mais ulií prolongamento
rcferi das eslra.das de hllTO para o illltH'!Oi', fica o t;0verno &.uturisado para incumhir da execução Ile cada uma ,dossil5 IínllHô
as companhias e:ostonlcs, ou outras estrangeIras,. devendo
n6 concessões c favores, que lhe, outorgar, nàu cxceder os
limites prcscriplo5 no, paragru[,hos sCfiuin les :
« § 1,0 Se Il garantia de l'ufas concedida nITo exceder a 4 °(0
llo •.lilrá ocr-Iue arldicíofl>\1 a a faculdade tIe dislribuir igualmente aos socius a, renda lil!uidtl alé ou LrO;l4 'lo, de modo (lue
o lhesollro nunca pai:ue mais
~ "[o; ma,; e.ta contribuição
súmonte seja reduzida, quando li relida lit[uiila exceder il
oulros oi "/:; e cesse, quando fur nHU iJ I' (jIW 8 '/o
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íHÜot;~!ldn:.; pe!o gwrcITIO se COffiprChClliÍtr{lG qHae";l:ul~r 1':1.1'01'1.;;)/ yclatlDS [Idas usscmb!eag

Illrovint:iaC7,.

(( Art. 3. Q ( ) güv~!'no ê t:-ui~honi ~utorisatJo para. J'cscinuil'
o conlnto c~lebmdc com a :.tdual companhia da colraua de
(l~n()

dn D. P~dr1) li. comprn[líio il~~ ilcçües possuídas 1101'
IhH,tkubres, tub(:ialltc a, pcnnuta por quaos({lIcr titulos da,
dividH publica. na fÓi'm,l Jt) a.rt. :~i\ da lei n: 1 ~083 de 22 ue
agMtn de í8/;[), ou por oulra JUab COnVtlOIClltc opemção de
;:l'ed~til.

(; ~ 1,:' O ~),nvcrno ofç,anisür.i a a lminbtrtiçiio TlI'o\'isoria
'!J eSlr:ula do [,'fI"'l, n podcr:' arrendar, sob as c1nuoulas,
'lue j:!lg:t:' c\)nvení('ntcs) o S8l'viço do th,r::;go e da conscr~

vaç:lo Ih linhJ aberta ao transilil, Q das que o forem postJf!t,nl,ler:te,
.,
.
" § '~o O govenlO fieJ ailtoflSaUQ i1ar;pmandar prosc,ltUlr,
,lcnt!,Q dos limites ;In cJpitai n:i:\do pelo ~creto n. 1.1i98 de
9 de m:-..io de 18B;>, () pdo moda qne J'tl"T::;ar mais util, nti
construcçilo da 3' secção ató Porlo ~ovo 00 CUl>ba. c da ~~
ale um ponto do. mUlllclpW de Ilc~()mJC, qUíl l!areCer propl':Q
para lermo prov!sono da IIllIHl: IicilOllo, porem. o exerclcw
da seGunda faculdade JOllCnGCllte do complemento dos e,tnd05 hXdl'aulicos do riu l'af,lhyb:l, I} 1150 lenúo por ora lognr
Il cOIl~(J'Ucç:lll, se com a empref;o do Il!CIIOS co metade do
capilal preciso para a via ferrea se puder oolabelcccr na
uo
parte cOr!'cBpondellle du rio a lI:lvrg.lç;10 " vapor,
« § :]0 O governo rc"li,;ilril a veHlh~ da meSUla esb ada. do
rerro a um;; compmlllltl rslran;;Cll'a, pretertndo li que contratar
({ § '2,0 Se a garilutín de jm'os for de t; °(0) não se concoi~r,JlÍJngilmento da linha, Esta vcnoaso verifiCará .de conforc1crá a símultanea c1islrilJuit'l[i1 da renda liq'lida ; e neste midade com as clausulas uu arl. '!l' o seus líll'agl'aphos,
caso) como no úo § lo') a. dui·aç~o da. gar\Hltia. mio clcctlcnl dcvcn:l~) tiO CÜ~,[l da 5uuve;;ção, ti q~.1e CurrcspmlJc a. e:5tl'ada

a

tW nnnos.
({ § 3. 0 l'oder~~e-ha. cstipt:lar garantia tie 7 r;/o pfJt

prazo quo !!ão c~ccd;'! (h~ :1Q aJ1l~O!-:',

UHI

construlIla. lu1n CXCCUUI' t\ um ífu~rto tle seu valor.
:{ ArL, .~.fj 1\;;
(~C i~ros ~'lcl!Hcionaes conccdid,as. nté
llfije ~\elaB
pro!,rn.Uilrs H~ rmpnrlas dos relendos

,

a ~ ,i. o 19rw!mentc pódü fi guverno conceder nor U:1Hl Vi;Z r.ilii11;·dll)~1 di~ rent), t\('.!',lo sati:..:fcitas pelo thcsoul'o uacionaL
a:.; conrpD.nhiati aujutlitnLorias, 8u!Jvcn~õee uilG êxcedentcs i
fi Líllh!i~;[l{J) IhH"ém; de üC;lrcm n3 rúsp~ectivas provinc1a.s
qU.1i'ta parto du capit:.d, e destas Sl.!bVUIlÇOí58 püúerá fazer
a Hhmtt1i'íl, rcparo3,
c~Jij~íJn'-aç.:~o das estradas
purtc il COilcmisITo gratuHa (te lerrenos ;'Lrlja:Cfllüs á via fcrrea} COtlYef~CliiuS pí: I'(L a~ c::-:'(!~Õ~~i
dlf03. cnmmhos que, forem
quo s(~ri'io para ct:so fim d/.H1lilr::a:]os, ';OgUil~O <:3 clausulH~ t:onvCliH.'ntes dcY~ndo o governo YC!'laC:1l' o cumpl"Jmento
<11)$ ff::ipeelivcs ccnlrll(os
.
Ik;,t" ;)llri~a~:io,
(( A~L U.<.l FicH. nutori"ía!n « dcspcz:l annua,l até Um:OoOiiJ
:' Nu lixaç:l0 e oulorga da subvençilo 50 r;lm;fvllriÍ,j 03 30pagos tlunwlc íG tIJHlO:i sómcntc) par;t su~;;idio tia navp.gaCITOo
~ULltcs preceItos: {I') o C;l~ltol) de que o Olt'SOUi'O ;lOUl'er
a
vapnr
110 rio !le S. Francifc'1, enlro ,I cacltocira de PirapÓm
da [H).1~:lr J a qual'ta ptl.r~c aerá o do or~~amcHr,O fei to por Ol'~
li rIo Sobradinho, e nos alTIucntcs Ilue ello rcce~e nessa..
,tem c ú custa do governo e rnencion.:l\1o no contraio; e a sub- oextensilo,
vencfio não serA aURlacntada ou din~inuit!ít DQstúriorincnlc.
" § 1 ," Anllveg~çfio no rio princi par e nos afiucntcii consC~l~iJ.ra o C'~s,t() real <Jt:ía m:licr ou menor que' o orçado; 2!i~ lúrit,
além tios \),\n:os pan1. passageIros, de trens Ite transdtvldHJa. a hnna em seccões. Gilda uma uas uu~ws possa prcg~
tal' utilidade puLlica, sêl'ão' estas orçadas' em separudo; c porles especiacs para mercal!orias, rchoc:dos a vapor.
« § li. o O govOl'ilU poderá incumhir a mesma nilvegaçilo a
concluda o enlregue :lO trulIslto cada uma., p~g~rá o governo
\\tIl~ das comjlanuiil~ d,1I' c:;lrn~:;s de ferro, I!e flUO trata o
í!.tcgrQlmüllto a su!Jven~ii:o CvEGôpondcnle,
.
;-tt'l. 2'1, com o lnemrio sub::üdio e por igual prlzo , nunca maior
" ~ ti." A duração [lo privilegio não excederá a 11)1) itrlllOS, de H) annos, não se ccmprc!Jendcndo ~ capilal, a isso appli" § 6,0 Scrilo eSlipulad;l, condicõcs ~o amortizacfío dG B~).!io) fia 30mmil ftanll1tid:l, ou na. subvcnçflo conccditla ,para
capital, de modo que a oslral]a côm lodo o malerial fixo e as obras
cnnlinho de terro,
movei no fim do privilegiO reverta. ao dominio pll!,lico sem
« Arl
As ':C;lOCBS I'rDveuientes da e:.:ccuciio dos arinden)!tlsn.ç~,o; o iguahnento as ciausuias, medbnles as tigo.; aH!.c~cd<,;nü;:3 6crfi.o pvg-n:; pela. reccit t oJ'i1innl'iJ~ ou
qUilOS podcr{t () govcmo l"u.gllla-lo. aules >lo termo dó dito pelo,1 {un,;u:' I[ue o I{0vcrno adqucl'Ít lXlf moio da mais conpnvileglO ,
vcnicllte >li'er"~i'o de cr~dito, P'1l\1 :l 'l~al fica amplamente
« § 7. Em ncnnuma bypotheso pesará sO~le o lhesouro autorisadtl, dcvcn~o informar:tO C'Hj)(f legi,;lativo, 11'15 prodeueit de receita.
pnbt,lfi ü:lI!U:I,; i'<\ra'~ lei do Or~am(lll~ do imperio, os inti« § 8, o DIarcar·sc-ha o lempo ~occssario para:l cons
l!enlcJ J~ me~mu oporacfio e o [ll"Ugrcsbo da receita pubHca,
trucção de cada secçüo, c por cada mez de drlmom multas, devido (t~ medidas úe qúc tt'<!.lüo us refúridos artigos.
qUCt a pal'tl1' do segundo mez) SC;U1l'ÚÕ prOI;nJz;5ão ascen{( Ar!. 7." Fícfio rcvo~adas as l<lis e disrosi~ões em condente,
trario,
" § 9," Todo o lucro excedenle a 8 ·1", na hypolhese uo
da can1;"tr,~ do; IlcllUlados, em 11 fie julhll do 1Si;';.
§ 1° ou a 7 0(. nos outro;, dedu.idas tnmbúm li;; conírilHliJasé !?,,:rla,l,!, lil'csiilentc,- T. Frll·llco 11~ i111
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r:c f o~ Sn; n :t!tiI\U~) F\lI.;:f(,~~ l Pu,ll~li',i .... i=CH,Jl' fl1h·U,~ÚJ.~.J.h
no 6,11.10 com 1\" r,)I'II\a!ill~Je; do estj lu, tomou !ls~nlo 11;'

I'cwl\'o :
mesa.
.
'" Art. 1," O guvomo contra\nrfÍ com 1\ comp"r.hi,\, que' I EH!rou rm l' diBcursão fll'crcrl(la proposta, com as cme;1~) organisar n cont'LrucQ~o de uma via fcrrea, :lHe r!OGf'\i~h seI I UílG lla camara dos deputadoS!
.

rei o systcm:l tram roatl. co.lífol'!lIo for mais convcnlCntr"1 (1) ""'. "i",e<lnh~«l !dç IitE!~HH'Il>Ii!:;: _ SI', presIdente, na
entre
a t.ldado
da Cachoeira e fi Cbapada [llamantllia, na pro- PTo~osta de "uo v;,i cccullar-so o senado pede o "ovcrno um
' I I
~.
I' '11' I v \ ..... t Q", t'·
I
t
,
n
.
.
\rme.n f n ~/a~m, cnm H.m rama H V1 n. til .t. C!fd uO dün hl;pa) Cr\!í ito sU[Jplcmcntur para
{tc~jI.ezRe das c1.unaras leglslah",h IlS conolções S(jgUlIllCS:
vas na .e,ssiío deste anno,
Cfl'CUmSÜU1ClilS na nesta pro.' t," A C()m!,ml~ia serA ohríl1;ilda Il comoyar ~s _o~rag da p03ta que mercc~m atl(\n.~ito: 1', pedir;se,o '!llplo da quantia
,~lIa es.!rnda den,ro (~~. prazo tle u~:ls"lflnoB:.:utl:a,I~, ~ti d~ta! (í UQ Ó prcCl>lD. para o sCr\'lgo li que ~Ila e oeslwada;. 2~. esl~r
;S:l aS8i~natura defin)\,lva. do coní!att'l;- c{H.:ü,. . a.~~~o. •ps~. . [fl.C~I:~, ji\ a UG5pCZ,:t 'pHr.a que S() pede a i!!ln tlUantw. autonsau.a pCt.o
e í'iCillHIO dü nenhum CÚC!to fi conccss.10, ~c dvItt,IO dn';'!38 i)"'- governo c eÜettiranlOutc p:1ga pelo tb:;::;ouro, cüclra dlSpUSl!"indo !lliO forem com;;çr.d,,! as ohrn.s,
! cilu do lei
e tt'm'lI\.w~c.
tf 2.t- A companhia se p1:rigarú,
p~r dansul" ~A~rcssa}._fi
Que a
dupla _da 'quo Ó corrcspC1HJente ::w serviço
não rrcirtilHH' em te,mpo lLi/;UIi1 prcsta~:ao: subvençac!;gn.r.anua
que pedida reconhec(:-~e fa:.:ílmônto t «!ttendcndo qU3 (l
IJO, juro&) cmprCS~.imOt ou OUtt'o qualquer onus pCêum:uto do I' tÜ tIo {jrçúfl1ento do nnno financeil'{\1U~, 1crminú'J. a 30 do m~z
"g,ado,
~as><:do uocretou 03 fundos r:cceS3anos para quatro mezes
<l a.' A COUlpa.lllda f,olw,rá da i,;cnç1i~ do t,n!o o qüulquH no 50ssdc, isto é. julho <! agosto do anno pu,sado, c maio c
d!r.eíto de importação e tl~ e~ped18:lte, sU,:,ro o n~1t~,n:~, m,a, ,junho do eorrcll:~, .As camar1lS .não se reuaíl'~o cm julho c
dar.as, [nstn.montos (l utmlslS neco",u lOS t. c,.e.c.Jç<lo nog "gesto, lU!l.S no prlHcrpiO de jnncu'o llltmHl; (, Clvemos, porlrnhnlhos <la cmpl'cza,
.
.
.
tanto 'alé o fim de junhc eeis Illczes do sessãu. O'ê, como no
" ~ .• O go~erno concederá grntUltar.wfitc a co;nranlaa 20 3i'caU:cnlo iá forno cOllsigtl.'l.dos os fundos precisos para quatl'O
ldgons do terrenos dGvolulos·.nas matas do OroM, o,u nns mezc~, seg~:W'Be qoo só do,omos agora decrotar a quanti ...
outras sHunçill1's d~ estrada, para, de[luI;} de tCl'UlIG<lüaS as i ::orl'í)s!,ondon!a nos dOlls mozcs rcs[,tnLcs.
")).ras , estU.halúcer os (rabulliad(Jr~s, Ol! colonos, o promorer l \..lUitll!O cos de julho c 1lg<lsto <!esle ;l!lnO, já 50 Dchão
[lrtr,~lp1l.lmente (\ c~\ltUl'a do r.tgodao.
,.,.
• ,_ íncluidas as despczas que lhes. corrosponrlem na lei do or9 11 ,,5,· A. c'ompanuIIl gozará lambem do prr,ilcg,o hC.Oi'.plOl1l., monto Glie o gOVOfnO rOl autol'l~rL~O a fazer executar !l~ ann[).
l)entro da zona da esl:'adn contratada, yllaesrluer IIlJllUS. que I finar.cei'ro C\)rl'CIl'O, em atlilnto nilo fcr dciir:ítivamcnte votadÜ'
11escobrir, inclusive li;! de prniiuc,08 Cl\lnllCOB f; nultimes
im DOl:CO aCilbc-<i do Jis~l:!ir-se na camara dos uepno salitre, o nítrato de soda, o hanl:'; ; e pa." esso ~m lados. Crc~o pois quo o Sr, ministro nITo se recusará"
importar isentos de direitos c, ir,stmmcnto8 Q macllI- <lceilar ou ~ICS{rlO' tl fazer prouúr, ullla emenda (jllC reuuza á
l'r~cisos Il ilm os traJdhos de exploração.
_
.
me!i\de' a quantia cio r)~i:OI)(};j) que pelio na sua proposta.
q NflO se comprrliendcm, porém, nesta conc(ssao asm\nas
Ouanto li seaunda cireurnslilncia 'i~e cu I:otei, clla 6
tle diamantes, flUO ct1ntlnaaráõ a SOl clp!ora1ías segunco a tGIU!JC!l1 {}b~ia, oI. lei de 9 de setemhl'o de 1BfiO, que fruto.
legislação
Offi vigor,
risou o gOremo" abri, creditos sllpplemcntares em certos c
~ r.. a Ogovc:'!lO cHabdecerá, no ,contrato,~ Il!~nta o as determinados C~S(;S, foi alterada pela de 9 de setembro der
condições tia conslrucçiIQ (j 9 malS relut!\·O a ,~,rl,cçao e Im- 18G2, limitando os "asos em CjUO o polior executivo podenit
bulhos da empl'cza, podendo conceder? (lr010ng:lL'1C:l~(.1 d~., ahrir creditos sunplomen~ares; mas dci:cou subsistentes lodns
m:!~Hl ~stl'Uà<l ató.lJ.1;Iah(uer (lonto do no de S, Ilranelsco, as outras d!BPC~IÇGCS do. lei d~ 181}(), ~ uma dellas ó ~ do
guarda'las as cOMI~oeS IHcDclollad~s,
,'o~
8 1" do art. >Í", que diz: " Se l3S1I\'~r reumdo o cf'rpo ICfjl"la·
" Alt. 2.· Fica o govemo üulcrwndo fi ["cuh~. á coropa- tiro não podcrá o Q'overuo abnr os referidos credltos, nem
lJhia, de quo trata o artigo a:;tocCtler!to: ~o, qualquer ?on- aatúrisar a düspczl!, 'sem que e.llas cejJo previalJlente vOladas
ccsslio que nilo Illtúre as COflrllçõos CSS;>IlCllleS est;:I){;le~ldls em lei, excepto em cil'cUlustaacias extrJ.ordiwU'ias, como
,10 mesmo artigo; 2", (\ l;av~It"çilo do 1:10 !le S. b:anclsco, Bojão "s !la epidemia ou de qualquer calHmitladc pubhca,
com todos cs favores pCl'IDittlú>JS por lel l 80 a fC.fenda COnl- sedicão, iasurrcição, robellião e outras da mesma n.atllroza."
panbl!\ denlro de wn praza cuavonclOilUUO &0 habilitar a. reaOra, assim devia ser: quando 80 dcr,rO!H a leI de orçaIi <:il.-la.
,
.
. _
.
menlo, nUo ó possh'ol calcular com cXIlct.ld,10 as quant!as
0
« Art, 3. FICM rovogadas O~ dlSPOSIÇücs "n.] contrart~;"
que ssrão iodispensaveis e para todos os ramos do servIço
" PaQo da enmara doe tloputaJos, em 1 t do julho de 1!lü1. Qnlinario, 8 mUIto menos para prever easos oxtraordmarltJs '
- F>r:ar,d.co
Jusé
Jltlrtado,
preElíll\~La. - T. Fra.nco de qne possão oecorrer o quo oxijão desllszas. não contemplaAlmcu!a, 10 socrol'Ino.- Pei[l'1) LllU P::re!ra di; Souza, da9 no orçam~nl!!, c que nao se possão der:::ar de lazer sem
';;\0 sc~relarlo, •
graves incvnvcoientes p~l'a '!' ordem pubhca ou de outros 111A Impdmlr.
teresses da s?cíooade. O legIslador., prevendo Ilsta h'{poLhcsc,
Um ufficío de 8 do cnr re<1tn, do 10 8oorctario oa asscmbléa dou ao ;:overno fi ra~u!dade de no tntervallo das sessoes poder
legislativa provlncíal de Minas·Gol'acs, acompnuhando umu J}essc~. cn~os cspoclaes ah::lf cr~dl~o supplerocntarcs ou ex.ropres()!ltac~o d1t dita assembl6a, em que pedo ao senado traorOinaí'l0S, rom ti condlça.o todaVI!l Os submelt~-los depOIS
medíi1.1s promplas e cfficazilli ilcerca do corlllll8l'cio do gado. á allprova~ão ,lo poder legislatIVO. Quando, porem,. se aeha
-A' coromissão de fazenda,
rcmlldo () padtlmouto, CGss1ío mtelrawente o~ WO~IVOS que
O mesmo Sr, secretario communicotl, em vista do uroa justificlo semelhante autcris.lçilo: o poder leglsla!IV~ !IlaScarta do tonellte-co,r0nel, J.oilO Víto Vieirll da Silva irroão do ?U!!lC .então a faculdade que IlJ? perten:o pela c.on8trt~lçao da
8r. senuuor Joa~Ulm VH~lra. da SIlva !l Souza, haver este IwperlO do l'lecrefar as despems publtcv.s, o nao podIa} po:-·
fatlccldo na provl!lcia do Maranhão. aos 23 de junho ul- laoto, OBstas circumstancias del:'Wr a.o !overno !lUtorlS~Ç~O
timo.-O Sr, presidente declarnu {lue a noticia do fa!loci- llara exercer uma [uncçiío, uma aUnbUlçao que fi COilslltUlçao
mellto do Sr, senaúor era l'Ccob1da pelo sonado com pro- ll;lü confero exclusivamente.
flUIdo pezar, o que far-so-hia ti devida pal'ticipa~iio ao 1"0"
Abrir, pois, creditos á visla da lei do 1850 e úo art. 14
'lÚilO.
da de D Jo setembro do 1862!. estam!o reunidas as can;aras,
~>< DO DI',
e )lagar do'pezas para (Iue fia0 eJmtao fundos decre~aa?s _nu
OllD lliU
'"
lei do orcamüoto, é no llleu roodo de ver IOvadlr attnbuH;UCS
CREDITO AO mltlSTElllO 00 mPlllUO.
do poder· legisla.Íi'l'o, é atacar uma das prerogativas mais
importantes desse poder, a .quero per\ence exclUSIvamente
Achl\lldQ-se na sala irowediata o SI', roíni.;tro do imperio, uecretar as despezas e os lIIelO~ de reah7.a-las.
,
_
1J.l\6 velu !l.8sistir á discussão da proposta do poder o:<reeu- I O governo não attendcu deVidamente il esta conslderaçao,
tlvo ab~indo um credito de !:mi:OOO$ ao respocI!VO roinís-, qUllndo aulorisou e mandou eífecllvamente pagar as despcza~
\erio, [01'[0 sor!e~dos para a d.i;putaç1ío que fi deVia receber para que pede agora um credito supplementar, O Dobre mr't)
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~i;tHI) lIü"; U12;..;út.:t:b da L!.loa1~, l'v':uut;;t:.CI.' na outra ,-;a!l'a~'a t para pagttr os :3uo:;idlo$ df)ti mc.ulhro:; :Ja ag~eJnhlóa geraL,
'.lilO o llavia feito iikgalm';nto, o [!UQ por [560 lie reCílllUeW\ correspondentes aos dous me2es do mal\) e Junho proxlllllí'esponsaveJ, e pedi"
Idit de illliemni,la:ic,
1;lent.e passarlos; JJOUião"poí;l, t~1' perlido ~om muita an,tcce.
Entenuo) Sr. pr~s!!!er.te~ fj!JO nem o govcrí1o ·Jeve empe- ucncw. o rCtpccttvo cfc-chto, c ilac se YC1"líl0 na ncces,iudaúe
ilhar a sua resp0nsabilidade! l~cm fi=' camHra~ podem concc- de praticar o aeto de quo cu agora mo qllCÍilO.
der-lha biU de illl!emn;t!iulo senão em e:1t,ü5 muito extl'aoruíAinda mesmo tendo ôe apresentaria a pl'oposta de que 6l)
llari9s, quando o t'xijITo inteJ'e~3cs f\() cnlcm muito elevada. J trata nos primeiros dias do maio, 80 os nobres rninlsl.ros quiProcedondo do modo contrario, daremos 1L() povo r) !ri5te es-I zessem, do certo terliIo-a feito .... ir pnril o senado muito Il.
,;ctacu)o UIJ ver o governo e 0:\ rroprijls ie~isLrdllre3 vioiilmlo I tempo: alguma~ obscrvaçõG:l, alguma insístencia OOIll Oi'
(J'cquent~mcBte a5 !ús (1\!O cHe:, l~m ~~:\!5 qU:J LI)dos f tereI' de I mcnioros da respectiva, comm:ssào, o com o presidento da
cumprir o fiez"l' cumprir: o nipeíti\!'. ik formo;; 05 primeiros I olitri\ carnam, t.eriüo feito discutir o 'lotar a proposta em
em olhar Cl)m ill,ji;TJl'pr,ça pam a violação das leis, .I!uanrla I tempo muito Dpportuflo, o ucariiio habilita(Ios os nobres mínão lw, motivo ~iuito olevado e Ul'~cHte quo a autúl'lSe, dú- mêll'os p.J\'a pagarem as ílC3pez.as fi q'J6 ella 130 refero sem
certo não poderemos fuzcr com que o i!ü1:o ltH~9 ge.nrdc o necessidade de praticarem o ar.tr) a q,ue me reíiro! o que na
'~f,pCilO e vencmdio que c]!ns !levem mOl'\,~er.
'Ien]aúe "ITo pôde merecer desculpa; por!]uo nctos desta Uil·
O nobre minisi.ro dos negocios da l'a7,cnda não apr~s0ntou tUl'oza, torr.n a dizor, 8Ó podem snr jU3ti!ic1ulos por motivos
mmhuma razão quo pude;,!::3 justiI1r::w o seu procedimento do gl'anfÍfi impol't~mcia\ p:or motivos que 60 fundem em inh'
senão a con!'ideração quoJ os mcmhr r l::! do i}!f(lcr Icg~slatiyo i'C~SCS muito elúvados do ordem puhlica.
n5.o reccherião logo, o seu $ub5IJ~o; qu~ huV'cda alguma
~ ~~~ .. :rn~~i1d5ih"fi} .(10 Im~cri():-Sr. presidente, o nohre
demora em pagal';lh o.
,"
I wIHl,lor pela provin~ia tio Rio do Janeiro cuja. pala.vra auto~ Pa:;~~r:-m~l, 1l?:'~~1 ,Juc ~:-m j~;.tc; :n:'.:iY~j)~ fu~ci:nt~ ,?~r;~ 1 r~sada, ~O(! 0, 111'im02!'O ~ rsspeitar" cC!1.:m~a o credito ~ubmt:'l~
.. ~u.l~~lsul U:ll:J. It?LÇ~LOj fhIU .ili b 0 Jn J. . .,.IC~,.!lil:~ [~~ .C!JJ~t.
titio ti. cont;!rlera~:ao do corpo lcgl51atlvo, () ort'. em f.hscussão
tulÇ:lO d~ ;.Im~e~,o.' ".,em ~pellloo-mo ~ no.':,l,:' ;::I:",t1ií) me !1O se;wtlo. per dous motivos capltacs: 1", porquo o governo,
'.larcce mu,,~. (,e~O!o_o pa~a ~ 03 ~eUlJ)~o" n",.d~~.:' e~~ar!\s, pedindo a quantia qne pediu, exige m~!; do (!U& a'luíllo que
ponlue os ccllovl\ em jlOblÇ,lO un. !l0u,o L\Io,\, ,o.lorta pa- a lei o autorísa a llllr!ir.
recor ql!o 003 tlrava a llbenlaco do c:mllllnar, como 11GB
•
éUmpre, um aeto desta natureza, lnulo mais importante
O SR, VISCONDll DE fr.\Don_,uy:-Do quo é prcc!s(I,
IjUalltD, Cl" io eu, ti a primeira vez que ~!I{\ se p~atica, quero
O SD. !.1I:U5T30 00 !!,lPERlO:- Bim; do quo é precIso. i",
H!zel\ ri a prnnClra vez g!:Q o governo ,\1)1'0 c1'ed,tos, l's!audo porque se o ;;OVCnlO julgOU-SI) autorldiítlo êl fazer os llagarêUOH as ad camara:; lC~l$illhl;'mL
mcn~os dos meZ3S de Iuuio o juobc ao corpo 1co-ldlntivi\
1'1;";:0 sei mesmo se " pl'oposta <lo gOVCl'l1\1 deve ser nppre-I illUIH ~ o erorli!o ullI'csentado, () im!,ortêlcsso png~lI;cnto fi
vatla pelo sc~arlo; porque no.s casos cxtmol'íliual'ics C ~xcep-l conrSSi<O mg~lIua ~e que SO, vwlou fi 81.
,
ClOnaes, em (PiO é pCJ'r.utLli!O ao go,crno alm!' credito em
(z.wn!o li. ." p<nto uo discurso do nobro 8COMor, eu rCl:orpresença [hls cami1I'll~, 'l. lei !lote;'mina, ml() quo apresento 'dureI o facto quo 6uecedcu em 'P'Í~IO, precedente este qun
unJa pro[íostli perlindo ~ confir!ll~iio (lo credito aherto m~s servIU ~e )m5(' para () meu proCcrllmc!!to, e firmar tl. robra
ôim que dó p;lrte ao poder !c~i~l:~tívo., O 3.10 d? nrí1g0 4' quo aCOlt~1. P\)~ assento do 8 tio tl..gost,o de 1limO, to nado fHl
tia lel de \) do setembro de lS;',3 [l!~ <lS'lll1. (u! o ~ ~.,)
conllldona gem, do ttJüsouro naç!on,lI, estabeleceu-so com~
Trata-se ago.ra de !J.~provar um ['('edito que fui "horlo pele pmrcl,lHo qus 113 t1e5peza~ da umascssilo corrião por omta!ln

.um

I

I
I

A~Ye!'no'. \.!~tal\~o rel1nldas as C3:lll:1ias) 3c~ú qüc eHe nt1u po- 1 exerCIClO em qu~ ri. &~s~ao SÚ atH'li)"

dia praticar, vl,lo C,IlíOt' não cslav!l actcl'!cado por nenlllliílil
Por dcópaclJo do mlms~ro da fazenda d~s5e mesmo tempo.
rins cxcepç5es da lei que ac~ó0 de !er.
manunU-S\l pa~~r o subSidIO uo. n)oz 00 Jul!lQ p.or COnl~ do
O qua se deverá, pois, filzel', otn (aI CMO? Pareco-me excrclc\O de ,J?,!)-:-~8iO, quando aháô as op~racoos relatlvatl
que o mesmo qt:e se toda ieito 60 o guv'1I'n õ) liOllYc:l~C ahorto ~neE;;) cxcrC1ClO twUi.lO terminado no fim do Junúo do mcsmn
lcg:llmento o 'credita, isto ti, dar parti) ~o cor'JO legisialÍ'io , .. ,l~"., _.
,
.' '
I
Vij'ia csta proposta ao sonad,); como (t r!e um bitt ,ls indemC?n,lr;r,,~d~~ ~>ta dOlhrln1t o t~cr~to n: 719 dO,R? do ~
ntdad~? Se aSSIm c, 11 fÓrmUla nflo de'lo ser a em ~ltle ell. 2C!plltO"0 ,S,}\., la?~?1l fi. conta tiO uxe~clc!O do Io.J9-;-18;)(\
5e acha concebida; 0, demais. si!guudo as tÍlcorinõ dó nobro toaa~ tas ;lcspozil3 tonas pelo corpo leglslativo dosdc janeU'D
pl'osidento do COIHV~lhQ, finO COlDOt'tc co scni,do detitUr ou i{)r até ~c emnro,
.
parte naa Ijuestões de bilt do inl!emní~arlt); fi is!o d~ excluS<!;]cdoIlam)o ainda o mesmo principia, inctuiu·se !lO CfS'
?iVll cümpclcncia da can:ara dos deputados: o nós p()rtanto dito exti'oordÍlmrio e supplemontar, quo se abriu !lcla lei do
nrro teruos nada quo ,er c~m o jlrojecto de ~ue r.gom
16 de 5~te;nbro de 1831, estas dcspezas que tinMo sido fcita"
lamas
por conta do oxercicio do 1849 -1850, e aíllda atJí so conaiEm todo o cnso, Si', \lresiJonte, o que me pareco rl que o c;'oroa camo alIcelll 11 e5ôO exorcício a rlcspeza referÍlla,
n~bre ministro da r,aLem,!! nITo tevo r,l~ão justi!icltivn para
froi.o. 31', pl'osidjlnto, (lllO este systcmu ,de pl'Oeede~ em
VIolar, !lãf ]1\:;0 fi Ulspo51çao rio a:-1. 4' ria ler tle 9 d~ ortem- 1,3;)1) I.Jllhn sua bao8 na le! e em altas CQnVOnWnClilS pubhcas,
bro da l'~b'2, que lho vad<lva fllzer pll'amcnto algulU sem l[(\6 En:cn.!o quo na duvrda, desdo que o ar\. 8° do decrel.o
houvesse rlecro!ürl,lS na lei t!o or~aroento os fundos noccssa,ms n. ál do 20 de íeverciro do líHO julgou que perlencem a
jlal'1l. esta u€slleza, mas ~,il;úa para violar o artigo <li!. cnnst:- üm ez.ercício as operações relativas aos .enicQs feitos {1 aos
tuíção, que faz da exclusiva compcter.cía no poder ](lgislalivo direitos ad'luel'íllos ao estado, durante o nnnô que dil nomo
decrotar as dcsPQzas o marcar-!l:e os fundos necessarios, No ao e;,erciciG; o desde que a constituição do illlilorío IlHl.!lfÍa
caso de que se trata,o governo Mo \lnha ncm [\i!tori5aç~0 para pagar aos dO?(Jtad~s a SOl1anONS n50 por moa roas 'por sess:le:
ilugmentnr a 'Verba 00 orçamento relativa ás dr;sp~=as com o em cons8'l'lJock que se tem em vi:3ta essa indivIsibilidade,
CO!'PO legislativo, nem para abrir credito para esse ou OÜÜ'O firmada polo a;'(, ilV da constituição, e attenueu-so ao direí!o
serviç., 'Visto, como, fstando reunidas as camarus,. tinll:\O I qU,e se (j~~ia, por assim dizer, reputar aUrlUol'ido uesdo o
ellas rSls,um:tlo fi faculdade que lho darão para alm-Ios no primeiro ma cillljue se a!mu a scssi'lo,
intervallo das SCS3Ões. Devia o governo, para f11zcr a despem
AccrCSC8 air,Ga quo a egte argumento unem·S0 outros: - a
de que so trata, esperar crua o poder legis!atiYo Ib<J dés50 a . rcgulnridalie das ~olltas do cadll exorcicio com a dcspeza ioqumr!ia necesssaria.
'
tegr!\l de carla S81"iíco, simplificando o modo da escrlji1urac~,ú
Mas, senhores, ain,Ja quando fosso uma razão suficiente por exercicios s~m ó[ensa da lei, o a desnecessirlacla de partir
para desculpar a violaciio da lei que se praticou a necessi- com serviços distill~!os os creditos votados rara as despczas
dado rio pagar no devido tempo aos mClllbro~ dl\3 camaras Unfluag de cada lei do ol'camcnto. A razão é clara.
legislativas os seus subsidios, ainda assim o culpado teria
Em uma lei tio orçam'ento vota-50 a tlüspoza para quntro
!iltlo o governo, porque o; nnlJrc:i minbllos tomárão conta. do mozes; pda doutrina do nobre senado!' seguir-,;o·ba quo na~
!lUas p~stad {lEI jallCll'O. c_!1c~rie cnlilo dcviii.o ter rWJI1uewb 'icspc;:i1S,~ct~ilas em 'lnm .lei. do orpmeJlto para IJiI[,illUont<: _
~ltW LI. ll'l cf,] :JrçaID!:llto 11it0 Hh'J d~~.'·t1
ftmclfJi lH!Ce::::JliOJ ! Ih) ~'UJ.,~iUl(' (li) j'OfJ1fl li-i:!.~:':lil\i,-rl} dj)U~l meZct JlHt~nc<:r~'tô a 11m
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exercício c doUi; mOlei> a outro, JulGou se maiô regular em
vez de partir um o Cl'o(lIto volado om uma lei rio !ll'ç~m~nlo
para um serviço determinado, lançar fi conta do exercício
tanto os dous mozcs que JlrincillÍiiO no dia 3 de m:tlo, como
os dous mezes ullimo$, Islo é, jalho e agosto, Esta [oi a
fiotltl'iQa aceita pelo tbesouro nacional, e creio que V. Ex,
Ille.smo por um despacho seu mandou pagar em junhu do 13tííl
as Tulhas dos senadnl'cs e de"utados. qUI\!1dú () cx')rcício ünha
terminado em junho, accresceildo até que o credito foi "hêrto
.rm uezembro, isto é, fluunJo já B~ tinL;lo recuado as
camaras.
Este preccdcl1íC f[Ue ICz rcgm, mo
- p:nccc que. :li.:dil serve
para dcmonstrar quo o governo aprC3cntanuo em tempo
opportllllo ao corjlo lq;íslutivo o credilo que 0stá em discu~sao~ (cz o seu dever l c que appro~/Jdo esto na f6rma da
I~i, fica leGalisado O,?cu pl·ocedHnollto. I!,ígo quo llw legalt:;.ado o SCt; procommcnto, u~r.rqno niUJ cont~sto, nem
C'lIntestare.f, (lua o governo nua pódc por nuto,irhule propriê\ fazer dCSI}CZaS nilo autol'lsada$; o qüe sustento é que
liaS' circunu;tnficias espcciacs ~m qu\"! nito flch~).vamos) o m10
pouenLio comprchendor que o corpo icgiólativo VOI.<lSiJC contril
o pagamento do ·subsidio dOS deputados o scnadol*O$: PUl"lfUC
Ú. ucspoza ordenada pela constituição ~ as~im c0mo lfllposEIVe.l era comprchentlcr que negasse fundos para {} cumnri~
mento iJe contralo:l. ou para fins pebs pra[ll'Ía.s camaras' 1'cconhecidos; não havia outro pl'ocedinwnto a SE'guir. Dcvíamos, Sr. presidente contaI' com ti appl'üvacüo do corpo l(i.gjs~
lativo. Sô pagamos forçados p~ias circuillStallcia~ c lplIrlu
prevIamente apresentado a propoi'la no m~z do Ill,UO,
As uespczas inoluidns no cl'E'-dito briO dc~pczas Ilt':ccssarins
que se tem do pagar em virlude do lei, de conlratod ou eUl
virtu!ló\ de bases que não são desconhecidas tanto aos deputados como aos sun1dorcô,
O nobro sell:1uor terminou (j scu ,bcursCi (aZ8lJlÍo notar que,
se o governo .se julgava ilutorisado u paf~ar Ecm auturisaçJú
do corpo legls!atlvo, a apresentação du credito era dnóIHlcc;;saria, ou este mio devia vir ao senado; por ii'sO que a c!cspcza
ootava feita, 0 não póuo o senado coaceder bW de índemnidade. SBgUlldo as uoutrinas do Sr. pl'csülcnle Ól cons01llo ; a
resposta me parece slmíJ!es e clara, está nos [aclos, Eu farei
notar ao nobl'0 senador que o credito foi apresentado no tempo proprio, isto é, foí aprescnlodo no 1° rncz da sessão. Se
houve alguma oemora na discussão foi Illuito legítima c a~taudivel; porque SQ lratava de discussões imporlantissimas.
1\ duvida nuo se poderia er;:;ucr a 1'0;l1oito ua approv'lc,1o
e necessidade desta despc.. il. c Mas fosse porque [os,·e. a verdado é que o credito [oi ilprcocll«ülo 00 mez ou maio e por
,)on.scquencill o governo manifüota c rcspoitosamalilc deu l).
IUalô clara e evirlollto prova de que (Jueria cun'prir ú risca ,H
leis. S6 pagou, quando viu que em impossivclialcr () pé\gamenlo de modo diverso.
Accrcsco fi oslo circumstaileia quo c ar!. 40 § tI:' da lei uO
fi de setemhro de tSGO, ci!.a~o pelo lIü!Jrc senador ,me rar~ce
que não VClp it i;clio para o fim (me e!le tove em vis!tl. O
artigo a qe.c S. Ex, se refere contém UUla retirll {.!'cral o \:n;"
exccpção: a regra gOl':ll é pro~ihith'a. Sêm duvida al~u!na;
a cxcepção admit!c 11 i,lJertura úa credita .em casos c;:cerdo.
nacs; Nilo So trata da alJcrlur<t de erl'ólitn· na ausclleíll do
eorpo leg!sllllivo; n,io se trata mesmo Lia abertura duranle
a sua rcunhlo e prcscinJindo uo seu eonCUfSO valio~0 o ner.e,ssario ; trata-se ua apresentação de l'mpostas na [órmll da
lei, posto que, I:ão lendo pns51l.do em tempo, o~rigou-nos a
'{lagar sem autol'lfilção o que cr:o divido. O respeito ás leis
~vlilc~temcnt3 manifci.'oü o P-0V()l'!lO np ..c~culillldo :l proposta
no pnmwo mez lia scssil,.,. l'<lgOU pch convi;:~ão de que o
geIHuJo c [l camúra não juIt:nri;~1J !!cm duvido. tllg-Ul!!& dirmo
de. c~nsura. esse ,neto) quando aH~s teve pOI' har.r, u r-oustitUl~:O uo nnpcrw ~ ducisões das prCprÜ!5 CamHr!1S.
Sao est:rs <ló razues que O:;l)liC~G a. ~""c:.ent:lciii} rio r,mrlito; çlla~ so fandao nos jm,ccucn(c5 e,,'tahkcír\os em
na r!ccls,'o do thcsouro IlJclOnal, c, i~IÜCS de
l:O
lltl.cho uo noll!'c Séilt;"iür peb f;';o i~C .J;~!lth·o ~;li
o
,""!Qenu~ic ;\it':: il'r~~Hjg·:~~:r·.pn:ttU(>nt.0~ á
(I'H~:-t'JH f!~fjl

:'U;;citt:l resflÜl::ic.u ~~~!'

fi

nif.tro de imper:o citandn j'irc~f.os tio (RifO, (~ :tf,5~wcrawl0 qu.'~
por dcspll cho de lhesoU!'o se I!l:l ndou cnlJo que (ossell! %.
cl'il'turauas em C~ól<l cxcl'eíeio uespe1.as feita. no c:o:r.rcici"
scguintD, iste é, que [ossem levadas ao annu financeiru flUG
lCl'mÍlm em junho aô dc,peza1' feitas em julllo e agosto (Jguiates com tLS Cilmara::: IcgiGla.tivas.
O SR. MI!\15TnO 1>0 11Ilrlme :-A:l dcs!icWi) Il'itus uté 1i\l ..
lemhro,
.
O 3n. Vj;;cut'nE llE lT,\li01Ur:V c-Pois bem, julho e ~gosto
:tté 3 de setembro. Eu n,10 duvido dü.ta citae~o !I() nobre
mini~;tror o tc-b-l'ü;l comr! uma justWClH~'"'i.O dês [1.)rm0:5 mú
"
aU3 apresentou fi 5tHl
t)íJ t:stH rG~S0 :dmlt a pr:n.ica,
l!O lbe:;::ot:.rn) islo c,
qUtJ 50 Cc: iiTeHUhtl"mcllt:~ til!
H::)O, porquo '::!·101. ~ cscl'ipturaçw ni'tn c:;livussc d'elillili"il
mente múnl!Hh 1 ou porquo tlÍnlh nao se tivessem eslallt:k.
cido a" regras convenienteó do syô,tcma dl] contilhilidade il\!~
tinhamos altmittido, se (h:~.33e air111(\ agQra,
'"
S:J (lir,da se f~z a !110Sma cüusa 110 tll~~~ouro, bem; $cniío
se faz R mr-snw COU':-(I) como
V:lt'ec6 flue não, SCj~w>t'(;
que o exelllplo ci lado peto
uâniôtl'ü nrio !D!ll [,.rn"
não tClll pnn::Cllcnc\a ; eSi~l'ifi! ara se ai!di\ lttJjl~ no l'xel'cidn
6UPPCHU:!iH0;5J de 1}';W}-~im~ ,)5 tlc:zpezas feitas em julho r
ago~to de 13ü~-1'3ü~? E' o iiUC nuo
acrcuitar; é fl
que qua3i jlo,S() aIHl'lllar quc nit"
plir(nn lo 11(\·
nhuma

J'a~ão

ha p(lPl

pt';~lic:!t·-sc

húj{l

ü

que se prn11

ccu em 18tHL fc!ati\'amí!nt0 Q0 crcutLv
pi~ni dt:spcz(l;;
UO corpo legi5lalil'o.
O Iicbre mi"j"tro tia dil mandar '\J:!tia~ as dilspczas de julho c ;l!rOSlO deste aflUO com 03 [um os dl.l~retaz:{lS nn ore:\monto ;ic 13H
l~U';, ': do meSlllO modo devem clh, s~r
cscrijJlun\lh,s ~C(l ti;eso\lro. Ura,
te::: 1,i em virtude do
uma !ei :1. quantia fIBcflssnría par:, as <lc-'pezas rio julho fl
:1go"to, como vmll úe no\'o pedi-Ias? NUSUl parte o no)m'
minist('o não tem n!lâú 0[0 póde justífiC;u' o seu procedi
tnmllo com os arestos que citou,
O Sn. MINIC'TnO ~o 1:.!I'ERIO: - E' regra estabeleciua no
thesvul'o o.as,entos que uJlreS~nleí.·'
,
O SR.
CIl [hEUaAlJY
SI', ministro, acredito
no que V,
não quero nem por sombra duvicl::\r ilis·
50; mas parece-me (Iue não são exactas as illforlllaeOcs que
tevedo theRouro; c, se o silo, lia muito grande Írret:ülill'Ídau()
no pl'ocedimento do l!tesour(l; está em conipleta dcsharmoni"
com as r"gms da coalflltiiidarle' por exercicio quc l~mo"
admitlido.
O S~. ),r~I,TnO DO IMPERIO: - Em 1810 [oi que admittiuse a C5Cl'i!)tun'ç~0 pOI' ex.crcicius.
1

O Sn. VWGO:'<OG De lTADOItAllV :
Perdôo-me V. Ex. ; em
lP.~(] UCCf!:tou-se ir cscripluração por 8);0I'eici05; Illa~ 110
' tbosouro n<lu foi cump!elamelltB IllQlllada. uno se cstaudcccu
JefiuitinllH'llte C';;;;l escripltu'i\Çilo ~elião muito postcriurmente.

O Sn. lillNls:rno DU DIl'ElíIO: - Existia.
"1;Cú,UE DB Inuop.Allv : - Pcrdúe-mc V Ex., ni.,·
tj:~ O.
ni.;i.6 püdiíi u[tü existir a c-E.criptúraç'lo montada,
convell!~lltCnlClltC..
Isso quanto á ta parto, Se li CSCrijl!uraçITo (10 (besourQ
[~ita conforme o nobre ml!ll;tl'O uiz que sc [az aiuda hojo,
isto é, conforme o que se estabeleccl! em 1850, talvez por
motivos cspeciaes, de que não me recordo, razão Lcrú o uobre ministro. Afir.mo, porém, que csscmodo de eseriplul'ur
não é conforme as regras do sy jtema de eont<.llllldJde por
exercícios; (' cmquilnto S. Ex. não tiver informacões multe
exactas i! esse respeito, ba de permittír que eu duvitle tia vcracidade da;; in[onnações quo lhe Gcrão.
.
AgOí:~ qugnto fi. 2~ pinto} admira-me a ma.neira por que ()
nobre ministro quiz desculpar o prccc:!ímento do govcrnll,
l'onr ue a eonstituíeão tem determinado que os deputados e
sem,dores tenhão UTU subsidio, seguo-se que o govel'llo pód"
paga-lo sem qll~ sejào pelo corpo legislativo dccrelodos os
fundos nccc~sarios para
despcza. ? Oh 1 senhores, não"
De
OilUi0
uo úrct.mcnLo? De que scrvirüt
rw}-,l'{\ ~lI\ ; j
tit1f\. taís ob:-ig(l a fi::ar aum.m!'·

o
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mente as dcsprz;ls o i1 votar 03 imii\it>tos com que tlcv~m ocr
pagas?
Não basta que a d()Sl'pz~ cst(.ja jú crci\da, Ó preciso quo
annualrncnte o poder legislativo d~Cl'cte DS fUlulos oecess~rios
para C5sa dcspcza. E' esta a prel'ogu.tÍva mai:; imporlaníe dos
r~proscnlalltcs da naç;10.
.'
Dissa-sc "que o governo cslavr, certo ,lo que l.!. sua proposta
havia. do scrappl'ovada." Sim, o {;OVCl'IlO podia estar cúrta
disso; mas segue-se dabí que ]lwlesse
!levosse violar a íoi 'I
Segua-so que devesse mandai' fazer a
antes d,IS calllaras lerem votauo 03 fundos
PJl'a cIta? Não.
de certo,
.
•
A qucslão consi(],;ralla pOí'llm lado ú do muito pC'lucn., importaneia ; o governo m~Hdou fazer uma dC:3pcz\lC estava ccrLo
IluC havia tle ser ~ccr'Jtada; mas nüu é este ú ponto Je vi:3tU
l>Ol" que t.hwcmos cn~~H'al' a qu~stITo) ó pcio exemplo que dam~s
de viola.r as leis e a c(mstitui~,10, é tlC!os func~tos prccetlüntos quo vamos ostabc!Jc0111[O: twje o govúrno twrc um crciliLo
supplcmentar em prúscnça. (las camilr~",. para. p.lr;~r aos Hlom,
bros deltas j rans o arf~S~ú llca c~tahc!lJcdo para 50
o
mesmo a rcspeíto do quaiquúl' outra í1C:5p·~:!.u, c V, E:c ,
ministro sabo que em ncnuuJli paiz du mUi~tlo os ~l'csto:;
têm mais força do que (;n~ro nós; o (pl,~ndo dicr. pütbrn O:5ta.belcccr regra tão perniciosa como ti v~.J.ia'~;10. do (irincipios
~onslHucionacs, creio quo dDVmúO$ cvit~i.-i.)s m~iLo cuiJauúsamculc; que os mir.isÍl·05, c pi'inc~palmc!it(> ü3 membros das
~ainllrasJ devem 5'::1' muÜo ü~crt.:r:..!!;)$n;) a este respeito.
Disso o nobre m:nisti'o !lU0 D govcnw r.J.c abriu creuito
ncnllum; fez urna propostt1.
Ponlô.e-me o nobre ministro, o ;;(I,01'no tU!lto abriu um
crcditoqu.c mllndo~ pagar aos mnmbros do corpo legislalivo.
O que é ahrir um crcdito? E' llutOt'ÍSill' ,t dcspcza, o a (\05'
peza foi autorisada pelo govern(); foi ertlclIadà pelo ministro
respectivo e foi pága pelo LtlOsouro.
O SR. !.!IN!STOO !lO IllPER;O: -Depois de apl'cscntaJ,l a
- proposta.

Ui

llttbilitêu!o v g-O-,'CfUf1 para essa de.r:pc~:J Essa dcspc'za
porém, não ioi feita 00 anno de 19C~, foi feita no a.nno rle
l81a Parlim!o dest0 ponto, cu tligo que o governo estava
autorisz.un :J, fazer 1í desilez~, com () corpo legislativo pela
nlosm:llcí quo o llavi" Jlüodsaúo a. fazer a despeza da sessão
do anuo de IS63; o, &rgulller.la'IJoas:lÍm, entendo que o aclo
ó lcg1l1. Está o govemo iCulor13ado a íazor a despeza do anno
do 1I:lGIl? Tamlwm digo que côtá pela lei do 1862, que auterisou é! dospeza com a sessão do 18G:.I-186i, e que íoi
prorogalla para correnta exercício.
Cumpro agor;) allandcr a cst~ CÍrcumslancia: a sossão deve
ser contada PU!' c::Cl'cicio ou devo SOl' contada por anno f
E5tO 6 no meu uwdo (io pensar o ponto csscnciui da questão.
DiGSC o Hnuro 5rn~1dof : (r li dCSpultl deve
por oxercicri):
Eu respeito a sua opinião, porquo
quanto cUa ó
v:lÍlnsa nC;3t:l C;t:;a i m~:) ü~l Lcnbo t!.lgumas t'uzõe:s para tll~~
cordar de.ila ; caítmdo que ~ UC(;!"ctti,ÇUO do duhsidio é por
sessão c não [lor excrcício, embora 11 despoza possa. na liiluitla<;;ln UOB bal:J.nços 51),' 3aldadn por oxerciciQ ; mas que
l,!c facto é determinada J)0r sessão cu vou mostrar.
0 corpo lcgi~li::.ti7o~ no. fÓ~-tna da constiiuiçuo) ó obrigado
no ultill!O armu de caJ(:. le;jüsiatura a marcar {) sub:3it.iio quo
o:) dc\mtu{los úevcm vencer Jurn.nto a. legislatura seguinte;
~)5 sessõo~ cor:t:lú-se não por cxcl'cicios) mas por annos ; comoção em -tftt\f) C aC:'lbão mu .s~lcmbl·o do cada anno. Quan~
do o C0l'liO L~g-[5iati'iD dctcnniu:1 o Sub5iJio , dot0rmina~o para
it sessão; comoça a Luf vigor o J.cto icgblativo no m!3Z de
m~;jo da 1: 3eS:1[io da ieg,l.slatura seguinte.
O Sn. PAr~Ar\UO~; faz signal neGutivo.
O S~.
DA H~UWA :
Il~m, o nohro senador t~f1l
toda G r,lzITo
;I\)gar, mas eu estou argumenlando. O corDO
legisi:!livo, se 'lotar este anno (supponhamos qu.o Ó Q ultimo
anno da legislatura) o subsidio de .t;SBO$ em vez do 'i1:tOOi),
,pnru come~ar il~ legislalura seg~inte, como 50 ha de paga.:
~Ill maio e junho desso anllo '( Sem úUVlda na razão do novo
5ubsÍi.lio màl'cado para a lef;islatui'<l, ~mbol'a osses dous me ..
'lOS ilstcjào dentro de Um cxercício para o qual o subsidio
tcnha :tido votado por lei anterior. Aqui está, pois, um argumento pam llIo8íral' que o negocio pódc ser de alauma du,
vidn.
~
E lauto [oi de duvida 'jue I) miuislcrio, depois de cO!lsi·
derar as dilrercntCê hypothescs, únteodeu pruforivol ni!o obrar
sem lei cxpr;:s5(L E:u vez tlc pUlHr um ercdíto ao corpo leiiblativo llii!'a essa ticspcza, poúia o govcrno te-la ordonado
iu~{iafit!íJ-SO !lO argumento 'Iue tanho enunciado; mas não
qui,: pl'UeeJcl' assi:l', respeitou o art, 11 da loi do orçamento
(Iue inlúbJ [;lzm'cm,-sc de;!tr"f,;'tSl cuj3. somma. não cstoja CQn·,
témpLt~" I!'1 rCt:pcct\'1ll 'icl'b, é então pediu ao corpo legís!"êm)" ill!torísanfi() n"ccscJria.
I':JUélÜ, ';CllllOl'GS, ter pe,lid.) essa autot'Ísacão alguns dias
antes,
o fact.o de to-I" peuiJo em m~io: um mcz antes
da ó[Juc~
pagamr;nto, parece que n~o derõc contra o respeito que c governo tem ás pl'emgativas do poder legislativo.
Apl'c,clItada a proposta, cita foi immedb.tameníe convel'íida
em proi()cln de ki, c o governo tíulla toda a esperallea de
que, (lentrc dI) pCUêOS' di)s, eete aeto passasse na cáwara
aos dep\!t~cGS, V(OSSB ao senado e fosse convertido em lei.
Assim 05tar[,1' elh; habilitado a fazer o pagamento do subsidio llcsL8S dous mezcs, sem expõr·sc o respectivo ministro :í
cellsura, rIO üIo l,ego qUG llle pólio ser feita, o tanto que eu
sorllfêllt!i"o
GLJr:) camara por um aparte, porquil não so
tj"at~va d~~t:. iji2.:.;tilú, fraOCilillêútü disso: «( Súu responsavel
pnr
~J:::;tJ, ~,Jjeiio-mu b.s suas CÚllSef[Uencias. ) Não quiz
CDill
n:D3;r:u' illCilOSDleco. nem f;:lla do rcspüito ás leis
; til~ ,,}:[nntc dàl' â conhecet' quo a. questão havia
cOfiJi,i'md:l, c, C!ltcr:d~tldü que o governo podia ter proGemo prüCCt](lU, sem ler viaiado lei algulli::t', não de·
a ;J.ü"istro de 'j'1o]'lt,Bf juízo que sobre G seu <leto se
nllão

1

°

J)
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O Sr.. V[SCO~:DE D~ hA~[ln,\a, - Tanto peiar. O noLro
ministro aprcscntou il pl'opo::ta, e como oBa não foi logo tlpprovada, pvrqu~ o nolll'~ ministro c BCti, dignos callegas nno
tOllltlriio pl'ovid0ncias para. que o [osso !lI) tlévitlo telllpo, SS.
EEx. resolvérITo pOr de lado a au:ori""c:1o quo pari! ISSO deviITo obter das camaras, 0, lomalll!o--fl peias sua. Ol'oprias
mãos, I'ca!iziÍrJ:o a despcz:l (lue tinhão jul"ado uITo poerer fazer
sem primeiramente obter do corilo legislativo os fundos !lCcessarios, Este procedimento (\ que IUO parcce máo, prejudicial, não ~anto, torno a tlizr.l'l pelos CÜ\.:ií05 ~ropriamcnte
financeiros, mas pelos encHos 1ll0H1.~S, pelo are,lo que estahelaca, porque dentro do pouco tempo outros ministros poderão [azet· cousa. semeib::mtc, D para se íU:'lÍ!karclll rccorreráõ ao exemplo que agora
cst:úJelcceu c que passou na
outra camara sem nenhuma obscrmç5:o.
Actos desta natureza podem ter cOHseqailocius s6I'la~, aUes
dcsacredilão o systClua representativo e fazem com que o
povo fique convencido de qUI) o geveruo \l as eam&l'as oue
dão !aes exemplos do vio!agão das leis 55:0 05 que :nais COl!correm para desUloralisa-la~; isto ó altamente pernicioso.
O §r. Dias de ()rU'vaK;"1l> (m.inistro da fazenda):
Sr, presidente, respeito, como me cumpre, os cscruPUI"" uo
nobre senador qUI) acaba do sontar-so, o,!ta quaüdalle d~
ministro responsave! pelo aeto do que se trata, venho dur
ao senado algumas explicações a l'cspoitü ucs.sü ad.u,
Come~arci por fazel' a seguÍtlte obl.',cl'vac[o; Ir um pn'!c~itc
constiíucíonaJ quo o corp{j legislativo se !'êuna tOQOii os t1G1Wc,
e quo haja uma sessão em cada anno. Se !to anno de 13iJ3·J
corpo le"islativo esteve reunido apenas alguns dias r<lIo
facto da 8issoluÇãO, para preencher-50 tl dlsnosicão cooctitucional foi elle cllam3.do a reunir-se ante3 da -úpoêa ordinari~,
no 1° Wez do corrente aflno; a l' sessITo, pois, d~3t{J alln0
fGl'tll<ll'.
cor'responúeu á sessão que devêra ter sido rcl~brada no .~nno
li,.! a~ri;,!itcL como r:isse, que em poucos dias a proposta
cm.t;:[it':Js, 0, liULriodo ~sta esperança quando
anleceuento. Estaya, {) governo autorisado l1ara fazer a des~ p.lq3arii.:
peza necessaria com o pi!.gamenlo do subsidio aos membros CtlliJ Ullia
C"tü:Jl'ü8, que dDVÜt salJer tanto como eu quo
das duas camaras o aUllo passado, se, pOj'V(~liturn) aBas Livcs- o ~í)VCi'nO ufio m:·t~va autDl'ÍS(ltto par=.t ('dI{;!' o pn;.puucnto Jo
sem completado o tempo aasessl:Q illarc~rl" !1·1 C011glituiciio? 5ub,idlO nC3!Có ~OUÕ
GllViüu U3 EUa, rcSllcctlvas folllas,
Nínguclll m{~ diI:í qUi; U;1()l ll(lrtf\1tl a:; le!3 di) nrç;\ffit1H(O tl- . yar:.=ccu me um ~ct()
lHtra C01tl o.forpo icS"is-

se

\~~ti\'O m.~.mdar

(..t:!cr v jJtlf-:.<l.i.t;i..'lItll. 80 "c demorou um POUC(j
paS5:l.gem da Í)ra[l!Jsta !la mt1ra camara 1 as causas sao
t2ollbccittas: nAgDcio3 muito importtHltos lêm occupauu fi
~ttt{)fH;[tO daqudla cam~tl·a. Se o p.ovcrnD uno pÓllc con5et~üir
munediatamonte il., f)n.S~i.lbmD 11a prepostu, consc3Ulu·O
.. lgull! tempo dcpoi3. '
Argumentemos com imparcialidade, senborcs; não se
trata. Mui fI(1 lima tlespcza (lue o g,w8mo mandas.o f(l~er
stm ter' uutorisacITo alguma; a autorisaçüú está na lei que
marcou o sub,;idío, está. na cOllstituiçfio quo dotcrmina qu~
bnja uma &es~o todo,; os "IIHOo, Em quo, pOIS, consisto a
grave illrrao~ilo du quo' ê o I'fJvcrno nccusauo? UniCl\ment3
em ler antecifHldo o [lIlgalllúnlo, em te-lo onlenrHlo anles quo
o corpo 13gi. 1lÜVO o tivesse autolÍsado.
O SR. VhiCU~DE Ui;; h.'.u·Jf:.\ur :
Nao aCCU30} faço uhsBr~

cl'cdilo votHtO

[I;\1'i1. t.ki

dOliS H1l;,(;L:;J Ilc.bla i\es~ãuJ PU) 1:.:80 tiHt~

taes meles ot'!tavão ioc!uÍt!I)S na úutt'[l !ei; o nem é possi\'ül
que o go'l'cl'Ilo commettn o monll!' abuso, pOl'que mio pólio
mandar p8gar Em duplicata o sub~tdio votiulú, jlortantu, uma
vez ícita a dCilpexn.) o excedente será nonulhHlo, ú não lerá
assim do recahi; sobro os cofros publicos um encargo quo
res?lte do quo 0$ nobres ,cnadorcs cbamão duplicata úe aI."
tOrlBacãO.

Creio PC!S, :;enllorc>s, ti vista das l'azões que tenho u~uii)
que o fielo n;;o é t,10 digno do censura como parece a alguns
. senhores mais escrupulosos; c l repilo, quando eu disse lJue
tomava a rcsjlonsnbíliúadé tIo nelo, [oi pela circumstuncia de
quo entendem mUltlls flUO, não ~si;lnllo inc!uÍlla esta quanti;\
na Id do orçamento, se deveria jui(::ar o governo inllaliílit,uln
pHrn fazer es~n. {jes,tez.n.; mas cu contínúo a pensai' que e~lUVll
habilitado lJilra mandar [azér o pagamento d» subsidio dii ~"
"a~ijes il[JOna8.
sessão desta lct:is!alura, do mesmo modo que estava habi!;
o SR. 1;r~I"'l:nO Doi. FMil"!H.: H.eôpeito, e ra5!lcito muito, lado pam fitzer o pagamenlo do subsidio da 1a sessão.
a 1llll.l1oim par que o nohre .cnador fez mas censuras; 5,10
SJO eslas as CXIJlicações que cu linha do dar.
observações quo todo (} minislro deve ouvir com muito. defo~ !oJr. Jí.>:l>"'U"U)!J : - Sr. presidente, nas questões sus-·
l'enc(a, porque, senhores, 2crnpru que as censul'lls s.,o fOltas citadas eu penso úo inteiro ilCCOI't1i) com O nobre scnadol'llela
com a gravHlado com que o nobro senador as faz, o ministro provincia do Rio do Janci 1'0; 0, tendo oUo bxpendi do, como
dc\"o corresponder procumndo explicar 1>8 razões de sua cUõtullla, sua opiniãO, rundand~-a trlo lucidalllento em artigos
cQndUcla.
e:.:pressos de lel8, eu dOlX<ll'Ia <lo tomar" palavra, se não fosEu Dil0 creio ~uc nor Q~"e facto possa eu, póss., qualquer som os argumentos que em defesa apresentArão os nol!rcs
outro ministro ju.gar:sc babilititdo u. màollar fazer dcopczus lllilli"tros.
Si:lO não cstejão delerminad,l; por lei. Aqui cumpre attcnúer
Eu contava com a defesa !le 5S. EEx., e habilrnr.nl.e ieita.
'lue a dosi'cza estava nl'cscl'ipta não só na constitui cão, como já da parle do oll!Jre minislro tio imJlerio. jú tia paI·te do no\til lei que marcou <l sutJsidh, CSI,,'Wil uBtcrm;O<1.ua na propria
bre minislro da fazenúa; mas suppuz que a defesa fosso ('5lei do orçamento; bouve iíp~na:; a circums-luncia de não es- tabelocida em outro terreno. Do modo por quo 55. E1~x.
tar o qUrllltum incluido na I'cspccl.íl'a lei d" ol·çan~enlo.
defendem ti proposla, al'gumenlJ.o alé contra o seu propl'Ío
Devo ainda dizer que, procul'l:.ndo hoje informar-me 110 aclo.
tlle,Quro li respoilo da maneira por <ruo so procede ali no
So pelo facto de (.ratar~Síl do sub~iúio que 11 constítuicãc
pag1llnento do sulJsidio arwual, fUI inlormaúo do quo. desde
(l <1.nno de lS1ía, ou ante,;, tem
sido a dcsjloza do subsidio manda abonur ao, membros tias úuas camarô3, do uma ú'c;peza
quo é fixada com muita antecedcacia no fim do cada leeum ~ ç.orpo legi~lali -o Cii~l'jvlumt:!a como perlencento ao
!!islatura, o governo nitO estil, quanto a esta despeza, suborCKorCHao em q~c cometa II ~cfs:lo.
Foi esb a illfcr~liIcào- quo tivo; exigi-a pOI' escrililo e n~o dinado ás rcgrüs ordinrtrÍas; se o;1;J carcco de uma nlJtúrisa~
veiu ainda, por i~::!o' não !w:,su rOleI' ur:;v dcsGa jnforltHlção ç!lo na insuillciclIcia dos crllctitos anteriormente votarlos, para
que esta proposta? Na opinião do nobro minislro da fazenaulhcnlíca.
d,l, o texto conslitucional 6 a lei que fixou o subsidio da
O Sn. l!Ii"ISIRO Da !:J!'ERI!) :-Eu .. tivc.
preseuta legislalul'n nilstão rara quo estils e outras despczas
O Su. l!Iill[s-rno nA J',lm"~.1 :-~las me parece razoavcl a semelhantes sej,io fcitas; logo, n que veiu esta proposta?
wformi\ç,lo flUO tivo, j)(li I razrro quo <lei lia POUC(I do quo o
O procedimento. pois, dos nobres ministros manifesta que
subsiúio deve scr Ilurcudu u r~gulaúo Dor sessão e não por elles mesmos entoudêriIo (jue a despeza a que se refere n
exercicio.
.
proposta carecia do nova autori5açilo legislativa, Ilorque 1\[0
São esta" as razões qu~ tenbo para uar em SUelentução estava comprebenuiúa no ercdito vOlado na lei de orcamento
00 meu '<leio
que ora vigora; o. com elJeito, esla opiniãO, <rue delÔrmiuou
Agora, em rulaç:to 11 Jlr()po~ta, enlGn,lo que eBa <1e'lo ser a propost.a do poder executivo, é li unica sustelitavel.
Il.pprov"da pelo cOI'jHJ Ic_~i,la!i"o. A tamam d08 . dopul;,dos,
A lei d~ 9 de setembro rio 18:;0 já foi citada pelo nohre
" 'luam pcrtenco cm prl!l~Cii'O 10:, .. 1' o CUnhQCllUNIW . da rcs- I r,en,~dor COiU quem me acho de accorúo. Essa leI rogulll
~onSlJ.bilidad() que pUI'\'onlill'a. JC\'<l pcslr llubl'o IllÍ;ll pelo f para todos os casos previstos na .1~i aU!IUil, é muito eXprC55<l,
..leIo do \l~galUcn!o, réSpóasalJlllua,le ayue me sUJ~ÍL(J, por- I não ey.cepll1li a dCJpcza do SUbSidIO. ElIa quer que, UIIl!! YOZ
'luC não posso suhtralnr-me a eBa, JU pronunclO,!1 ~ o.eu esgolado o credito votado, os cl'editos supplementares 1\';0
JUIZO, approvaudo n.Jll'O!IO:;ta du goyern~ ; ma." Isto nuo lnbihe . possãO ser a!;crto5 smlão em conformidade de SItaS tlesposiçiJes;
..o senado de con,l ~mr a [.I'OII08ta. YlIIúa na outra. cnmttra e segundo uma destas úlsposicl5es, durante u reunião da,
eOI;lO entender convem.ento. Tenuo SII]O. a ~roposta aI! appro- c.~maras, o governo não pó le abm creditos supplemcntare>,
vau&, tendo-se rcco;moctJo li convemcncla de autonsar-se deve pedi-los ao podei' legislativo.
o governo a fazer os!,;, dÚ"iJUa, pensando talvez a Cllmara,
C h
. I.
.
s',,.
,.;
,~.
.'
"
como penso quo a autol'í 'ac'io dada na lei qqe pl'orogou o
.Oll eço quo ua Clrcunt.tdnclas m.•. lu al'vnuanle, a re,orçamento 'devo eniender~se'IJUra a sessão quo começa em pClto do /"game;l::u .antec;pa;l~ qu: o. nobre ministro da fa-,
maio do anllo se"uintc ~ aue acaba em setembro ncretlito zend~l OroGlIOU, se~ul,l~en,o h~la-.e d~ \lma despeza em que
que o senado prgccderá I'êgularmcnío autorisaudo ~ despcza a ttlea de abuso uao pudo ,le forma alguma prevalecal'.
da ia sessão; porque, veja-5Q bem, o nobro ministro do imO Sn. D. MANOEL: - ApOiado.
peno 'Püdo autorisação para faz~1' as despezu. tia. 2a SOSSãO,
O Sr.. PAMNIl03 : - Trata-se ÚC UID/l despeza aulorisada
. eutelldenllo que a lei actual COllsllina as despezas nece~snflas por lei.
para a S' .c.Esão, e, se passar a lei do Orçamellto l como foi
approvada na caIDara dos def-utados, !lS turá. votada tambem
O Sn. rul:llSTl\O DA FAZENDA:-E (lUS uão pó de ser alterada.
a despeza para a 4· sessão, que ó a de 1866.
O SR. P.iRAl'\l!OS:-Oô nobres mirlloltos pc,lirão em tempo o
Portalílo, entendendo-se a lei pelo modo llor que cntendo, credito de que cnrwilo; a call1ara dos :;1'8. dCjJutados que
está destruiàa a parte do argumelllo com quo 50 sllstelita que arvorou em sua bundeil,l !lovas normas de Ilrogrcsso, Óque
ba duplicata úa pedido; mas, ainda quando 50 entendesse nos deu um 1Jl,1O C",cmplo, tlemorando a "pprovaçlo desta
segundo os principias que seguem os noul'es sCnc.dOl'E3, nem ili'úpOSla j em vez ue pl O~rG8~OJ oifercccu ·110S um exemplo dl:
assim haveria inconveniente, porque o resultado 5&ni. que, I \'crd"dcir0 rc;;rcs,o.
pass~ndo esta lei, c con~raBdo-::;c votada parte da .lJU.1nt!a! O Sr., H!\r'Z:iGí..':':'\
---l:' ~' íl~'r;'re;::'.i0 lL~ t~q(;;~ ..L
na Iel (W fi-rçaml.:!1to era 'i15!'nr annilll(}T<~c- ba D('.\'::_'~;'~1!l~ ti!'; 1
,-'
1
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j
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o 8ft", It.\nA~fin:; : ~- !rh.s nJo ífurii'iiu 0:5. oohrCà ministros d~~ julho o n~o5to cxLste crcdilú na Jd de úrettmcnlo du {I-Xf;t,"
díbír em dcuirinn, Ol! ~m rEgra, o fado quo so deu na pro- cic!o de 186i--!iJl61:í, ao qual COrrC5p(lfltlclil n'jlu'llc8 1100';
sel\te sossfio; não illvo'Iuem ns razoes nc,sa falta
8US- ultlmos mezos,
',ootar que sua l'ropo~ta Citl de;m~ccssana, que [!()( l~O fazer
O Sn. FEUIlt:IOA PB'!'f:fA:-Apúiado.
C8\a do,'peza som [lotll;, nQYO crenlto !lO II\H1.,r legislativo,
O !loure ~emld()r pda província do HIO de Jallciro sU3ciO Su, P~HAz,rru3:-E qual? a lei ,;1,:- or'\~mento que'vigor;,
ti;U outra quostilo, fi. rC3pclLo da (ji..!.ul tf1!~lbem n,iú me Vl:ll'e- 1j;) cxerCIClO CúIT0I~t~ do jgGa-18u;) '1 I~ segundo fi re~o
com admissiveis !l~ ruZÕ3S com 'lue Il nob'c ministro do im- Itl~i1ü c5peeial que 0ste anllO aduptam'li!, !\ lei de ol'c<lmcntO'
porio quiz ;;ustcn:.Jr o (ju,antu,m dí):5~a propO:3t:.L
j~O eX!3rcicio [llLSStHJO" cmqutlnro fi ~o for prnmu1gnílo 0 OI'Cu'Eu dC5chira ante~ qut! S. Ex. jusliHcn~:H)â prnposttt, rGDO~ monLo flUO atnda pondo cle:;pprornç.:1o d3. Cc'!ITHlta doa SiS, tÍ-enhecendo tple hn. ncH~ urn eXC~S50. Cn~io multo p:;ssivel (nuo purados..
dirDi que [osso este o facto, o nobre minL41'Q jn3~iGeou per
::'~go, li. p(npo~t!t, pcJmdo .rrerl!fn p~ra fiunho lU\!Z-eS de
outro mouo o :;cu acto) que esta prCpc5ta f05~C trnDalbo tla i SÜ~"';I~O. CO'1t6111 um e2:c~,::;o n3 Hnportan~Ja de doas rnezee de
scci'claria: ml0 se tratava de negocio quo rlepcndü:,:;l) de
eUij~tJt~.,
.,
hitrio do S. Ex.; era natural 'ICO o nüCl:O mitlh~r{} mnn~
11m rlgür il ç.ropü5t:l deVia ssr (:mend~dal sendo rcduJI.!fJa ao
dnssa l)fCparar a fH'úposli.:. em ~un. s(~rG,~;Hfil\ !J quo lhe pu::;, credito n~l~egs('J'!o para o 3u!;sid!n uü_ deu;.;, }}H:,i.~j de.5e:3~fto;
~a~5C desape;'cobido quo alJ~ 50 püdül" er{~dlto pllt~:L quatro m~- n~as ou n~tO mando mncndr:: pçrquü nau v6JD grando mcofty{}Z;;ll lie ses5âo, qua.ndo o ,~üverno cafcciu., s~Jmcatú tio anton- tli~!lte em ilu0 a t11C~11a propusl.1 ~)(H!s:e como Gs~âl.u!na vez
sacuo para. Júus meles. Ma3 \) nclJf;) muustro) em vez dt1 qun tlU una :,:pprovaç:lO h;Iucm re~alvad:)g os PI"IUC-!iHOG que
exi)!ieat> ü fncto por C5to moJo ~u~f.\;nlI)U:1 n3 !;uLHidí:de fia. temü5 s;Jf,tcn~,o.d~.
proposta; por coosequenda, nll.!lfo p"~o51'!,)mcni0 a ~r(;p(H;!.::l
q 5i~" ~j'JíJ~h r:u.?iC'J ; -Logü, Jij objecçeel:\ nJo t.Q:n gii;r:.,
veJo fundos pai'a (fU.1tro mezes ti;;:, s;Jb:!\idi:.'..
de ~mportun':f\l,
.. O nobro ministro da fazenda qUli: ti.inbe:.n i1~g:timcr a. ncÜ Se. PAB..\:':lW3 : ~- E' necessarlo resa!var 09 pdueivíos.
c·,ssit!ade deste pCIHúo. I~;!reco,mc7 Er. presidente.
dO!h !!n!)1'<:~ iHialstrüB nllú gagiarúõ LDaj8~ V0l'quc ,peuc;Ul fie
uuviúa que a proposta sõmcnlc dr:via cúmprebt:nJer a
auitt dOU9 me7,e:; de suhsidio"
pe2tl do dOU5 mczcs de sessüo l0gislUt;YU St:~~undo c. systcma
Apoiado.
da contabilidade do tbesouro, 115 desjlez~g 8,1n ley"Qp,s ao
cxuc!cio em ([ue a!las têm log;ll', e nilo áquelle em quo (0;;;.0
o Sn, P~l.r.A;'HO;t
.• mas tonvinàn recoüh€ccr o füete,
orúenadas ou cornecàl'[o; de sorte quü uma ih:speza hoje l'or;onuccBr o CYCCSSO que Se contem !la Ill'ol,'lostt" iJ ni\.o .0
ordenada, se dia ó ·levad:l a CUeitü 110 anno úuanceiro 5e- est;:,b.:lcccr em re"!'<} 'ílifJ o SUbSld.J pó de ser pago além do
t;Uíllto, é lancada nus contas do oxercido djJst~ anno ; n;10 credito votado na 1ei de orç;Hn~nt(; ou ~e~ credIto f.applepÓlIo Se!' esdipturada. (;OlUO de31lCZD. do nono (inanc"iro ou mental' aue,rto em confor:mdade da leglslacao ·m~eDts.
u
Ilxcrcicio corrente, só porquo foi nesto exercicio ordenada.
COllvinlm outrosím impugnar a doutrina ilc 'l!le as des~ela~
Do outro modo não põJe uaver dí3tincção entre a recoltla e a ô~ UllI exerCÍcio podcm ser levadas á CO'l(a de OU~O ; !'jue a
ra:,\leito do s\Jnôlflio Jas duas cumaras a cr,nlabi,ida.ôe do
despeza proprias lia caci::! exercicio. (A,D~iadu,)
E' possivel, e creio que por alg'um tempo derito-ss varios, the:!ouro n:lo Ó re;zida pelos mesmos principios que regom n.
ea,os desta Datureza,é possivol que lima ou outra vez tenha escripLuracJa de tou,l~ u. outras dO:;[lczas do estado, Sagundó estes principius, o oxerciclO aque nOI'Lence a deshaviuo a irregularidado de escriptur«rem-se como dospezas de
um cxoreicio dcspczas quo tiverJo logar em outro, guian- peza não é determinado pela ordem de que aba emana, mas
do-so o thcsouro,nilo pela data SUl que o. serviços se fizer5.o, ,;illl pllla data em 'luc ona efIectivamente teve lagar: pOI'mas sim pela dnta em qlle ta~:l dcspeza~ se ol'denár<1o ou tanto não 6 curial que as despczas do subsidio de julho e<
começánlo. Qual é, poréUl,a razlO por que o thesomo ha ne agogto 8~jão CO:ltem;::iaJas, não rias contas do aono financeiro
fazer uma exccpcào ao principio gemi que regula a e5criplu- a que pertencem estes mezcs, lUas nas do anno financeiro
raç<1o da receita e despeza do estado, qUando se trata do anterior. Se tal é, com ell'eíto, a pratica do thesouro, li uma
pratica irregular, quo e~tâ elll contradicçil.o com os pri,1cisuhsidio rios mt'mbros das úuas cama rua 'I
Nas leia de orcamcnto o priacipiu é. creio eu, 1,Ienamente pios fundamentaos (le Eua contal;Jhdade,
observado; cada'lei de or~a!lle!lto pede credito para quatro
$ "'r. il1, :'óil:m<1>e!,~ Sr. prCi'idente, permiLtão-me os
meZ8S de sessM; e quaes silo esles quatro. m~zes? Silo jUlllO nobres seoallorcs, que impu!(nn.l'ão a proposição úa camara
e agosto, fim de UUla s8ssilo, e maIO e ]UIlUO, prmcl[l1O da dos Sr5. deputados, que eu lhes dig~ francamente <'ue nllo
ôossão seguinte.
dou grande illlportancia a esta discussão; porque, pÔAdo de
Assim, a lei de orcamcnto de 1862, fi ae fixou a receita a porte a quest~lo-se e,ta despeza perteuce a ltste ou áquellc
despeza para o exercicio de 1863-1864, deu fundos para o exercicio, o que não é objccto pal'a uma larga discussão, e
pa~allleuto de quatro mezes de subsiliio, a sauer: pJra portence ao tbesouro, principalmente quando ha os preGedenjulno e agoslo de 1863, os dous ultÍ'lllJS rnnze5 da se ••ão tes "pontndos pelo Sr. ministro do impedo, e confirmados pelo
debte anuo, e para maio e junho do 186Í, pt'imeiros mezes honrado ministro da fazonda, que ha pouco aSS8\'crou que
da sessão de 186"'.
tivera informacõcs vcrbaes a <lote respeito, e que apresenE' possível quo no thesouro todas as despezas de julho de taria as escriílfas (jue es:igiu, quundo mesmo o nobre sanador
1863 a junho de 186i Ilão scjão levadas á conta ~este exer- pelo Rio de Janeiro, que encetou o debate, reconheceu o que
cicio? Não o posso ci'cr, pCl'mitta u nohre ministro da fazen- .0 tinha praticado em 1850; di~o, pondo de parte este objecto,
da. que cu ,1inda appelle para M íilfol'!ll1CÕeS ulteriores que (Iue me parece lIão (er tunta lli1llDl'tUIlC!iI como li outro de
S, Ex, espera; duvido que seja essa fi pratica do thesouro, que vou occupar-me, Ob5el'\'ar~i que, quando o nobre senano qU\l toca ao suusidio dos deputaJos e senadole,; e, sa tal dor pelo Rio de Janeiro começou seu discurso, a que presé a pratica, apresentl di) ctlt'lo UU'1.'l ir~egularidi,de, nfio ha tei, como presto sempre, toda a attenç,lo, fiquei um pOUj:Q
razão alguma que possa bem justilica-la. (Apoiados),
sU5vcnso a rc~+cito do juizo que dC'lêra formal' relativaCada lei de orçamento consigna crerlito para quatro rrWl.es mente aO aeio ,]1) gQYEnlO, i"to é, 1Í onlem que elle expediu,
de seSSão. Os nobres ministros tiverão credito ate abril; [Jlla- para serem pa,,;;os os subsidio. dos clojJUtauos e sel,adores:
lhes credito para uous mezes de sessão, maio e junho ulti- :\la5, depois que o nobre senatler deu maior úesenvol'Vimento
mos; c 6 só isto que os nobres ministros ucvülo ter pediJo ás ao seu rliscul'so, r1epoi~ que ouvi os, Sr,s, Ininístros e ulheamaras. Pedir subsidio j1al':l quatro m~zes de s~"São, (hlr mamente o illestl'a seaador pula provmcl<l de IUatto-Grosso.
esta despeza, segundo 50 y(\ da Vrepo3tl, como rlespcza pel'- Gqllei completamente tranquillo. e me íldrcce que estou 1;;t-,
[,;neente ao e:.;ercicio de 18G3-18G!, não me parece admis- biiitado para ionuar um juizo seguro (l res~eití) da. legaliBryol.
dau~ do acto rio governo.
Senhores, OS nobres senadores :l. quem tenho a honra de
Relativamento aos rneze5 rIo maio e junho, repito, é que os
responder
atteudêrilQ mais à letra do que ao espirita da le.i
naDr'es ministros eareccm de credito para pagamento do subsilHo das duas camaras; porque para csta dBspeza nos mezes de 9 de setembro de 181i0.
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Em llcrtiadc, sen!wrú5 iorça é confessar, tlté a{ll~Cna mais Lempo fi tlQtaCt'1o 'fUC I). lei ffi-H"CUU para 03 augU!itu2
cJloca muitos abusos se praticavão !l~. abertura de CI'()lhtos. personagens de quô touolO fallado
Então a lei de \) do setembro do t8;;0 quíz por como qlHl um
Entrar aç;ora na quostào- 50 a dcspc.za pertenee ao cxerparadeiro a esses abusos, e determinou que (l ministro da cicio passàdo ou se ao presento-, á vista do que se tem
fazenda não poderá fornecer, nem dar. ordem para {} paga- dito, me plrece dilsnocessc;rio ; li lima questão inteiramente
mento de despeza alguma que não tenlJa sIdo. contemplada secundaria, e mais propria do thesouro do flUO da camara
na lei do orcamento, ou que exceda as quantias noíla con- dos Sr., senadores, Eu, portanto, ostou tranquillo; não
signarlas, rórâ dos casos mencionados nos §§ 3", e 5° do hesito Ulli mOlllcntQ no voto que bei de dar.
Declaro ao !Ioure ministro da. íazenrl" flUO í3nteOfI~ quo
ar!. 4" Pois bem senhores, a dcspeziI que o governo mandou íazeL se r.ãú ~stá Ea letra. esl!!llo espjrito da !ei: o que S. Ex. não r,recisa (nlio fallarei em bW do inr!emnidadc,
quiz a 1,)1 de 9 de setemhro? Foi evitar Il.busos Poryontura porque não o admitto), nlio pl'c~isa do quc se approve o seu
pôde ,lar-se abuso na hypothe&o rle que se tr,lta 1 Porventura, com~ortamcnto, Jlor ser ilIegal ; o seu neto ó legal, 0, sendo
quando se tratn dij uma ue3pc:a nnrc8úa na constituiçIT() c lega., como cu enlontlo, não precisa rle ajlpl'ovação, . .
nas leis, quando se trata de um~, riü8jlOZH. Iha, do uma tlC3- : ;>çrtanto, ou não penso, como o nobre senador pela provlnpoza ~, que as camaras 11';\0 ]Jodem dei:.:al· I\e, (lar o seu as- I cia úo Rio de Janeiro, que o senado não deve oJl!lrovar
,;entímcnto, póde-se receiar algum' aougo? l'nis, se o fim ó actos ii1cgaos ; porquc, no meu nlOd() de pcnsar, não ba aqu
lei ora evitar 1\busos, 58 aqui não ll!ly?ssihihàade d(l dar-5< acto ilIcgal; ha um acto que, se não es~á na letra da lei de
abuso, como é que este caso 1l5,0 esta 11l1?ÍlCltamenlo llO CS- , \) de setembro de lG50, esla no scu pZp!nI~,
. '
pirito da leí?
: Sr, pl'esidente, V. Ex. sabe que e dlfITcll. em uma 101, por
Eu pOllaria agora soccorrer-rne a. um o:templo, se é pos-I mais jem elaborada ~ue",seja, depois de {)stabele~e: u!ua proRivel, mais friS'J.nle: (\ o da dOlaçio do Sua I!fagestade o. pO~I~tO gora), descol lo~o a<t~~~s a.s excr:px?~S; <mtaO a lei:
Imperador. Supponhamos q:ue so da"" o C'.50 de nã.o estat' i [OIlI<I-SO filaIS ~~e ,mUito ~':_~,lsllca,
o, },Url5~OIlSUIt~S. en
. I'.' 'lrcada a dotacão por qualquer razão...
; tendqmqu,e nCb_L C,ISO é pl~C\.O, como eu dIsse, Ir ao c_pmto
!la ~I m,
<
•
da 101 11' a razoo dei!!!: é JUSk'1.ll1ente o que ou f:leo quando
O Sft. SOUZA FRANCO :-Ou !lo niio ter SIdo sanceíonado
entendo quo o governo praticou uni acto de conlornii!larle
orçam ou to.
i cem a COllstltuiçilo, de act:ordo com a Im que marcou o subO Sn. Tl I\lANoEL;-,., ou fie nJo ter sirlo sancciona,;o silUo aos SI'S, dep~tados e senadores..
,
\) Uf<.-"1l0UtO, como dizo ruou nouro amigo; havia li ministro
Nestes tern20s, !:lI'. prosHlcnte, eu, por cautela, hei do votar
da fnendil de deixar o monarcha $em dotação por dous, pela proposlç:lO.
. , . .
Iros, quatro, cinco, s~is mezes? Não era possível, ôonhorcs,
M~s o nobro scmulol' pela provlnem do RIO de Janeiro, o
que o corro logislativo reprovasso a orJmll do governo {)rira depOIS outro honrado membro lida rrovmCH~ de li1a.lo-G~osso
8e pa"ar a dotacão do monarcha,
disseruo: "Como pedI;; o dobro da quanlHl necessarlil:?'
'"
. _. '
_ I .
.
Senhores, esta duvida já está rcsllondit!a pelo nohre ministro
Isto, q!le dIgo a re,peM. da ~otnç:~o ,'Jo Impe~all?:: ~~o da fazenda, e o mesmo nobre senador pela lll'ovincia de lllilto,
posso ~C1xar tambem do, ~Izer ace:cd (!~ s~b'ldlO (lOti Sl~, Grosso concorda mil que nlio ba necessidadc de uma emenda,
d~putaüos e senador~s" I Ol~, S~II~U.' es:, pode uma leI pr"~l- parquo seguralllente 50 não lla de lazer dcsllezcl eo! duplicata.
Im ao governo, que mande p;g:l.1 o "Ull.ldtO a.0s senado.~o, e 8e, !lorlanlo, o Ilc~ocio é de p~qumlll monta, se 11 OO'D,ro se~eput~os? Porl~ ~m t..'1.1 ~aoamento sc; cOlbl!lerado ;'lOla- nador Ilcla provlncla ,do {gato-Grosso, em sua sabedona ell~ão da c,onslltmç,1O e da. leis? Oh I senhores, ,c?mo e que tClide que nem conve!? que se manua uma emenda, como
se quer confundir actos gosta naturoza com 0 0 abusos que S. Ex, declarou (apowdos), para que fazermos questão dISIO,
o w.veno possa pratIcar, ,
_
sonbores? Demais, receia o nobre senador que se faça em duão mo persuado, 'portan,o, de .que a ar~umentaçao dos plicata o ,pagamento do subsidio dossenadol'es e deputados?
1I0br~s senador.os seja procedente'!l o oob, e senador pela Não tenbo receIO disto. l'ara que pOIS faaor voltar esta proprOVlnCla de ~lato-Grosso achou tuo ponderosas as razõos
' ~o a' Outl'" e"ln"l'a?
"
1" d
I R 'S
"-t
d'
~
pUSIÇ,t
~ "
fi l Oba a~ pe os d '. mml. ros, que lsse quo e~a~ seguraUnw, censura" pareeeu-me
que se [07.. ao governo' e á camara
mente ClrcumslanClas mUito atenuan~es lls !,olel'ldllS ~or dos dep··tados pela demora que lIouve em tratar-se da pro55. EEx. ; e eu ~l!go, sqnhorcs, ljUO nu? sao Clrcumstanclas posta ú~ gove{.no. Mas isto já estáexplieado: pl'imeirameute
s6 at~nuantes, :~o Ju~tlfieabv~s, Se nest~ c.a~o h,a :wlaç~o 11. camara tem-se o,ocupado com ne}iocins da maio!' urgencia,
~: le. () d~ coa"tJtul~~O, eu n"o Se! o que nau sOJa ~lQhÇ,1O e no meu modo ne pensar este 1111.0 tinha nenhuma, mesmo
d~ lel e da COOStlt~IÇ'Hl,
."
.
dado o caso quo fosse necessario abrir um credito o pedir a
,Entendamos a Im !lO sou esplrl~o, \l dCI;:omo-nos do.se scr- arprovacão dolie 'LO corpo legislativo' om segundo lo~ar t;
vlhsmo los nobres sell~~orc! n~o leiu~a~ a mal ,quo _eu u:c g~vel'no' pôde sempre fazer tudo qua~to quer nas ca~ar;s,
desta pa ay~a, porque cL, c, vml,l!egaoa i)uJoS JUll.COlloulw,), Isto ó p6de a~tivaT, como disse o llobre scnauor pela. pl'Odesso scmltsmo á lotra d~ ,lei., ,\()c?nlt~ço, n;:o p~ss~, del~~l vincill 'tio Rio' de Jal:?iro, as eommissôes e os presidentes pam
~e reconhecer, quo na le.la. h~ Im l!aO, es.a IHCV1.to :,.e . logo II logo tralarem das propostas que o governo offcrece li
t:aso, nom nas palavlas <>0 Outl.lS dest," n~tureZ:l de que t, ata I consideracilo da assembléa geral? Os nobresselladores sabem
o § 4"1>, Jfe parece qu~ ,se póde cOmr~?~ICn~Or o p(,gament~ jlcrf3itamônte dl1 mal'cno. das camarae e ~abem que, quando
do ~UbSl~1O dos mel?bl?" do. eOfjlo le~ ••lat.Yo. Cunlpre !laI o negocIO não 6 de tal ~rgencIa que eXIJa ser tratado ,Ioi)'o;
fi Im a~sua :~rdadel~a I~.te.lltgenc!a pOI mClO de uma mter., as commissões, os presidentes das camaras e as mmonas
pre,t~~ao !o"lca ou aout, :naL
,
qnorem occupar-s'J do preferencia rle outros trabalhos: em
E Justamente Oque te. o goveJno.
quo h.!. aqui portanto culpa no governo?
Sr. rresídcnte, confesso a V. Ex:. francamontíJ, esta proSe algum'a culpa 'houvo, foi da parte da cam:lra dog
posta podia ser dispensada, nITo era necessaria no meu modo deputados,
de peusar, pela mesma razão pOl' que Julgo que não seria
ltÍas, senbores, o que prova isto? Prova quo a outra canocessario uma proposta quando o gOV!lr!iO, como disse ha mara não reputava negocio urgente a proposta do governo;
pouco, tivesse mandado pagar a dotação de Sua Milg~slade considerava a dcspeza mais quo muito legal: Aqui está a
o Imperador, de Sua Mall'estade a Imperatriz c de Suas A!- resposta da camara dos 8rs, deputados, c me IlMeeo que deve
tezas, por não haver nã lei verba para estll, despezil, ou por sor tambem esta a resposta do sena.do, So o senado tivesse
nãO ter sido sanecionada a lei do orçamento, .como disso o outros Degocios mais urgentes, eu tambem diria ao SI'. premeu nobroamljío, IlIustrado seu"dor pola provmcla do Pará, si~ente que era melho~ quo o senado se OCcuplsse delles e
e neste caso !lUO era precIso eredlto; cra o cumprimento da deIxasse esle para mais tarde: a tleEpeza está [CIta, é legal,
constitu;cão, era a eXéeu~il~ da lei. c era além ~isso a sa- a approvação, sc ê precisa, mais tarde se poderá verificar.
tlsfaçll,o
um dever llllpellO&O, () de uma neceSSIdade palPortanto, SI'. president.e, eu sem o lIlonor escrupulo, sem
pltanta, porque cerla.lllente lIlnguom !la;; C<lmaras úiria flUC o o mellor receio rle faltar ao meu dever, volo para que a !l n:governo deveria deixar de mnndar pagar por 5eí3 IIlc;;ê, ou \10,,[\.10 p:lSSC para a '2" r1isçussITo
j
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b SI'. l!"óli'l'mbo"
O nohre senallor pela p,o,incia do
Rio-lil'allde do Norte não se limitou a jus tine ar a proposta,
tralou lambem de dará questão um caracter que está muito
tongo daquelle que ella tem por si mesma.
Não se trata de uma questão de bagatcUa; o nobre sanador pcl~ provincia do Rio de JaneiJ'o articulou censuras de
grande Impol'tanela,.,
O SR. D. MAoOEL: - Eu nUo usei da palavra baflotella.
,
. ..
O Su. P,\nA;,(IIO~: - ... tmtou de resguardar pl'lIlCql!03 Sõllutares dõl nossa forma de governo. A subscrvlC}lcla ~s leI:>,
maxlll1ó quan~o s~ tr"ta de despezas publIcas, nao pode. scr
censurada, nao pode scr tida em conta de zclo mal 211telluHlo.
O SR. D. 3hNOEL: - Eu 0[0 disso isso.
O SIl. PAM,HIOS: - O nohre Stllatlor pela provincia do
Rio-Gmndc do Nor'" iIIustrado c habil como ó pel! delc'a
que fe~ da Pl'Opo~t~, mostrou qdo os n05so; fUI~tl"mc~tos contla alIa são inalHllaveis. O nobro sÇJ.lador viu se
obri"ado a dizer qUA tratando-se de leis üil1d<l"'que tão I'e-.
Irict7,s como a ria r~ccitll' e despcza, lluàndo a intcUtgcncla
grmnmaticll.1 não póde sülfrel' duvida, todavia ó lícito recorrer ã intcl!igencia Logica, para sustentar uma opiniflo diversa daquella que resull'l das palavras do leo-i'lador.
,
' _ ".." .
O Sn. D. ~tANOE~ : - Perdôo-me; eu nau dISSO ISSO.
O SR, PARANllOS: - O nobre senador disse que oossa
opnião era subsorviellcia fi letr\! da lei, mas quo a interpretaCito logica dava outl'O resultauo e justificav~ a proposta.
Senhores, continúo a sustentar (Iue a letra da lei é inteimmente a favor das observações com que temos impugnado a
proposta.
A questão ó importante; nem no me,u juizo prova contra
esta importanoia o ter eu declarado que não otrcreccria
emend... Disse que não olTerecería emenda, porque, trat,lndo-se de u.ma despeza 1'01' sua natureza essencial e muito
autol'isada, e merecendo os nobres ministros 11 confiança de'
que são sempre dignos os ministros da corõa, eu não teria receio de abuso na applicaçiio deste credito,

Isições
minhas, c
nbeciúa pelo pl'o[Jrio

O Su, O, nl.l.NOEL : - Estamos coneordes.
O SR. PAR!.NllOS : - ~las ha todavia alguma cousa de
grave, que convem notar, e sobre a qual convem tambem
(IUO os nobres ministros se pl'onuncíem. POI' esta proposta
dá-se demais a importancia do subsidio de dous mezes
de sessão; pela legislaç,lo víijente, pela lei de orçamento
de 186'2, o governo pôde do 9° mez em diante applicar as sobras de umas vcrb,\s a despezas de outras; julgar-se-bão os
nobres ministros Hutol'Ísados para applical' a sobra qne rcsultarà neeessal'ÍaUlcntc deste credito a dcspezas de outm
natureza? Creio que mio.
O Sn. &1I~ISTIlO 11,\ "UE~DA: - Apoia.úo.
O Sn. PAllANUOS: - E' nesta segurança que desisto de
olfereccl' emenda.
O Sn. D. MANOEL: _ AIIUi não ha excesso de despeza,
ba dup i lenla ; a lei falia em excesso de despeza.
O SR. P.l.RA~HOS : - lIa excesso de credito, vamos votar
um excesso de credito, porque só falWo ao governo os
fundos neccssarios para maio e junho; para o suLlsidío
de julho e agosto tem elIe fundos na lei do orcamonto
em vigor; e, bavendo essa. disposiçãO legal, a da lei d'e orçamento de 1862, quepenmtte ao govórno o transporte e dos
saldos de umas para outras verbas, se os nobl'cs ministros
não peosassem como nós, so quizessem tirar todas as consequencias legaes da approvação desta proposta, lerHio um
excesso de credito, dI} qual podcrião dispôr do 9" mez em
diante, como eutendessem mais conveniente.
lUas eu já tenho uma declaracão, em aparte, do noure
ministro ria fazenda, que ti seUl tÍuvidi! alguma tambem acceita pelo seu nobre collega, de que este excesso de cretlito
ficará annullado. Neste pl'CSUpposto não duvido votal' pela
proposta tal qual se 'lcba; de outro modo julgaria indispensavel qne~(oss() omend"da.
o !li r. ulÍnist,·o .10 impcl'io: Sr. presidente, pedi
a palavra unicamentlé para tomar clan,s certas 1''-')110-

rc~I,IJJdeccr

a verdMlc donas, allús reconobre scnador pelo Rio de Janeiro,
quando nos declarou <iuc, se era afluella a escripturar.;10 do
thesouro, nuda tinha que dizer.
•
A qucst[o se resume no segumte: ou a sessão se parle,
competindo a Jespe~a de dous mezcs a um excr.cicio c a des.
pcza dos outros dous IllC1.0S a outro cxerclclO, ou n~o se
part~, o nesta caso nuo ha tal excesso ~e. credilo, não ha
duplicata. Só no caso de lJurtlr-so a SCSSilO e nuo procede a
argumellLlção do nobre senador (lor iUato-GrosSo,
lUas ~ questito é de facto; no (hesouro por assento de II
de aijosto de 1850, tomado na contadoria geral (silo informações íJUC tive em con~e(ruencia de tCI' mandaúo um offidàl
d" nUllha s~cretana venficar este facto), ol'úenO't-se ílue as
dC5peZ?S da s~ssãO dc l~1iO, i~cJusivc as .dos,mc~c; de i:'!h')
e ago,to, COllcssem pai eont o eXClClCIO GO j1i19-:IUuO,
em~ora as operacões desso; exerclCIOS estlve,;;S?m tcnlll!lad,"~
?ln lun~oo',. esta fOI a,?pInHI.O da cootadollll bOlai, e c"t,1 tem
,Ido a lee,i! desde .o"c temp,o.
.
..
Accressc o segumte Jno ÜlU d?ll~ulho';ao?OnradO ~lI](,;tro
r
da fazenda d~lluella I o:a o de u o I .. gamcllt,o l!a folba:
pagamento pala o.. ~ual,. se"un.do i1. doutllllit.de 8. E~., oUe
não estava autoll.ado , ~ p_olque o ftlz? Segu,ramolltcpelos
mesmos motlvos flUO actnamo em nosso espmto ; [c-lo pC!;l
razão do que ó impossivel cOUJ[Jrehollder um voto contrario
á constitulcão, assun como 6 illlpOS5Í\'cl cOlnprchender qu"
se vOle o n;10 cumprimento dos contratos Ceito,; I,elas mesa c
da calHara dos de\Jutatlos e do sena,lo.
Sem duvida a guma, o credito deve ser aberto com "'
formalidüdes legaes, m10 contesto; e t,ll1tO ei\tOl! convcncido
de que devia 11llresootar uma proposta ao COqlO legislativo
que li apresentei; !!las 11 questã.o n[o Ó esL1. Quando por
circumstüncias extraordinarias n~o é possivel fazel' pa~;<ar "
proposta a tJllllW íl!lr possa <Jutonsar aquelLas dcspczas, pergunto, est<l imlJOSs1hilidnrle, que não está lias mão" dfl mini~
terio remo,m', é ou não uma cousa ju;;tífieativa ['am obter ,1
approvação tia camam dos dCl'ullldos e do senatlo? E,',t,1 U Q.
quest,to e não outra.
Desde 1850, soh varios governoR, domina 11 pratica CCIlSHrada. Em 1850 o facto é mais ôigníficativo. Pagou-se 'llll
julho e agosto a Colha dos repre~entantcs da naçüo, mas si,
em 30 de detembro, notem Ool nobros sell3dnres, (luaudo as
despczas já estav[o feitas e cerrada a sessão, [oi que se abrin
o respectivo credito; e para (lue se rez iSl!o ,] Seguramento
por um motivo idcntico áquellellue rrovocou o nosso "rotoílt·
mento,-pelo respeito á lei. O credito tinba sempre a utili·
dade dc legalisar, de sunCClOnar o aeto praticado; assinl
como o cl'cdltO úe que sc trata, manifestado antes o dcs~j"
por parte do governo de )lcllir a opinião das camaras, embora
approvado depois, IcgahslI o acto do lIlínisterio,
Eu não disse, Sr. presidente (e o nobro senador pOI'
~1ato-Grosso se enganou, quando pensou assim c o entendeu),
que os ministros estão autorisarlos a fazer toda e quaLquer
despeza fixada por Lei. O que cu disse ti que as despcz<ls fi·
xadas por lei, estabelecendo obrigações por parte do gnvemo, como por parto daquclles que as votárão, t1J.o COlHO
consequencia nccessaria a esperança ou quasi certeza dI!
que a quantia será autorisada, e que por conseguinte, 0111
casos extt'emos, casos que muitas vezes as leis não podelll
prever, o mini"tro mIo p6ue ser cell$urado flor ordenar taes
despezas.
Tenho, por conseguinte, para mim que a {IUesWo hoje é
muito simples: trata-se de saber unicamente se e5!,\ é ou
não a pralica do the::ouro, se estes são os precedentes estabelccldos e se estes precedentes tóm uma razão :!ulllcicLtc.
CI'eio que o ministro do imperio não violou a lei, nem moôtrou pouco respeito pelo corpo legislativo, olTereccuu.o a proposta que se dbcutc. Pclo contrario, respeitou a pmtica de
larg-os anuos, autori5ada pOl' illColllcslaveis illustr"çiícs.
l'eco liccnca para notar {Iue, se o decreto n. .ti de 20
feveréiro de filiU, que c;tabdcceu a contabilidade 1,0,' t,.
ercicío, não pôde, no c5paço de lO aUD6s, ser comph:é
su!llcícnlelllcnte ex~cl\tado, c por isso 50 veriíicou em ~i:!,"
o lirecedcnte a que me referi, seglllldo alllrmnu o llol,re f ·
fl<\dor peliJ 1\io tle Jallciro, nüo vejo motivo IJ<l!" q"" i,,';'
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huje continuasse nfilzOI' vigorar o 'preccJcntc CCllsllI',ado, e
com o asscnso dos governos o dns, camaras, Deve, pOIS, llaver um fundamento para n deturnidade da pratica,
Ouservo aos nouresseoailorrls que in)llugnil.rão a proposta
que a questão nào 1)16 parece l1io facil como se afigurou a
bS. EE:.:, Nilo. fui bem eomprcbendirlo. E' vCl'11ade que as
rlespe71lS se fazem por conta do exercício em que $e verlficão;
mas a qUC;;lào ó c,;ta: qual é a medida para conhecer as
o.perações de o.xercícios /hstinctos? Como. nós as ligaremos a
uns ou a ouiros exerCIClos? O art. 3° do decreto a que me
l'ereri diz: ".As 0ll~raçõos relaliva8 ,lOS seniços feilos o "o,;
direitos adquiridos !lO estado durante o. anno qne dói o nome
ao exercicio,,, Ora, eu pergunto se, couforme a conslituiçfio,
o direito adquirido no suhsidio é por ;;cssiío o nM 1101' mez,
úFk direito não exislo desde o 11I'imcíro dia que cHlllcça li
SC53no.?
\
.,0 Sn, Y!SGONDE DE hADOnAllY: _ O dC[JUtado ou senaul1r
que não vem tomar assunto não lem subsidio.
O SR, lIIINIST"O no nlPEfilO :
Perdôe-me, era neêessario,
som duvida ol;;uma, di\'1dir o telllpo, porque o eomparecimonto era uma ourigacão; mas na constiLuicão lJão se diz
<lue o senador ou deputado vence o suusidi? por me~, diz
llue venCe-o \,<lr s"Cssílo; o, portanto, eslo SUUS1U1O ri ate certo
110nto indivisivel, Ora, llaôa a divisão dM dospczas, dá-se
tomuem a divisão do direito.
Esl.il divisão po.deria ser aceil.n se no Ilíenos a seu favor
tivesse convenieucias, mas não as descuuro. Pelo contrario,
a regularidade lias cautas, que aliJ certo ponlo exigem que
se pa~ulllll integralmente as ilespezns feitas com cada scrviç.o,
li mnna a cODveniollcia de Ilão dividir credilo, votados na
mesma lei 00 orçamento }lara serviços drstinctos.. .
O SR, "ISCO~JlE DE hAIlOnAUY:-O balanco não. divide tudo
isso?
•

do uma vCI'lm, isto é, d,\ verba que cOllsigna desllcza. com ()
corpo legislativo para outras verbas, o eXCeSso de credita
que o nobre senador cncontra na proposta. O nohre miní~tl'o
lia fazenda havia asseverado que, se Houvesse COlll efl'eiLo dulllk<,\ta, estava annullado o credito nesta parte,
O Sn. PAnANUOS: _ Eu não a tinlla ouvido,
O Sn. n. 1IIANOIH.:-Como pr.'<tcl· lllUI't,' ,ttcnc,~lo ao (ll'~v_
" "
curso do 1I0bre millistro, não me csc;'púl'ào estas éxprCS5õrs.
e \1°\' i.so asseverei que não t,nha o menor l'eceio. de que o
go"erno. )ancasse muo da (IUtmtia em dUl,lícata, pam appli·
ca-la a lluafíluer uutra wl'ila em que houvesse dcílcienria
de fundos.
E, sMhoJ'c., este r.1'C.J~lO é .comj1lemell~ar, é para pal'ar o
rcó!o da rlespcza fJue palha dCI'Xar de :SOl' paga, 1101' não haver
fundos no ur~'amcuI.O; mas, desde que se cumpleta a despezil,
por\'entura u re,;tu pôde lI]í]llic.ar-se a outra dCi'pe7.a nos termos da lei apoutada lido nobre senador?
O SR, So.~ FnAJ'(co; - Não póde.
O Sn, D. MANOEl.: - Seria ilIudir completamente a ietra
e li cS)lirílo da lei. Portanto 11 nobre senador póde estar
t~anqUlllo a este I'espe.ito; nUo só l'd~ rlcchu'ação do Sr. l!limslro da fa7.enda, mas porque a lei de 18G211iío autonsa
i u!liniào contraria.
li)

§I', DBill9 de i~al"'!dllO (miflisl1'Q da. fazenda) : -

SI'. pre:lidenle, aCCI'escel'to ainda algumas re!lexões os que
o
Sr. senador pela Pl'ovincia de Alato-Grosso, quc nãO deve
haver o menor l'ecei~ de que possa seI' tráuspurlado o saldo
que resulte desta verbu; porque, se bem entendo o al't. 13
da lei, o go.verno. só lJÓUO servir-se das economias resultantes
das rlÍuríc;l~ da lei eni dou,' casos: !}uando os fund0s votados
para as despei.as nflo forem sulllciclltes para cHas, c houver
proeisilo urg'enlc de salisraí.e-las. Ora, cstando findo o exei'O Sn. IIllIlSTRO DO. l~!PERIO: - Divide, é verdade, mas não cicio, não ua mais déspczas novas 11 decretarem-se nesso
são servico.s da natureza destes. l'enso, pois, qlle ti mc\ho!' exercicio; portanlo o governo nfto Ilóde 1I2'ora, usando dé
que a ler do oreamcnlo seja entendida como a entende o
d'
Id
d ~
11
lhesouro, ~stribóido na opiaião ou asscnso dos diversos mi. Ulll cl'e 1(0 que é novamente (il o para eSllezas ne e cspe,nislros da fazenda.
cilicadas, autorísal' dcspezas que não estiverem jà antece!Ientemente determinadas na c.Qnformida!le da lei. Quero
Tel'!llinarei, declarando ao nohre scnador por nlato-Gl'oSSO dizer que, se este ol'edito estivesse autol'isado antes de
que não d~ve receia r auuôos. Aurindo o credito em virtude rindo o exercício, o governo poder-se-hia servir de qualquor
dos §§ 40 e 9" do a!·t.l' da lei de 1) de setembro dc 1850, tor- difi'crença qu~ rcsu!tasse desta verba; mas, votando-se
nomos clarallleute manifesto nosso pensamento., Não cabia hoje um credito para despezas determinadas, estou persuaaqui a diallOSicào da lei dc 1) de setembro de 1SGIl, mesmo di do de que o governo llão Ilóde tirar clclle quantia alguma
quando cbegassem, o que de modo algum podería acontecer, para outras despczas, por(lue IHio se ueterminão agora novas
"5 60bws de algumas ruhricas do orçamenlo para oecorrer deEpezas para o exerci cio que acabou, completUo-se as que
a tão avullada de5peza. Disclltimos uma deslíeza que a lei estno dctonninadas. Parcce·me, portanto, que o senado não
noo proviu, e 'ácerca da qual tem-se de provídenciar de modo deve ler
menor cscl'upulu de votar por esta proposta,
()xtraol'(jiuario, em vista das causas tlue a provociu'5 o. , reccíando que o governo possa commellcr ;·buso scrvindo};mbora. sqpplcmentar o eredito., Jlorque trata-5C de pagy.l' se do saldo desta verua p"ra t\l'plíca-lo a outras,
servicos que têm v~rba insufficiellte 110 orçamcnto, es.ta 10o """, Ferl'cit'u Pen .. a : _ Parecia me que as observa;;umc1enc.m ó de,'irla ã causa que não podia ser IJI'evi stll.
ç1les dos nobres senadores pelas pruvíncias do Rio de Janeiro
I'eco. ao nobre senador que repare qlle nrto abrimos credito e I\laloGl'os~o, mostrando a irre~ularidade que ha ncsta prosem ;;s formalidades da lei; pagamos em caso extremo, o que posta, !lJo l'o.derião ser combatidas com vantagem; lIlilS 11
imllOlta o reconhecimento de nossos deveres. Embora as des- resl)o,ta que deu-lhes o nobre senador pela provincia do lliop.izas 'lotadas pelo corpo lc;;-islati.vo estivessem previstas, o Grande ,lo Norte fez-me sentir a necessidade de dizer tom
\Iue occasionou o credito é lllUa cireumstancia cxtraordinaria, bem algumas p~llavras, se não para reforç.ar os argumentos
'lue 11:10 podia ser prevista pelo ministerio, por conseguinte, riaquelles di"tiuctos oradores, ao menos co.mo explicação do
\H'U!)ondll o. credito o ~agalldo ante. de sua llUssaoelll, o meu voto.
p!)verno, ell1 vez. de cOlltradillll'io, o[el'OCC ao corllo lenisla"
o
l'al'a justificar o pedido, que na proposta se faz da somma
!atho a melhor e mais jusl<l defosa,
corl'cs)londentc ao.s subsidios e outras despczas das duas ca@ ~ ... D. lillnuoel (para uma ea:plicaçfio) : O nobre maras legislativas nos mczes de juluo e agosto até 3 de se~enador Ilela província 00 .Mato.·Grosso attribuiu-me e:xprcs- tembro rio co.rrcnte anno, allegou o honrado Sr, mínistro do
SCíllS IJ1le não i"oferi. JIU não disso, nem podia dizer que esta imperio como unica razão a pratica, que no tI,esoUl'o se estadiscussãQ er,), de hagatella: uma di"Cll,silo em que se empe- beleceu desde 1850, de escriptural' toua a despcza de cada
Ilbárl'io Õ Dobro senadol' pelo Rio de Janeiro c o nobre sena- sossào anllual como. pet'tenccnte ao exercício em que essa
dor pelo Malo-G. osso não se póde dizer que ti de bagatella, sessão se abre, eJubora uma parte da mesma dCfpeza perU que cu disse e repito é que não dava a eslá discussão tanIa tenca realmente ao exercicio seguinte.
illll)orlancia como lhe de!"'Jo SS. Ex", porque eslava conronSegundo c,sta regra, observou S. Ex., toda a despeza da
cido quo não tinba havido. violuc,10 de lei, nem se linha actual sessão orílinaria, que abriu·so a B de maio, e deve
uSUl'pado attríbuicoos do. llodor I'J,.isla tivo.
encerrar-50 a (I de setembro, pertence ao. exercício de 1863Sr. presidente, ·se o nohre sennaor pela l,ll'olincia de Mato- 18M" c,não bavendo na respectiva lei do orçamento o credito
6.I·osso. livesse prestado attençiio a todo o discurso do honrado necessal'io. para sau.faze-Ia, veiu o goverl'O Ilcdi-Io ás cam:l.mímstl'O da fazenda (l<llvl'z lhe escnpasse esta parte), não raso E' isto mesmo Q que se diz no preambulo da proposta,
po.ria em dl,llida se o governo se julg<! autorisado para passar e que foi confirmado, se nao me engano, pelas o.bserl'açiies
já fez o noure ministro do impcrio, dizendo a S. Ex"
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que roz o honrado SI" milliotro da fazenda, de accordo com necessaria, e legalmente autol't.mda; mas h,10 de IJermilliro seu illustl'e collega; mas eu confesso {Iue não compl'cllendo mo '.IUO lhos declaro tIUO semelhanto modo delegislur não
como. em um crodito s~ppleIl1Cnt~ll', (lUO 80 concede para o me pareco llroprio da prudeneia e subedoria do senado.
e:ierC!C(1) de '1863-18(,1, poso a mclua'-so a dc,;pcza de dous (ApOiados.)
mezes pertencontes ao de 1tlGí-1865 (ap'Jiados), nom tenho
O SIl. D. llIANoEL: - Cont:Orda com isso o nobre senador
idéa de disposição ~Iguma Icg<tl que autorise esla excepç,10 ao pela provincia de Mato-Grosso.
systcma de contabilidade por cxrrclcios.
O Sn. FBRUEIRA l'ENNA.-O que di~sc o nobre senador
Sendo a despeza de flUO tra bmws d'ocretndn, como todas
as outms do estado, paI' exerdcios, devendo cada um dellcs POl.1 Iít'ovincia de ~latoGrosso, so hem o compreuQndi, é
(Iue
uiio julg-:l. iutlispensavol uma emenda flUO redu~a a somcomeçar no i' de julho de um anno e findal' a 30 ,Ie junho do;
segulllto, parece-me {Iue do mesmo modo so devo fazer I ma pedida na plOposla, por haver certeza de quo o governo
conl,l respectiva, o flue portnnto os meze~ .le maio o junho mio despendará a IJarte que 80 concedo de mais; porêm creio
do l[ualquer anno, posto CJ.ue sej,Io os [lrimeiros da s~ss;10 que o nobro senador n50 pretendeu de maneira alguma negar,
legislativa, devem ser conslderallos como os ultimos do cXC;'- ncm justificar o excesso que ha no pe.Jido.
QU.lI1to á outra flueslão, u do pag1H1l8nlo do subsi4Jo j)
cicio começano no i' de julho do anno antcCCllellte.
Sempre estive persuadido de que assim se faria iI conta e mais tlc~pezas dos mezes de maio e junllO sem fj UO l\~ll~;';u
{lredito
competcntemento concoditlo.t~mbcm não enten'(~iI com
escriptu~açilo desta dcspe~n; mas, ainda que a pratiea tio tbesouro seja aquella do que agot'il nos d/mio conuecimento os o Ilolll'ado sona:lol' I'ola pl'ovincia tio lliQ-Grande do NOl'ÍIl quo
nobres ministl'o~, cUlllpre notar l[ue a questão quo ventila- seja um llcto li10 SillllJles, trtO razoavel e tão autol'isado
mos ó inteiramente distincl<l, e som duvida muito mais ím- Ilola Icgistaciio em vigor que podm'ia alé dispensar a
lJOl'tante do que pill'CCO ao hOlll'udo senador pelo Uio-Gr,lndo approvacão "expressa do IlOder legislativo. A ostll respOlto nilo posso tetO Ullla opiniã;> mais f,\Voravel ao minisdo Norte.
torio do que a'luellu flUO (J pl'oprio autor tio aclo manifes
O Su. VISCONDE DE ITA1l0MllY : - Apoiado,
tou nn cumara • os deputados, reconhecendo ftUO. ruJo proueO Sn. FERREIRA I)El'il'i~ : - Ouando !l nssemblea gcm dôm l'egularm~nte.
tmla 10 autorísar umà dcspeza,-e dospozn avuH~da corno
O SR. D. 3h:'loEL.-Doclarotl hojo quo te{lontínamellto
esta, não 6 cert mento [mhlfel'entc fixar a quantia IH'ccisa
para sua satisfação, ou outra maiol' ; c para mostrar 'Iue rnl dera e"so a parte.
O Suo FE"R~IR,l PE~N"\: - PcnlilO ... O honrado Sr. mie
caso actual pede se o dobro, ou ainda mai., do que ó nccessa~io, cntril;rei em al(íumas explicações, embol'a tenlJa de nistl'o tia fazon,la, respondendo á observacll0 de um illustre
repetir o que e bem sabido por tOtl03 O~ meus nOllrudos col- membro rlaquella Cilmam, declarou com a franqueza e sincelegas, e o (Iue já disserão os dous illustl'e~ ora,lores a 'Iuem !'idade Ilroprias tio seu cu raeter li ua meoullecí'.l ,1 falta. rio
autorioaçào lo;;al pam af[uelle llagnmento. mas quo, allen.me referi.
A lei do orçamento n. 1,101 de 27 de setembro de 1860, üen(lo ás razõc.; '1ue a justllic.av,lo, tOOl<Í.ra iI deliberação do
decretada pam o 'exercicio ne 1361-136'2, c posta em vi;:ol' mandar fazê-la sob sua responsabilidade .••
no de H;6~-18{)3 pela l'esolucãO de 2! do setcml.H'o de 18lJ 1,
O Sr. VISCO~DIl DE IUDon,mr:- E que perlia um bil! do
concedeu ao governo o credito- necessnrio para pagamento ria Ín lemnídado.
despeza com as duas camal'as legislativas nos .!uatro mezas
O SI'. FennEmA PEN~A :-Sim, senhor, e que pedia um úill
da sessão ordinaria do mesmo exercicio rle 1862-1863 i310
é, do 1· de julilo até :.I de setembro de 1862 e de 3 de 'maio de indemílidade. O que eu posso, portaato,dizer é que, attendeudo á natureza da desJleza, á legislação flUO a autorísa. e
até 30 de julho de lRlla.
Em 1862.fez-se cITectivamentc a dcspeza, Illas elll 1Sr.:J, ti outras circumstunéias, reconhono auo o caso está muito
tendo Sido dlSsolvlda a camara dos deputntlo:l cm lil de maio, longe do tel' a gra vidat!e flue tcria -se tacs razii03 se 1i,
fieou sem applicação a sOlllma corrcspollue::tc ao tempo 'Iue dessem. Ainda assim, porém, confesso tlue teria gl'aIHle;I,"
deeorreu de 13 do mesmo mez até o diu:lO (Ie junho subo- zer se n~;lte mouHlnto pudesse dogíal' o iJoIll'ado Sl'. ministt·
quente, em que findou o exercido, e portanto annullada CSSll tia fazouda por haver dado um exemplo de rig-or nn obserpar.te do credlto, como se declura na proposta (lue a"ora dis- vllncia da leI a respeito dos melllbros da assclllhlóa geral ...
cutimos.
.
O Su. D, MII/OEI.: - Od tempos nfi" estilo .para essca
A lei dI! orçamento n. 1,177 do !l de setombro dll 19G:!, c;;:cmplos do rigor. (Iiiso.)
decretada para o exerci cio de 1863-1864, concedeu igualO Su. FEUr.lllnA PEliN.• : - ... e que aiada maior seria esmente () credilo necessario para as dcspezas de quatro mcz~s do se prazer, 50 nós-outros, repl'esentulltes da naçM, tí\'essemos
sessão, a saher, de l° de julho até 3 de setembro tle 1863 e tomado o accordl, de mio rcc~ber o subsidio elllllulllILo.nut)
do 3 de maio até 30 deJ'unbo de 1864.
'
uouves~e credito Jcgalrncnte concedido.
Ef!l1863 deixo~-se e faZel' a despeza por não ter SQ
O Sl'. D. ]\j,\NOEL: - Não mo consta que nenhum rejeireunldo a assemhlea geral, mas a somma votada applicou-se tasse.
aos quatro mezes da sessão ordinaria que se abriu no 10 de
O Sn. FEllnlltnA PE:lt1A : - Em summa, nãO duvido votar
janeiro e durou até o fim de abril do COl'fentc anno, sendo
pela concessão do credito correspondente ás rlespczas de maio
ent[o prorogada até 3 de maio.
Para as llespezas da segunda seSSão, a contar tio dia 3 de c junho (IUO já forão p~gus por ordem do govol'llo ; Ilu<tuto,
maio em que ella se abriu até 30 de junho em que findou o porém, aos dous mozes seguintes, julgo necessnria uma emenexercido, não havia quantia consignada na lei d~ 1862, que da plll'a abater-so li quantia IICdiúlI, e tão razoavel mo paresó a concedêra para (Iuatro mezes, como já observei, mas o 1;0- ce alia que nilo t1m'iuo de que srja tambem aceita pelos no-verDO mandou paga-las, e pede agom o credito correspou- bres ministros.
Finda a discus,[o passou para a 2' a proposta com fi
dente.
Restão, portanto, os 1llczes de julho e agosto até 3 de se- emenda da outm cumara tendo sahido o Sr. ministro P'll'll
tembro. ~e 1864., termo da a~tual sessão ordínaria, para os votar-se; e, tendo voItado, entrou em discusoão. o artigo
quaes Ja. fOI lambem concClhdo o credito necessario pela unico da proposta.
mosm.a ,leI de 18.62, posta provisoriamente em vigor no actual
o "'... vl'lcon<le de l.tahul'ahy: - S.r, 'presidente,
exerc!clO de 18M. --: 1865 pela resolução especial ha pouco pedi li palavra sómente pal'a insistir em. algumas considerasancclOnada; e, pedmdo-se na proposta um no-vo crerlito para ções (IUO fiz a Jlrimeira vez que {aliei, e qlle me parecem imessa m~sma despeza, parece-me evidento a duplicata. (ilpUúL- portaates, emuora a outros não se a{igurem do mesmo mO-do.
dos.) Aquelles senhores que, uão podendo dchal' tle recoEm vm'dade, surprcnd<:u-mo ouvir no senado certas (.1'0nhecer esto facto, sustentão todavia a IH'oposta, obscrvilo posIções. Nossa con~tltulj;ãO quer, o quer mUlto sabiaque da concessão de um credilo demilsiano nenhum inconve· mente, que o governo uITo Í<íça despcza alguma para flue ti.
niente poderill'esuItal',. poqlle 6 governo ~Ó fará li despez11 I lei não ténha decretado r:;:; fun'lús ncccssarios, Este pl'cccita
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o Su. vrscotmE OE IT.\Don.\fiV: l'cn](\c V~ Ex., lá ri
(OOOS os l"iÍzcs líuC se I'0lit'lll pelo systema representativo, e rucil, aqui não, c ó por isso que n lei de 1850 autorisou o
copiado da, CODi'tituiçãO ingluza, que tem sido o typo de to- governo~ para abrir creuitos uUrilnle a ausencia das camaras
"<15 ao outra8 ; ulle aéha-sc arraigilõo no CSllirito daquelle legislativas; mas nuu foi ao ]lonto de autorisa-lo pura
floVO ílesde (lU c a hislol'ia começa a faze-lo figurar entre as abri-los L1111bem quanuo estiverem reuniuas, excepto em
llariiG,' mais civilisauas do mundo; foi este principio que casos extrnordinal'lus.
O meu iIlustrado e· honrado tcollcga entende qu~, não
serviu de arma poderosa na longa lula que se travou entre
J parlamento ing-Iez e a dynastia dos Stuanlô, c que fez na
telldo a lei de 1850 feito a nomenclatura ue .todos os casos
(IUclle paíz as liberdaues publicas triumpuarem da tj'l'anriia; cxCCpCiOIlMS, devo entcnder-se comprehcndido nos termos
o este principio, que em toda a parte ê considerado como a geraes de que cUa se serviu o do paramcnto tio subsidio;
mais cfilcaz garantia, como o ante· mural dos dircitos da na- mas cumpre notar que a lei só exccjJlua os casos oxtl'aordi.;fio, entre nós não se lhe dá nenhuma importancia I
narios, como sedirão, rebellião, etc.; e não creio que a imO Su. D. l\tl,l'10EL: - Estamos do aecordo ácerca do prin- possihilidade de pãgar prompk1m3nlc e no principio de carla
mrz o subsidio uos membros' das Câmaras se possa cOl1sicipio,
O Sft. ViSCONDE DIl lTADOr.AllY: - A lei rle bdo setembro !lerar caso ou circumstuncia m:traorJinariu.
de 1850, do acconJo com a constituição, comquanto dê ao
Disse o nobre ministro do imporio que a despeza total das
governo a faculdadc de no intervallo das nOBsas sessões abrir camaras legislativas em cada sessão nUo pód~ deixar de scr
credito para certas uespc1.as, determina que, estando reunidu escl'Íl'tllrada: no e:.:ercicío om que começa a mesma sessãO,
o corpo legi.lativo, o governo não poderá abrir credito para porque esta não se pórle partir, !'irro c(m~prebendo bem o
nenhuma despeza, a nUo ser das que ell<l exceptua.
alcance da proposicão do nobre ministro, e nem o argumento
que ello quiz tirar' dnbí para sustentação de ::ua opiniãO. 8e
O SR. PIMENTA nUENO: - Cessa a delegação.
o scrvíco das Câmaras legislallvas não se parte, tumbem não
O Su, VISCONDE DE lTADOUAIIY: - Cessa a delegaçITo, lliz se jlartê o du imperador ilo Brasil, tambem não se parte o
llem o nobre senador; o podcr legislativo reassume a facul- serviro dos Iunccionarios publicos; entretulIto a dotação do
rlade que tinha delegado provisoriamente. Se o governo, nes- Sua Magesúlue o Imperador, a da imperatriz e a das princetas circumstancias, abre creditos, viola fi constituicão do zas se escripturão tambem por exercicio. N:lo vcjo dilllculimperio, inv~de fi attribuição, a prcl'ogativ3 mais imporlante dade em ser a despera de meia sessão escripturada em um
do poder legislativo. Dêm ao governo a faculdade de creu\' exercicio e da outra escriptUl:ada no exercicio seguinte,
ilcspezas, de abrir creditos, como bem entender, c as liber- tanto mais porque o principio fundamental da contabidades publicas, fi conslituic~o estariül mortas no dia em que lidade por exerclCios é que são pertencentes a cada exerclle o quizer,
cicio os servicos feitos dentro do aono financeiro que dá
seu nem e ao "mesmo exercicio. Ol'a, os representantes da
O SR. D, MANOEL: - Não dêmos.
nac<'o
conservão-se reunidos e prestão servi co em cada sesO SR. VISCONDE DE 1T,IDORAllY : - E' o que se dá; a pretex,to de que se trata de uma despeza determinada pel<t'consti- :;ãÔ, durante os dOUE ultimos mezes de um -anno financeiro,
tuição, e que não se pódo deixar de fazer, quer-se conferir ao e os tlous primeiros mezes do anno financeiro. seguinte. Degoverno uma attribuicão que a constitui cão c as leis lua ne- vem, pois, as despezas dos SUbSldlOS se,r esr.npturadas, parte
gão; quer-se autorisa-Io a pagar despezas, para que li lei em um exercicio, parte !lO seguinte. Não alÍno com a dilllculdade que enx~rgou neste ponto O nobre ministro do imperio.
não decretou fundos.
O cerlo é que, como bem notou o !lobre senador pelo
Allcgou-sc que se traIa de uma despeza de natureza particular. e, ]lor aS8im dizer, privilegiada: o pagamer.to do Amazonas, é li lei mesma do orçamento que determina o anno
subsidio aos membros da cumara dos deputarias o do senado. financeiro a que devem ser levadas l<S despezas que alia aulllas, senhores, por isso mesmo que nos achamos em uma tcrisa. Cada uma dessas leis decreta as despezas quo se
posição a certos respeitos privilegiada é que não devemos devem fazer do 1. de julho de um anno a 30 de junho do
'Iucrer ter direitos que nos não cOlllp~lem e que os outros anuo seguinte; e nãO é por conseguinte p~rmitt!do ao th~
não têm. Os empregados publicos, os olllciaes do exercito e souro escriptura·las por outro modo. O servIço fello em maIO
da Hl'mólda têm elite privilegio? Nilo. Recordo·me de que ou junho póde, é verdade, .ser pago em julbo ou agosto) mas
ainda ha pouco os opera rios do ar,enal de guerra, ou os tra- a cscripturação deve ser f Cita como se esse pagamento tivesse
balhadores da alfandc{'fl, dcixárão pOI' algum tempo de rece- tido Ioga r elll maio ou junho_
O nobrc ministro da fazenda entende c com alle o nobro
ber os salarios que tiuhilo vellcido, porque o governo não
linba o creditu necessariu para fazer essa despeza: e nós, re- senador [leio Rio-Grande do Norte, a quem já me referi, que,
p"csentantcs do l'aiz ê que não poderíamos esperar 8, 15 ainda rluand.o a quantia ped~da na proposta <tue discu~imos
.. ias, ou um mez por nossos suhsidios, e lll'cferíriamos a isto fosse exeesslva, não resultaria dahl o menor mconvemenle;
1°, porqu'c os membros da assemblêa geral não receberiãc \J
'lue se fizesse uma ferida na constitui cão do imperio?
Senhores, não devemos, repito-o; attender sómente ao duplo do seu subsidio; 2", porque o nobre mmistro da fazenfacto em si; mas ÚS cOllsequollcias que póde produzir, aos da ja tinha asseverado que n1l.0 se julgava autorisado pura
arestos que vai orca r ,
il[lplicar a outras despezils as quantias que fossem dadas para
Insistiu-se n~ argumento que o governo estava alltorisado pagamento do subsidio dos representantes da naçào, Eu tamli pagar o subSidIO dos repl'esentantes da nncão, porque esse bem tenho a mais robusta fé e confianca na assevera cão do
subsidio foi estabelecido [leIa constituição, e"por ISSO não era nubre minist.ro da fazenda; estou convencido de que· clle ó
Ilreciso nova lei. Assim seria, se votassemos despczas per- incapaz do praticar o contrario do que nos prolllctteu (apoiamancntes e receitas permanentes para essas dpspezas. O par- dos): mas o que 6 verdade é que ninguem está seguro de quo
lamclJto inglcz, como se ôal!c, nito lha anuualmente todas as S. Ex. nlio deixe de SOl' ministro dentro de pouco tempo, e
rleS)Jczas; algumas !la que não silo discutidas nem votadas que venba outro que não tenha tomado o mesmo comproem ca(la sessão legislativtl, mas não rleixfio de faze-lo a res- misso perante o senado, e qUClra dar ao excesso pedIdo na
peito das (IUantias Ilcccssar:as para satisfaze·las, e dos meios proposta outra applicação.
. '
por que 50 hão de haver essas me5nHlS quanllas, isto é, dos
Disse-se tambem que nito se podera. fazet' IstO,
llllpostoS: A tal ponto chcfa o scr\'ili"mo dos ing[eze!\ para porque o exercicio está findo, não se pôde maIs fazer serserVir·me da exppressão 1,0 nobre senador, ao cspmto da viço a,lgum durante ell~, e _portnntq essa sohra ou excesso
,:onstituição de seu paiz, 'lU" IlJo )Jol'miUi'm ao govemo ne- nãO pode ter eutra appheaçao, . .
.
!lhuma despcza imprevisla, .3cm que o Ilarlamento seja conl'cço desculpa ao nobre IBllllstro, para dlzer·lbe que o
,'oeado pam esse fim, autonsc a dc,;peZ1t e vote os fundos anno financeiro está findo é verdade, não se podem crcar
precISOS.
serviços ou dcspezas novàs por conta de,lIe; mas niip esta
O Sn. Il. l\hNOLL: ~ frias lú (! muilo~ fi\til convocar o findo o exercício para se pagarem os serViço, que se tlvcrem
! feito. Ali' o fim do anno corrente o !l0yemo potlert\ pagar
('"!'lamento.
I:a c()Hd!tJ!i~.-!:j ~lo fii i(::o1l urro li t-ú th.:Jlo, é da constituição de
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,eJ'VlcOs aulurisados e leitus úumnle o anno fillaaceiro que
termfilOU a 30 de jUllho.
Assim, ainlla por este lado nilo podemos ler segurança
de (lue o excesso do credito que se pede na (lropoola não
seja despendido.
Dir-se-ba lal vez que este procedimento seria abusivo;
que seria i1!udir a lia. 1\las, sonhores, quantas YCles lcmos
visto iIluúir-se a lei, quanta, vcr.es temos visto clamai' contra certos aetos, contra certas doutrinJS, c, pouco depois,
aquclles mesmos que 1\S eensurál'ão, dclj'cndcrclll- as c julgarem-as muito util e salutares?! E' espeel1\Culo quc cotamos ,'cndo todos os dias,
Aarerlito mC$mo 'lue, se o nol1re >enauor pOI' i\lato-Grosso
não eslh'esie ue tão lIoa fli; se não dcposila.'sc tanl" confifillça no nobro ministro da fazenda; se visse ;;uulauo no. ca·
rI~ira de S, Ex, alguTll outro a quem não tivrS5C, 111'0 direi
nffClç:ào mas mUlta confianca 1 talvez não l:r{;!lurwiassc fi
raspeit" ,la '\UC"WO de que nos OCCUJ1~lllOS H mcsma Ol'ílllfio ; scria, , c certo, mais sovero j tena mais escruplllo em
('ollscntir que se yiolasse um artigo tão OXpIT5,,0 de lei; vio];,~fio que, se em um caso póde não ter perigos, em OlltroS
o~ ter.:\ ; e que, deUlalS, nos habitua a .nã? guar,lar as disposlçOes fundamentaoa de nossa COll511 tUiciio, eOIll aquellc
dume com que um grandG lJistoriadúr aconsc\h[,. ao; rlue
estilo em nossa posição que vigiem 1101' cllas; pois que, sem
rssa vigílancia continua, é muito diflicil cprccaria a existen·
da do gOl orno rcprcsentatilO.
Finalisareí as poucas palavras quo tinha a rli7.cr, repetindo
que, no mesmo parecer, o governo infl'ingiu princijlivs que
devemos I'c'peitar e suslentar; e que votarei contril a prDposta, se nUo se oíferc~cr emenda que reuuz;;, it metade a
quant;a que nella se pede, Não me anime a apresenta-Ia:
tenho feito o que julgo de meu dever, protcslilll'10 contl'a
semelbante modo, de fazer leis, !le dispor rios dinheiros [Juhhcos de que oilo somos donos, Como representantes da naeão,
cumpre-nos ler muito zelo em desempenbar fielmente o"en
cargo de que estamos incumbidos; o modo (lo desempenha lo
não depende da nossa vontade, mas do senlimonto do dever
que está gravado em nossos coraçOes. (Apoi(lclos.)
o 8,., Fel'l'cirn ""moro: - De eonformi(Ltrlc COlll as
ob~ervações que fiz sob,'e a matoria, oITerC0') a seguinte
~menúa: (lcndo) " AIJ~,ta-5C da somll\il. Iledi,h 11:1. proposta a
Importancm dQ subSidIO c lllalS despez"s eGI'l'es)londclltrs ao
tempo quc decorre do 1° de julho até o fim ria aclual scss;10
ordinarm, )) Não silo dons mczcs cxactalllente, porquo a des"
poza começa no in de julho e finda a :J do sctclllbl'O, Parecemo que a commissno de redacç;10 poderit tOI'our isto mills
claro, fazcnlJo o calculo e designando a quantia qe se !leve
abater.
Foi lida, apoiaú'l. e posta conjuntamente em discussiiO a
emenda.
O """, Souza 1F,'UUl.'O : - A fliscus,ão Lillha n 1 3M 1"
pal'te um motivo que mo determinou a ni'lo entrai' ncl,a: cu
atiVQ-lllCaO principiod6flllepropostas da nalureza orsta, cuja,
utilidade se não pôde contestar, não podião som'CI' ohicr,riill
na 1" discussão, em que se tmta só mente de sua utilitladê e
!lUO SO pól!e fazel' emendas; todas as objecções, portanto, me
pareclão fora de tempo, e não tOlDoi a IJlllavra.
Agora Ó occasião de entrai' na discussão, porque se apresentou emenda, e alé certo ponto abandonou-se essa parte da
discussão ({ue se referia propriamentc no modo de eseripturilçã,o destes pagamentos, Eu não entro IlCEta queslão. A
cscl'IJ1tura~ão pertence ao governo, eUe ó 'lucm a dirige. O
sCllado não eSyl inhibillo d~ fazer censuras ou reparos sobro
a escnpluraçao do ll1e50U1'0.; maô, nilo IClluo aeção llara aiterar essa escl'lptur~ção, crmo (Iue a discUHão não pód0 ter
grande alcance, . Entrelanlo sou da opir.i;io do que os ruge!mentos úevem ser cscl'Ípturados no exercÍl!a em que os serviços se fazem, (Apoiarlús.)
1Ila5 agora 11 ~uestfio tomou um caractor rle aJ.zlIma malleira P?lítico. O nobre senador que acabou 11c fallar achou
graves lIlCOIl"Cntcntes neste procedimento do governo, e suppõe. qU,e li coa ti/lU;IÇào delle pÓlio pôr em :lerigo <I;; 1l1l~~as
IIISt1lUIÇÕCS,

o nobra :;cllarlo!' lom razão até certo ponto, ó preciso ze1;',;'
com maior intercsse os dinheiros publicos; n,as não vejo
que da parte do governo houvesse viola~ão de principios ~
respeito de pagamentos; não vejo que lIa parle do governo
houvpsse qualquer acto que se poôsa censurar como tendo
contrihuido pal'a empreGo dos dinheiros pub!',,~s de uma
llnneira desconyenicllte ou não permit!ida ror Id.
Senhures, qual a questão de que se trala 'I CC'lsurou-se o
t!0\"Ol'110 pai' ler aberto crellito uUl'ante o tempo em que estão
abel'la, as C'llllOras,C llaU vejo que relo mini5lerio do) imperio
se tlhris~ccl'cdi~f} pt1rn png't~mCi!to do cf!rpo lrgislativo.
O
ll~O viololi a Jisposicilo de lei que veda·lhe
p<1f:;ümtnto de "despczJ.s durante os trl\Corno, pC.l3 1 nús nos havemos de prodo crc:htos durante as sessões das

°

o que se 003 (j}1l'es;;nta 6 lln-.n. autoflsação de paga~
mento mnn~ado L1ZlW pr:lu pt'Qprio cÜfiF1 legislativo. Ora,
nndtt r:tais regubr (io que o governf), nã0 estando autorisado
para ahrir Gl'cdilüs, i1preStmtar uma propo5ta pctlintto SOl' aul,odsíldo pa.ra fa.~~ei' um pagamento ~ é esta a pi'oposta que
passou na camam dos deputadvs,eollvertenLlo-se em llrojecto
de lei; é deste pl'ojr,cto tle loi que se trota; c pDr cOIl:;e({u~;)
tia ao ministro do itnperio n;lo se pódc fazer nenuuma eensunl de ler aberto credito para pagameato do COI'pO legislatiVO duranto a sessão das camaras,
Se csse pagamentn foi feito é ({uestão f!!uito a parte,
é outro aeto, llão é diôto que se trata; não se póúo re
provar fi proposta, pon{lIc, mio tendo olla passado em tempo,
se mandou fazer o pilijalUcnto. O ncLo do pagamento é um
oJ,jecto do qual o senado póde oecupar-se, estendendo a elle
suas ecnsuI'as; mas, se nesse aeto houve irregularidade, se
ha mutivos para a accusação do ministerio, não somos nós a
'lucm COlllllcto fazê-lo, prevenindo juizo futuro, Tía minha
opinião .0110 ba motivo para accusacão, 110rf!Ue o pagamento
fJi exigido pelas necessidades do s"erviço publico, e a camam rios deputados ja o legalisou com seu voto.
SI', pl'esÍllonte, se a abertura dos creditas faz exccpção,
não taxativa de cerlos acto~,mas exemplificativa, eu não posso comprehcnder como, nM havcndo creúito para o pagamento dos serviços pl'cst:ldos pelos representantes da nacão, o
GOVCl'no IlilO esteja autorisado para manda-los ll:lgar, E'
de~les casos 'Iue se podem considerar extrnol'dinarios, e ~
I'l's?cilu dos lj unes nUO cre10 que "pussa caber censura alguma.
O SR. D, nlA)!OF.L: -Milita D. disposição da lei de 9 de
setembro de 18ãO.
O Sn, SOUZA FRANCO: -Sei bem que so póàe tirar argumentos lIc desig-ualdade entre memDros do corpo legislativo
e OUtl'05 l'mpreprlo5 puhlicos ; mas note-se uma circumsta.ncia especial: é oxactamente quando o corpo legislativo
e~t:í servindQ e tem ,Ie ser pago o sub,idio de seus membros,
,[ue., se nilo ha credito, e governo não o pod!>ria abrir.
A respeito Ile qU,~esquer outros serviços, . ell~s podem da;"e em ClrCulllstanCllIS em que o corpo ICllJslatlvo não esteja
reunido, c O governo então abre o credito; mas a respeito
deste (I lie as circumstancias só se podem veri !leal' quando o
gQverno não pôde abrir crerlitos, que outro meio ha senão
mandar pagar, sujeitando It appr?vaçãO das camaras? E, so
servlcos são indl,'pensavCls e no pagamento não pólio
abusõ, a censura perde muito de sua [orça.
O projecto autQrisa um pag:llllento que já está fcito, Uma
de dU<ls: ou o projccto não passa, e o senado, condcmnam!o
esse pagamento já feito, adianta um juizo anlicipado de um
aclo que o Sr. ministro da fazenda fez, se não com .todas as
formalidades da lei, exigido pelas cireulllstancias , .c que nnu
merece ser t!csapprov,tdo, ou appl'ovamos o projecto, e o
que lla ó simplesmenle a approvaCITo do facto do pagamento
já feito, e que não creio que nenhúrn membro do corpo legislativo esteja dderminado a manúar annullar porque esteja
indevidamente fcito,
Se está [cito, o se cada um de nós que fomos rctrihuidos
com as quantias que este ]lrojccto manda pagar não eslá
(kchlido a mí:Uldal' repür CSSlS fllHlntiil5) a. rúprovaçITo dv
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projecto seria .el\1 ciTei lo nenbum; c. se o pagamento tr.m de
8ub~igtir como devido que era, para fjUê a reprovação do
ptO]ccto?
Tratarei llgcra da emenda <lo nobre senador pela provincia
do Amnzonas, - Primcirnmcnte eu m10 tenho 03 r~ceios que
tem o nobre senarIor pela provincia do Rio ,le Janeiro ,lo ~lle,
8e votando uma lluulltia sup('riol', ella possa SCI' aplllicuda 11
outra qualquer dC5peza; e esta minha cOllvícç.,o ["in Iwsce
simplesmente ~"cúnúanca no Cióractl'r do I,ohre ministro da
fazenda e do lninisteriu -actunl, a que presto o mel.! apeio,
nasce tambem de que eu tenho por princiniQ 'IUj! as ,obra"
quo podem ser applicad~s a 'Iuaesquer oulris ,iGSll€ZaS 5,10 ll.
sobwô das 'iualltias votarias IiO or~nm<lntG (ajJoiados), e IlUO as
sobl'lls de uma cemo Jj(iuidaçiio de dc~p"za5 'iue se faz em
vlrturlo de crCllito complementar, (]cslim((lu pál' ,Iúcrctn cspo<,
ei~lmcrrte para final P!l~amcnlo de uma '!egpcza detcnniaaila,
<Nao podena havcr ml1ll5tru algum que
5
quantias que possão sohrar fia liquidacJo de um
terminado poss;to scr COIllI,rchOilllidas - na regra g
ndrnitte flue as sobras das verba, ,ot,uJas no GI'r.ilJ!lrnto se
Ilpplifjucm às outras em que se vedfiquc dcficit. •
Alas diz a emenda; " Abat:!-se da somma pe:Jitla da pro11Qsta a iruportancia 110 sub"idio c mais ~e5pczas COIT~sl'0n
dentes ao tempo que llecorro do l°.de jultl~ até o fim da
llctual sessJo ordiuaria< • Eu creio (lue a cme,,:1:\ é !,,,lo
menos incompleta. Estou tnmbelll cotlycnci;\o de (Iue a dcsl)oza que ó do um exercicio auterior, tcndo rJe ser escripturada no exercicio actual, vem sohrecarregar este exerci cio
eOU1 mais rlous mezcs do (íue os ~uatro com (Jue ellc póde
COIlUU', e por con5cquellcia que precisava de fundos cspcIliaes; mas a emenda uM SJ.tisraz.
Quaes são as depezas para 'lue o governo nl1~ tinha 'fundos
neste servico?
S1l0 as despezas de suÍlsiJ;o e ajuva de cu"to, para ljue
não havin funUos. Se uma cmen,la, se tivc:,se de (azer no
sentido de IiquiJar perfeitamente rc,!1 a real a despeza 'luS
ternos do autol'Í5ar ou de a eoufil'mar hoje, por(juc eHa esti!
feita, ero. preciso um outro tniJalho muito divcl'"O da'lucllc
que apresentou o nobre senador,
Em materia
credito complementar não se póde, ([ualdo
se votilo novus fundos untes de findo O exercir,io, aCcl'tar
logo, .cnão em rarissimos casos, com a qu;,Htia exacta; isto
só tem logat' (juando os serví~os ost,10 completos,
Os creditos que se abrem durante um oxercicio financeiro
nunca silo, nem podem ser, nactaHlente da l[ua.!1lia precisa
para pagamento rlo serviço; f<lZ-~c uma espceie de orç"lllcnto, e neste orcamento ue onhnarw se contempla uma quantia
um pouco maior, para se evitar IjUe por causa de um pouco
menos se tenha de abrir um segun,lo credito, e talvez um
tcrccÍ!'ll para afinal de contas li:luir!al'·se exac.tament.e real
a real o servico n;spcct1vo. Logo, n;i.o temos absoluta [Te
cessid;l(le de áutori"ar exact.:meille o pagamento; al1Lori3amos Ulll pouco mai", c o governu nJo gastHi o excesso,
porquo nito está autorisado par;l empregar as sobras em
outras verbas,
As~im, voto pelo projecto tal qual está, e lleln quantia de
55.1.:00U;j), não obstante eU" deixar saldo; c voto, pOl'que o
nobre senadol' me poderá apr~seiltar uma conta exacta real
~ roa I da quantin que ti nece5sario votar para pagar-se
todos esscs serviços, 3 porque não sc pódo allegar inconveniente em que a quantia s~ja um pouco maior, nITo só pela
asseveruç.lo do !lohre mimsll'o da fdzcnua, como pelo principio gorai de que n so],m d,'s~a ([uüntín não deve scr <lppEcada a qualquer outra cousa, Entretanto a \'otucão do projecto 10m esta coasfl'luencill: reconhecemos que" não convinha deixai' o corpo Iq,islalivo ôel\\ jlngamento dos seus suhsidios, alimllJ!tos I!c~essariDs".
O ::Jl. D. l\I.UI.GEL:- Apoiado.
O Sll, Souu l1n"i"co :
,." de que não se J.Ióde prescindir; c haveria peri~o em fazer pasoar o principiO de que se
póde d~ilwr sem sUiJsirlios os selJadores c dCjlutndos, muitos
ilos qnaes não llJorão 110 luo de Jalleil'O e que não c5t.10 como
nóS em suas ca~as, fIe 50!'t"- que seriüo obrigados a abandonar fi camara re:;I)~cli\'a para não viver a~lIi fazendo Dglun

ne

de rlrvedol'ils, dc pedintes. l'ol'l:\nto, neste ponto não lIa pO'rig() ncnhum,
'
Ora, \'otamlo nós o projecto, o que votamos? Yolamos a
con!ll'm;lç~O de pagamenlo, que cada um de nós reconhece
quo, se não estava I,crfeitmncnte dc conformidade com as praticas legaes, esta ya no principio das CXCejlçÔCS que a lei faz
[lara 11 abertura de credito, c era exigido Ilolas circmnsllllldas, c não damos ncnhum accenso ou não confirmamos de
Ilenhullla lllaÍlei1'<l o principio abusivo da abertura de crermos
por parte do I)oyel'llo durante a .055110 legi ...latiya, porquo
clIccthumcnle o nobre ministro do imporio não abriu creuilo
para csse llllgamcnto, ll,lo co'nmctteu essa violação do lei.
O SR. YI,CONOJl OE InBoI!AuY; - Pagou se; como se nflo
ahriu credito?
O Sn, SOV7.A Fr.A;'CO: - Eu Já tlis,e !Jouve desvio das
rCl'f1lS, mas não fez-se abertura de crc(lilo ; o nobre ministro
da fazenda manelou pagar, sem 'IU~ se ahri,,;e credito, o 411c
sómellle se podia faze!' por meio de um dcere10, Eu Ilesto
P[III~O entendo que o nohre millistro' da fazenda proceueu
c 11110 devia proceder. como procet!erúii lodos em caso igual.
O 8r.. D. M,\i\oEL: - 'fo,los, apoiado,
O Sn. SOUZA FnANCO: - Vot" pelo projecto tal qual, e
contf'll [. emenda, porque 11(10 satisfaz.
6 !!lI' ,!Fel'I'eIr", P<"llua:-Devo uma breve ex plicacão ao
nobre senador pelo Pará a respeito da minba cmendrl, que
lhe parece incompleta, Ob"ervoa S, Ex. que, para volar-se
exactlllllenlc a quantia de que o governo pfOci,;a s~ria llccessal'io um calculo de t,,,la ti despcza feita e por [uzer, remOJItando atô ao ex~rciei() rle 1862-11i63; mas parece-mE! quo
baslarú confrontar a emenda com a proposta para conbecor-so '1ue a qUBSWO ê. mui .imples, e< nenhuma relaeão tem
com aquelle exercicio, ncm mesmo com a de!'pezã da 1"
sessão do corrente armo.
A somma que se pedil na proposta é a seguinte: (Iellrlo.)
(( SUb3idio li 58 senarlores a 900;;1
mCIl,.,\CS cat!;\ um, por quatro mo7,e5 da '2' sessão da 12' legislatura,
de 3 de maio a 8 dd setembro do
18M, , . . . , , , . 208:800$
« J>ublicaciio dos !lebutes por igua!
tempo 1i:800;S mensaes. . . 23:200$
{( Impressôes de aetas e ilapeis avulsos ,
2;000,jl
234:000,,1
« SubsiJio a 122 deputados a liOO,;3
mallsaes cada um . , , , ,
" Puhlicac,io dos debates a 5:800$ .
« ImprcéOcs de netas c papeis avul4:000$
SO!!
~--- 820:000$

a

55toOO,~

Segundo a emenda, Uevcr-se-ha abater r/esta somma a im-

]lort,mcia correspondente ao tempo flue decorre do 1° do
presente me. de Julho até o diu (I de setembro proximo futuro, em (Iue termina a SC8:!ão ordinarin, porque a nova lei
do orçamento já conceueu o credito necessario para essa
despeza,
O 8n, VISCONDE DE lTAIlOn'IlY dá 11m aparte.
O SR, l'Ellm,mA 1';;l\M : - Niio é Exactalllellte n metade
que 50 devo abater, porque na pr0]l0sta cantão-se os ouatro
mezcs de 3 de mn:o a :3 ue setembro, e lia emenda propõe se
abatimento desde o 1" de julho em que começou MIll o
novo exercicio a execllI:ilo da respe~tiva lei de orçamcllto.
NilO sei l'C, sendo (\3 [U'Ú:IS ,lo subsidio organisadas pOi' Illezes que tamhem se contão do dia 3, e compre!Jendenrlo a de
junho tres dias do mez de julho, poderá o abatimento dalles
causar algum emIJaraço ou transtoyno á escripturação do
tbesoUl'o ; mas crero que não será dlillG11 I'cmerl!a lo ]lor algum meio, (Iue se concilie com a exa.cta obsermncia da lei
do orçamento e das instl'ucçÕCS que reguliio a contabili.daae
por excrckios,
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toílC Q aba.timento conforme a cmoll'la., I'oslal'ú uma SOIllO SR j Pnm;;TA BUl:NO ,- Na vel'lhl,1~, Os bons lil'!llcipio!i
(IUO deve ser ainda superior á impo;'tancia da de,'pezrL dos são as matrizes das leis, "ilu mesmo leis da conllcicncill t}
dous mezes que o goverllo já m,lIldua llagar, vbto que na moralidade publica; a(\,;Ii'Ínbem, obrigilQ o homem corno a
propo.ta feita em maio, Cülllcmlllou-se u numero tolal dos ktra da lei, e rOl n0550 caso temos flue tlefenlter não só Ilrindeputado's e senadores, I} a'guns tlclles !l,10 concol'rêrão Ú cipíos, como lci~ ex1lt'cssas,
,
se,;s,io, nem têm direito ao subsidio; mas <l esta fi pratica
Ora, 50 '!- emenda. du nubre seHadol' fosse redigida por,
constantemento observada na deeret,lciio de semelhantes des- ventara assim; • Ficão approvmJus as rle"pczas, não só do
JJctas, e nenhum inconveniente Im, liuquc só se pas"- o quo SUbSldoo, como das impressões ou aetos das camaras legisli realmente devido.
!ativas feitos em maio e jUilho ultimos, para que faltava
o li!il', Pimenta Bueno:
N,10 é minha iotcncão di- credito., alia salvaria todos os principios, e não importdria
l'iJ.:ir 11 mais pequena censllI'a a nenhum dos nobres miilistros mesmo desar no miniõterio; ncaria tudo na sna ordem o
'Iue se aebão presentes; limitar-me ,Lwi unicament.e a d:l.r (l mal'oba rer;ular,
razão do lIleu yoto,
O Sr.. FEnnllmA Pr.N'A:- A emenda importa isso me~m(J'j
Votarei pela emenda do nobre senador peJa provincia do dil ao governo o' credito preciso para as dcspezas feitas.
Amazonas, embora eu desejasse que ella tivc~se oull'a redacO Sn. 1"~lE''T.\, llUE'O:- Propriamente agom já não so
({;lo, quo fosse concebida de modo (lue resolvesse todos os trata do dar cl'cdito, porque a Jes!l(lza já catá feita; sim d,c
principias; mas, emfim, iioSO é qucstil.o de rcdaccão. Direi vpprovar ou IN;nlisal' o facto, ou de concerler um bill ác
pois, porque assim voto.
•
indemnídado, enlbor"- não se use dessa expre5silo,
.
Se quizermos considerar a discussão, tão luminosa eomo
Se a emenda fossa assim r(\!iigida, nunca se poderia dizer
lem sido, em sua verdade, em scus resultados logicos, em que nlltorí,amos uma abertura de credito iIIcgal, como póde
sua cohel'encia com os principias do nosso srstcma rC(lrcsen- inferir-se da rerlaccão da pl'opoôta, Emüm, o (IUO eu desejatativo, concluiremos não só <lua ha duplicata, mas que, em ria é que a pbrase' do nOSi1O aeto legislativo Il[O dcíxassé'
"irtu,le ua lei. em face de suas palavras e do seu espÍl'ito, pretexto, como bom solem ,lrg-umentlluo, para (Jue o prec()-'
que cstão perfeitalllente identificadas, o governo mio podia dente seja iuvocado em tempos futui'os,
ahrir credIto para esta !Iespeza na presença ou durante a
O nnbre senado\' pela Jlrodncia do l)al'ú quiz argumentn,i'
sessão do poder legislativo, Esta é a verd,,;!c da lei COllsi- com razões que nJu me parecem procedentes, que os nobres
derada em sua letra e em seu espírito; e, se n<1o, quem nu- mi!listros meS!;IO não atlmittíl'ÍlÕ, A lei de 1miO no art. 4,o§ 40
virl!u' que Ioeia a lei de 9 de setembro do 1830, 'lue medite é bem c\;om" qU3ado diz: que, estando reunido o eorpo legi5sobre o seU espidto, e qu~ diga se por um só in:;tanto póúe lativo, O govel'llQ não póde ahrir çreoiito3 senão para casos
Ilôr ~m duvida essa tllese.
e:l:cepeionaes, como de epidemia, calamidade ou perigos puCon5equentementc, quaes süo as conclusões que dahi re. blicos: como é, puis, que se qU€l' c~tabeleccr o pl'Íllcipio de
sultão? Em rigor o poder legislativo nITo póde consHlcrar a que a tardança rie fundos para os Rl!~5illio9 se uev!\ consideproposta como autol'lsac,to de <lespen, ou abcl'!uril ,le crc- rar como um caso semelbante? Euliío todos os casos que
dito feita pelo goyemo, ·pois que deveria preceder o voto das appareccrcIll podenlo arbitrariamente ser considerados corno
camaras que estilo funcciouando, Tambcm n,10 p6de consi- extraol'llinarius, e não havel'il üreditp que não possa ser
derar como Ullla simples participa~ào da falta de meios, aborto pelo go\'erllo Im presenca uo corJ'Jo legislativo.
qual a lei consente que durante as sessões se faça no corpo
Senhores, quem quer .er fívre 1111 e ser escra~o da lei:
legislatiyo para que elle autorise a de!'pez"-, e dCiltine fundos, esse respeito iÍ letra da lei, subordinando m~smo a eUa o
visto que tal despcza já está feita,
seu c~pjrito em matei'in de altrib,tições politicas, ([nand'o
Assim é que lIão se trata de approvaciío de crcdilos legal- houver duvida, isso é que tem assegurado a liberdade do
mente abertos pelo governo, nem tão pouco de simples pedi- povo inglcz. Nós sabemos a(~ onde chega O" i'igorismó áa
do, ou participa!;ão feita para. obter fundos,
, letra da lei na Inglaterra,
De ([ue se !rata, então? NilO se trat~ se não da depen~enclU. Se, em vez de ligar-nus ~ o preceito legal" prcferirmo,s o
do COf[lO Icgls.1allv~ para a a~provaçao ?u antes, leg~hsai1ãO . livre exame, como alguns querem ,em matorla de religião,
do a~to qu~ mdevldamente ~<l fOI IJl'ahcauo: Será ISSO uc- : então poderemos dizer que o lJl'asil terá. u!ll srstema eo05tlnommado útil de lildelllO\uade ? Talvez quo Sllll. , ,
tueionol s1ii geaeris, c flue dle nunca [Jooera contar firme
O SR. VISCONDE DE lruonAIl'Y: - E \\,
com as suas !iberdadcs naeionaes.
,
uesta ob,;ervllcão tanto'mais, porque nadiscuS'·
o Sn, PIlIIDT,\ B'CENO; - Exactamentc, é, Pois bem, n;10 sãoOemol'ei-lllc
se pretendeu rlcmol\slrar (IUO, 50 por um motivo qualquop
terei duvida em dar o meu voto para essa approvação ou uão se assignal'cm fundos para o pagamento da dotaçlio do
legalisacão, visto que o governo, embora erl'aSSO, não 11S0U mOllal'cha, o minístc('io, mesmo ll\l presença <lo corpo legis~
desse expedicnte, que nãp deve repetir, seniío IlarJ. verificar lativo, poderia abrir cl'c,lito para essa despcza, Eu protestO'
o pagamento de des?ezas não só reconhecidas pela lei, lll:lS contra sClnelhante doutrina; nem ell:J. pôde ser agradavel aD
taes que sobre ellas não poderia ba\'cr duvida alguma de augusto lIlonllr~ha do lIrasil, Item {I sua augusta familia ...
autorisacão das enmaras: não 6 razão justificativa, ma. é
O SR, VI,CO'O~ UE I 7ABOllAflY; E nem o nós.
de grande altenuac,lo,
Estou em que e$l1\ discu.são se teria c'.':tallo se IW camar"
O Sil, Plltl,~TJ llur.~o: - . '" c nem a nós; s~ria um
dos deputados não houvesse tanta afJluencil\ rio nogoeíus, de JlrinciplO até odioso, 1),Edc quo ti lei csta!Jcle~e tlo!a~iio para
Illaneira que este estivesse decidido antes do tempo dos o monHrcha, ou os YenCllue!1tos parn o exerclto, ou para a
pagamentos. Assim, porém, Mo aconteceu, e então cumpl'ía marinha, ou para 05 empregados pll~!iC05, a r~h!~;jo legal
esperar, embora houvesse inconvenientes, c não commellel' ;) em si está em igual entidade, dem l'rocerlcl'·se semelhanteillegaliuade, Uepito que minha intencão não é de censura, e mente em todos os c,!-sos ; o respeito para o ]ll'ecei to da lei
só sim de defender os preceitos da lei', os principias capílaes é o mesmo, cn1hol'U baja grilo/Ia diúercnça (Iuauto as pessoas.
do n0550 systema, a respeito dos fluues temos obrigaçlio e E,te argumo>lto, pois, não tcm cabimento; cHe só sel'vc para
dever de honra política, de \lel'feita integridade \lara bem demonstl'[';' o p!lrigo 'iue ~a desde que se que!' salm do precorresponder a nosso mandato de representantes da naeão. ceito da lei e dos principios sãos para o campo d~ arbítrio,
Bem disse o nobre senador pela provincia do Rio dc' Ja- ou das abel'l'acõcs injuslificaycis.
neiro: « Que, se ri facto considerado em si só pOUCJJ importa
Eu, portant,ô, Sr, presidente, ~~roveitalldo a, occasião para
na hypotheso dada, outro tanto não acontece quando cOllsi- olIefecer a nllllua cOflslderação, respeito c amizade ao nobre
del'ado como 11m principio, porque este sempre ílll[lortamuito, mmistro do il.llpeno, e mais uma vez ao seu collega pela fae não vigora só para os nobres ministros actuues, sim talU- zenda, declal'o que voto pela emenda. ullicamento para resal·
bem para todos os que vierem e para todas as bl'potbescs, " Vai' principio. que s,10 enetos, e utels a nós todos, c para
O Sn. VISCONDE DK lTADor.ABY;- Tenho medo (los que que li touo tempo não se possa mvncar este prccerl~ntc com
detrimento dt :;cl'vi~o llo paiz,
vierem,
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o §I'. mlnlsü" .1!? ~mpl'i'il>' Não lomnrei tempo to do aresto que elle citou c com que quer ju,~tirlcar o (lue
ao senado, leVan~l'I·me unicamentc pnra declarar que não agora se fez. O aresto ó dc 18tH).: o governo abriu um crcaceito a emenda. Zl,leo'io que as bases em que ella assenta dito para pagamento do cor[lG legIslativO ....
IlJo são verdadeira •. não ih! ~ephcnta de deqJcw c, quatlilü
O Sn. ~ll,~!STnO 00 mPEfilO : -Já tinha P'lf'o.
bUJa, n[o pode haycr re~01O Ué anuso. Se lia medo dos prece' . . . . . , ' '.
'. _
"
., .:
, dente~, se {} pre~eden~e e que (lo:'" a abuso, essc llrecedelltc . O ~';: VI.~@)~DE ~.~ _"A~OP.AII~ . .;" des~e~a (IUO alias jo'
já eXiste, não fJ! cn:auo flor n ó s . .
t!ilha ;:;JO~ClL.,/l. D.l~e :l~, m/nha,?r"umentuçao o o.utra ...
Entenuo que é al'provndo o !wb'amento fmlo sob a l'c:spon- . A ,8: {I!, .. 9 ~. S:tUlll'!lO [:e 18,,0 :e~~ ao go~elno ab~!f
sabilidade do governo, passando ". proposta. COl:l0 se llc~a; ~~edtto, \hH.\nt~ 11. ,lcu.nhLO das cn.mat~". o ~relltto de ~S~o
() que este mouo de app!'OVür nrro e novo. Ja ú tltSSIl e repIlo: ::~\U}Ol aD~It? :lnt?, d'\"d,tlU tlessa 101, () nao estava e,ll,lO
em 1850 mandou o 15overno 1wgar <lU, doplltados e senadores I ' cu.;.Ja a ,looc,nhle,\ gela!.
sob sua responsabilidade, o ícz mais uo quo i3tO, fez mais do
O Sn, hWU3Tr.o DO BlPEnlO: -Na occasiiio da abertura
que fizemos, abriu cretlito pam essa despc"a u0poi6 que se do credito não esta Vil, mas estava (juundo o pagameuto foi
fechou o corpo leGislativo, isto ti, a 30 Ue tlezembl'o ua 1850, fcito.
data posterior li lei de 9 de setcmLro de 1850. O !!UVerno
O Sn. "ls~m;DE IlE lT.\.DOl'A!!Y:- Perdoe-mo V. Ex., a
apresentou a proposta 110 primeiro mez da sessão, niio [oi pos abertura do credito JlOditl íllítiio Fel' muit() legal. o nrlo sê-lo
slvel passar, bouve causas muito legitim<:, parI]. n demora; hoje; um foi ullCrto llepois tle ellcerradns as camams, c o
v6iu ao sella(lo, a approvaeilo da proposta é hoje um m,~io outro uUl'illlte a l'tllluiiio acHas,
indirecto de legalisar o pagamento [eHo, porque é um recúO Sn. nm;rSTl<O DO r~IPEn!O: _ Niio hiwião [unuos volados
nhecimento dc necessidade dellc. Quanto ao receio ée ahuso,
já existe o precedente. O acto do governo resultou da nece,- para o [ingamentu dos subsídios em julho dUljllclle anno.
sidade.
O 8n. VISr,ONllE DE h,\IlOTI!.UT: - V. Ex. sabe que nesse
O governo não jtodia fazer o contrario do que fez, el1e o tempo nãO estava o governo illlübieo de augmentar as verbas
disse:
do orçamento para pagJr os serviços ahi dcsil!nados; essa
« Posto que existão razões cem quo sé possa su~telllal' o prohibi~,àO é da lei rie \J de setembro tio 1&6'2, Em dezcmbro,
pagamento; posto que se trate de dcspezas fixadas na cor. 116to é, ;linda deutro tios sei, mezes addiciollites do cxercicio
stituicão e nas leis, reconheço todavia que devo pedir-vos a de 18í9-lgl'O, o governo havia abrir creditos pam pa!(aapprovacão da. propesta. }) Esta Vl'oposta [oi apresentada eIl! mento de serl'i~os ieílos durante o anno financeiro flue tinha
tempo éOllvcniente; por circumstallcias que não cumpre terminado ~m íUllllO; e 1101' isso abriu esse credito mnito
agora avaliar, é hoje presente ao senado; pOI' conseguinte, reguhtrmcnte. Como pódc, portanto, esse aresto servir hoje
a passagem da proposta deve, pelo tempo que forilo apl'e- par" juslific,u' o que fez o govemo em contravenção da lei
sentadas, importar a legalisação dessa despeza, que [oi paga ue 181.10 '?
depois da apresentação da pl'u[losta, mas antes que llassásse
Se o Ao~erno tivesse alJerto o credito depois da lei de Q
no corpo legislativo.
de setembro, sem. prévia autorisaçao 'do poder legislativo,
A ~espeito de duplicata de despcza, iilltendo que nrro lJa estantlo este reullltlo ...
duplicata; os nobres senadores colloc<:.ruo-s!I em um terO Sn. ItIlMSTnO !lO mlPCRro: _ Mas como V. Ex. considera
rena diverso tlaquelle em que me eo!lo'1ueL Pela doutrina
data do pagamento [cito 1
que sustento, os fundos votados nesta lei pagaráõ a sessão
quo Yem; pOI' conseguiute, não !la verba para dous mezes,
O Sn. VISCOlíDE DE {unOM!!Y: Era pagamento de sorn1l0 se parte metade da dcspeza para dous mezes de cada "ieos feitos tlumnte esse ulIno com fundos pertencentes a
exercício. Esta tem sido a ~rat:ca tolerada até hoje.
oútras verbas que depois forão sUPl?ridas pelo credito que o
E' possivel (lue isto seja máo, não contcllto; mas, 'quando :;overno abriu om dezembro. E' 18to provavelmentc o que
se tenha de emendar, não se emende repentinumcuic. U no- ~contcceu: Ó como posso agora explicar o facto e me IJarece
bre senador pelo [lio de JiUleíro recolJhee~u-o até certo que a explicação é obvia.
ponto, cmlí1ll'l1. censurasse o facto...
Quanto á questão dos exercicios o que eu tlissc ao nobre
O Sn. VJSCONDE DE ITABORAJlY: - Se isso se fazia assim. ministro foi quc, se ainua hoje o thesuuro continú,l a escripturar
as despczas feitas em um e:.:crcício por conta do exerO SI', lIIl::c:;-,no DO lMPEmo .-... ora, rcpentinilll16nte mocicio anterior, o nobre ministro tinha tido razão para or"adificar·se essa pratica não me purece llru:lcnte.
Accrescentarei uma pequena l'c.posta a S. Ex. : é possivel !lisa I' a .ua proposta nos termos em que a apresentou; ma,
que me engane nas razões que adJuzo pra eXllliclll' o pedido que cu duvidava, 11,10 do que S. Ex. havia asseveratlo. mas
da proposta, mas eu apcnas quiz explicar o preceJeote de que fo.sem cxactas as informações que lhe tlerão. DeS!'jo um
18ll0. Respeitando como devo as opiniões do nobre senador mais acurado exame a esse respeito, porque mo parece inexpelo Rio de Janeiro, procurei dc,cobrir o seu deSlfacho. !llUIl- IJlicavel que a escriJJturac[o do thesouro seja ainda feita 1'01'
d.lUdo p"gar as folhas de julho; 0, procurando alguma ra~:io essa nâneira, quan o não só a lei, mas ainda o systema do
pal'a a regra então estabeleCIda, tratBl do comlJlnar o art. :)0 cOllt[,hilidade quo lOlllO, estabelecido exigem o coott·!trio.
Julgo t"mhem que fura mais regular que a emenda 110
{lo decreto dc 184.0 com o arl. 39 da COllstitni\"lie, (rUe lllall~a
nollre senador pelo Amazonas fosse redigida nos termos inpagar o subsidio por &cssUO, e não ]iúl' mel,
O nobre senador apresentou cem o ohjec~,rru a csto a1'p-u- d'cadús pelo nO)Jre scnador por S. Paulo. Votaria por clla
mento o pagamento di! dotacilo do Sua ~lagestadG o lUlller<l- com muitu maior prazer, porque me parece que assim nrlo
dor e dos vencimentos dos émpregatlos, lia (\0 pel'tllittir 'Iue c~nsurul'ial!lOS o governo, mas tambem tleixal'Íamos do appt'osustente quo r.óde havei' engilno dc, l1,illila parte. mus quo a nu' um neto (IUC podia servil' do aresto. Os arestos estilo
objcccüo não ê ',,·oceJclllo. A (]otaçã<; lÍ anllunl, os vcncI- muito em mod;;; o mesmo nobre ministro do imperio, que
mentós são mo;:s1es; mas o suhsidi') dus deputado, é por descja, C<lillO estou certo, cumprir as leis, recorreu para jussessão, e tanto i; que n;10 se venco nadu na proroga~ão: por tiaear-se ao aresto de 18;;0, comrjuanto me pareça que e!le
nrlo tem applicaçrro ao caso de quo se trata.
conseguinte não IlU auulo;;ia completa.
O SU. MI~ISTl<O DO l;'ll'r:RIO:-E' uma autoi'idaJe para mim.
Sr. presidente, fossem qUilos [ossell1 05 motivos, dcvi<lo
haver álgU1l5; procurei úescohri-Ios, e, SI) nuo suo aquellcs
O Su. VI$CONDE DE fT.lt.nOTl,UlY :-Obrigado a V. Ex.; lUiS
que npresentéi, tleclaro que não conheço outros. Em totlo o não tem razio.
caso elles existem; existo creada essa pratica no thesouro,
A emenda do twLro senador tem o inconveniente pondetem sido aceita pelos diversos ministerios; repcllt'tliunentc rado: parecerá que não nos limitamos a approvar a deslleza
muda-la ii~') me parece prudente.
lJue se fez, C que tambem achamos regular a maneira por
Por estas razõcs nUo acoito a ementla.
titie o governo procedeu .
.. !!lI'. "[seou<le ,te Uabol'nby:- Peúi a palavra
'Hepetiu-se (Iue o governe não abriu credito. Não concebo
por ver p, insistencia do naDle ministro do impcrio a respei. esta insistcnclU. O thesouro realizou o pagamento, nenhum
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ganllltm ao le:.nLJmu empreg-o do:; dw!wiro6 pU!liicol3. E.s:iil
~·arf1ntja,. ~s nuhrc:5 mitrl::i.lros ,,;upp.l'imirt1o~a. o foi H1ai~ ulUa
lt'rt~~1l1{tJ"HlaJe ,que; na. mlri~a opndilo". pl'aticiln10.
f~àU_ ba:;~a, <!Jzê_r-.ae ijlie o goverllo pediu {) cl'eJilo, ~ por
'[Ile mIO !lI (I derao om tempo eOflJjJdl':\te ohrou regulul'incute ,ma,ndantlo lmg'Jr o 5UD;;ldlQ ao!') mt~iílhr03 da3 Cm!lU'
t'a~. Ja d15liiC que tne$ pagamentod 1111u 6ciu 1113l:; jU::itificnVCIS do (iUC quac:;quc1* OUtl'O::i (iac n()",~ temu:3; ni1n ~evcmoci

Ht:l~

1CI-~C aprósentauu uma pl"opo:jta a~ C;!rIWi''-lS pll.!'i). JU::l![lcar o
aeto do ~overllo IH',.lica1íí.t JJpoi::; de:3ta jJl'CptlHta emhül'a

a l;l:S l" ,i"" I
ti )l.I ... ":'J~flI CIOI Il~;:,
[.r.,,!cn at~..o.. lreyolh 1~~)jrni}o~lJ.,"'l (Jue ro.ntú
ptJl'ClU, dlstu
/ h ~w ; I~'U" a ('i::: t. ~ilO a m!l! J\l :.l,n.ICIJ,i il nua correspondo
ao s(',u O,~j';vtO, de,bom g1'iuio u.cel~iLl'et alC)umíl outra flue

.l:\)ltJv,td.l (t dC;'l'C.d .utu..
O Sn, ri<:;Wf.:fl:;\ PI~i"WA : - i"tio tJuvido, porque a dC$pczit
r;oj" ordem llo ~ovenlO iJepois de aprCSlJutiída lL
p.t«I!JU~t!l
~amj1ra uO.':I deputadli:3; nlas tlevu OhSel'viu' flue

elll 10nno, ltiuaeõ, ou equivalealc,;, tê;!l. sitio concehidas outl'ilS lei:, de scuHüililntn llatUl'c~al como por ex.emplo, as
íjt~e, v.oL~IlH)~' ne~li}. mcalnü tllltlO cO.Bc,ctlcmlo" cl'edilos a(.~
UlOH:.ite./'10;; da ~nanuhu. o tla gucl'ra paia siltifilaeiio de tlCjIlucreJ' lei' semp.Hlhllle pl'ivilúr;iu, ')00 u;i~) e::;tama~ fim iHJio~ veza~ jú rcaii~:,~tla:j,
~
I'CS condiçli~s úo. quo as cla,;e:, trahaJ:t<;doI'il3 que vivem do
Ü 8 n vnO,D8 DE IT r:o' 'm' Ú"
, t
~cu trahalho dml'w, e eHtL'etantu 0$ Útwrat'io~ de várias
u.
'=>",
ti. ~ <L~
t1. um apar c.
reparli~.õe~ lêm .sorrl'ido v1íl'ia:; \>ezc~ ;1. dCj~H)l'a do ullgil.luellto
() Sil" r:~IW1WL\ r~;i~,\: -- Pm*üce'lUO quü u iUustru St1de seu:1 :c:alario:-J i llor uão havei' credíto para 6StiC ihn~,
Bado]' {!"ttl c!l~~ujauu ; se bcn,l m{! recurdo, os fllilllslro:3 H(i~
Vêde scnhore::; ctó oudo nü': i'"lV'i":'1 a u'ont";""i rIU"
D"'I'<t'l
a de"pczas
ext:'aor:liHar!;!~
urna rh\r~e (las ::)OIH1Has
'I ?
{" ,
pura as orJlnarHlz;
sem ({ue ··1 ' ","
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ellft. n~o tivC38H siuo ainda H!Jprova a peiü pDIIer IB'j~is!aLivü
A constituícão dú. HO gOVel'llU a faculdade dI;} suspClil,lcl' a~
CUranlld:511Õ intel'vi.l.Uo tias sessõed' Ul'IS n:-lO 'i iÍúhze lu
eslando reunidas a;; camaru", sm;l ,;revit; {~t:nsclltjn;~~!llt;
deilas, SLlPPo;lha· Si) qu e o guvefllo ne::;t~ caso n ')I'cseota-lh e:;
uma p'fOpostii. !;;} stispensfío de g:m'unl:a3, H qU~l SCIH e~'tlr
ella amua a~~ro,:rda, deliJ;~ra (j IM.mo govemo declara-Ia,;
elfêclivamcHte ~H5pf)n,WS, Puder/i, eHc cm lal C:I;;Ú jH~IíI1Cill'se, aIJ~glLu<10 ter (eitu a proposta, o ,8,' fi mediria inuispcIls~,'el e ur:,cutc? l'arcao que 0$ f\obre; seu"úores d8velll
drzer' que SUl!; pOI"IUC ncsse ca50 h:IYCI'Í<\ motivos de ol'dem
I'ubli~a. muito laais impor!;U!tc úo quu para violarem-se a
eunslllUlçfi.o o as leIS na ;ju8:slfto de. que se trah.
Nas violal;õc; UG leis da constituie,lo na facilidade com
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~l~J~ ,~_ ~U ':,:"yew f~tr~C~l~ l~gl~I;~LJIVO, tLw IritÇc:.,

~ja~~?l rlIH1S cu.nV!jfH~HlC,
"
.
.L'lly:~u.etll I~Hi 18 p~IÍ;Hdo a pala "I'a) e n(10 p{)dCllúo vül.fH'-SC

1;L.lla~dll q~lOf'l.f.Ul:l fkou CHCt:l'nlda a d.i:;~~I!~~,;101 l'ütirllli'
v;"r, mltu.cru com as mcóma. furUlalldaúl'. com 'luU
fUI .rc~~,~iJlilo,
O "H, 1'l\E,IO~,TE deu para a ordem tlu dia da seguinte
"c:',,;10:
. Cunli'''Iaçi1o da;"" discussi'io. ria PI'?pOSla rio poder eXf!CH!Ivo, almodo um cl'edrto ao mrnwono do ímjlcrlo, cum ;O.i
CnlCll(~a:'i da c<~m;,tI'a .t103 8r::J. tieput.ados, comcçHouo-~H pt:la
votr,,:an do arlrí;O UlilCO da mesma pt'o[losla o da CIl1C!illit tio
flue deixamo; paô3ar seme!hanles fado', iJ'a, I)<,i" Unl grande SI', FeIT('i,'a Pennil. cuja di ó cuS5ão ücou encerrada'
perigo. D~ um Cll~O aq;umcnta '$u ?ar:l outro, dr. Ull] facto"
O rc~lo LIas maici'ias destg:uad.!,s.
1
p.ara outro ruelo;. fi suh Lf!OZ<l UO cspll'ilü hUlHdllú leva-nos a
Levi.lr~Lou-Sll il SC5~JIJ à,;j 3' haias m~nos :; mjllutos da tarde.
tlriU' úos precedí:olcS ('.O!}~f'.qUC!lCLl;:; de llluitO mais im;jortanda uu que !iUrCcell1 â !lriHl~ira visla.
, o {!;i~*, iFCi"l·i!h"a P-cJillil,a:-*I-eço ~ermissao ao seniulo para
dIze!' al~(!a al~umu;:; pi~~avl'as em l'c~vosta Ú::i observações llue
EJ!1:i Dl~ JULHO !lE 18GL
3e lem Jeito "Juro 11 mlllha emenda.
O bOllJ'allo SI', millistl'O do imiJeria continua a SUSlealar
!'nE~IDEIiG11\ 00 SI!. VISCOIiDE llF AlIAETli;
que não IH! rlupiicdta de crôJito; [Mó cu 1\,10 poderoi COllvelO- :3U)!,1L\Hr0.- Expolliente,- O,.dc17l do rlil1..- Crcilito ao rui·
cer"me disto elllqu;Uitu ôe mo nào u~motl;t[ar quo ti 'WUllna
fli,lerio rio imporia, Votaç<io·,- Elei~,io de eleitores c,;·
peúlua na proposta p:J.nI as dÚ:lllúZa,; dO:3 dou,; ultilllos meze,; I "o~iae8, Di,;cur'.so3 rI"s 81'", f<"I'reinl ['cnna e visconde de
da actual scs.ilo nflO está já eom[Jrehonr!idu 110 crcr{jlo "bel·to' Sapucahy. Emcuda, Vota~iíu,
panl as verba,. Canlara do; Senadores c C1\mara du:; (:ep<Itados-;-pela leI úO orçamellÍi! de II de setemfJ1'O úC IRli'~, (IUO
Aô II horas úa !i1i1rdiil, acballllo-se Ilr~,scnle,;' os Sr,;. vis'
contmua em VlgOI' no corrente exercício rle 18U1-18ürL . coud" de Ahaelé, MarriL, Teixl'irn de Souza, Ferreim "enua,
Nilo enl!'o ~gOrit em minucioso .exame da quc;tão COnccl'- l\idlllic; '!08 Santos, Pimenta Bueno. visconde rio SU:l%unu,
Ilcnte ao modo como o ttJesouro faz ou deve fazer a cserip- Araujo Rilmilo, banio do ~lul'itib:l, Cunha Vasc.llncellos. Di",
turação" p~rI!ue,além d.e faltal'cm-me alguns esclarecimentos de Carvalho, 80uza Franco, vi.conde ,lo SarJucahy, Almuirl"
'(ue sermo lI11hs;J!lnSilVeIS, l)ar~ce-me que isóo m'o fiCtu por e ,\.Ibu'IÚCf1!ue, Souza t\amos, marfluez 'de Olioda, 1U<lr!{UCI.
maneH'a alguma inlluir no acto que temos d~ jll'1i~icar.
de C lXla'"P,lula l'cs::oa, l'oml~êo, ~nr,seca, [',u'anhos, Sou""
Não era Ilccessada a declaracão ('ue fez o lioul'ado SI'. mi- Quell'0Z, 8H!UOlra e nwllo, [). Nanoe{, man~Utvt. de H'l.nh,lc!H,
!listro úa fazenda para que cu lícas~e ccr'to de (IU8, havcndo !tll,irlgucs ~llva, O,lllLas, vl'.toildc de DOil~ Vi,ta, mal'IIU"Z ríc
sobra no,!a vol'l)a., nilo será applicada !leio governo a (juaes-I AIH'irnLuS, Çandl:lo llo"gtlS, Dla3 yler~a, Visconde de IL,Ü10l';1
quer outros SCl'VHi0:l ; mas parece-me que,dollois de se haver hy, Z,I~hal'la5, Candll!~ fia!'tl::ta.. Damo de I'rm~ama, V!,COIlmostrado pela dIscussão que lia roahnente í1u~licala de crc- de 1.1.0 U!'Ugul~y e barao de S. Loul'en~o, o Sr. pl'Oolúontll
dito, não procederá o sC!wdo t,10 Ilruuonciahnenle como cos abrIU a scssuo.
tuma, se o autorísar com o ,;eu voto. (Apoiados).
Foi líúa e aprovada a acta úa sossão antccCllcnlc.
Quanto ao modo de <lp,Jl'oval' a úespeza que o govemo já
I
maud~u fazer! parece-me que com a adoplflo da emcud .. ,
Ü Sn. 1° S~Cl\ETARIO deu conta úO seguinto
fi~a.ni.o satlsfertas as vIstas dos nobres senaúores pelas pruE:'PED1Ei'iTE.
vl1lC1as de S. Paulo e lllo de Janeiro; o, para mostra-lo !lIàb
ÜH\
uilil:io
de
H
rio
corrente,
do mínister'io Ju inijlCrio',
claramenle, repelirei o quo ·diz o artigo uDico úa p1'0at:{w)p,tllh,IfHlu o aulograiJuo da re801u~ão da assomhléa gerar
posta. (Le'lIdo,)
. « O Illinhi\ro o secretario de cstado UOi! negocios rio impc- le~islativa quo ilpprova a~ p~nsõc" ,lIlnuues de 600:;:; cllIj(\eilifiO é autnr.lsudo a d,*penJer, além d,L 4Ul\!llia üxad,. no úas a [). Joaqllill:L Elisa de AlnwiJ .. Vascúneellüs e D. I.enart. 2° da.!tn D. 1,1'17 de !J úe õetemoro de. 13W2, lIam despe- nor il'lill'iil Pereira de Vasconcellos, a D. 'fI.eodllra Amalia
ZM das cmnaras do:! sÚllauures () dos denutados, no excrcí- de Azevedo l'ecanha c D. Franci,ca Dcncdita do Azev~d"
CIO de 18G3-;-1864 a de [i1)4:000.$, que 'será di,tribuiil, da PcclLllha; e de imojí i\ D. Maria l/ranci.cu Leite Cambàó,
T?an,ell";tsegul!lte: § H. Camar<;L dos scnadores23í:()OO~, !li\ 'q~al rcsolução 8ua Ma~estaôc o fllljlOl'iHlor con~mll".-
,,. aJ'ch!vur) commullrcalltla·se a outra camara.
~ 1tl, CUlllitl'êl dl)'i! t!ultlüad.os 320:0!)O, "
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SESSÃO EM 1:1 DE JULHO DE i8R

ORDEM DO DIA.
da lei de 19 de agosto úe 1816, que manda eOm,f)af il apilra',ão logo d~IJojs de terminado o recebimonto tias êedulas
CREDITO AO 1!I1l'US11lnlO DO IMPllIIIO.
Quanto ao facto de baver-se comecarlo a 3" chamad" no
Achando-se na sala. immediata o Sr. ministro do imperio, mesmo dia em que terminou a 2", Iimílc-me a ob,!Írvar que
farão sorteaJos para a deputacão que tinba de o reeelier os uma e outra camara o tem sempre con"jrlemdo como motivo
Srs. marquez de Abrantes, Dantas e barão de S. Lourenco. sumci~nte para annullar:se qu":lq'!er elei~ão, por prejudicar
Procedeu-se á votaçfio sobre a proposta do poder executi- essencialmente o e;tCrCICIO do dlrPlto dos votantes liue a lei
yo ab!,indo um credit~ supplem~ntar para o ministerio do quiz garantir peja disposiçãO do art. «'8.
'
'rmpn'lO, na parte cUJa dlscussao ficou encert'ada com as
Posto que tenba de dar, como já disse, um voto de inteira
ememlas do Sr. Ferreira Penna e da camara dos deputados; adbeslio ao parecer: peço todavia Iicrnça uoa ílIustrados
e Coi approvada a emen-da da dita camara que converte a membros da ~ommlss,10 para observ,ll' que não deve passar
proposta em projecto de lei; r~i approvado o art. uni co da sem reparo mais severo, sem alguma dlllHonstract'ão rle exproposta, e bem assim a emenda de numeração, da mesma tranbesa por parte do senado, o fado de ter idó o 1° supcamara, a esse artigo, ficando prejudicarla a emenda do 1,len~e .do de!:g.ado de .policia, por ordem do presidente da
·Sr. Ferreira Penna. Em seguida foi introduzido no salão, na provmc!a, ass!,!lr á elelçáo de que se. trata, e tomado parte
fórma do estIlo o Sr. ministro do imperio. e entrou em dis- I n,as dehberaçoes da ~c8a, sendo ate. autor. da proyostl eI?l
cussão a emenda da camara dos deputados formando o art. 20 . Virtude d1l; qual resoheu. e1la, çom mamfesta l.nrracç.HO da lei,
do projecto. Encerrada a diseussfio, retirou· se o Sr. ministro proceder a 3" cbamada Immed!a~amente dep~ls de finda a 2',
'com as mesmas formalidades com que foi recebido.
como consta desta declaraçiio fetta n~ proprla ~cta: (Lendo)
S
P
.
« Sendo 1 hora da tarde do mesmo dIa conclUlda a 2a cbaO R. pn~s\OENTE:- a~e~eu-me OUVir. q':!o se estran~ava mada, o merilissimo Sr. Francisco PereiJ'a Borges, 10 subsque eu. conVIdasse o Sr. mln~stro_para a~slsllr â dlscus~ao .do tituto do delegado de policia, {lue a estas eleicões assistia por
'art. 2. Iilevo d.ar uma exphcacao a~ ~enado .. Em prImeiro ordem do Exm. presidente da província. olfêreceu á mesa o
. logar observarer que o art. 2' é SUjeIto á discussão. ~omo seguinte parecer: que sendo ainda muito' cedo para adiantar
,qualauer. outro, '~' fa~ par!~ da pt'l>posla, q)le o Sr. mmlstro os trabalhos a mes<,l resolvesse a princil,iar a '3' chamada, o
tem Irelto de discutir. Em segundo. I~gar parece-me q~e qual parecer o presl!lente da mesa pondo em discussão passou
qualquer :membro desta casa tem o direito de .oll'erecer artl- por unanimidade de votos, em vista do que o juiz presidente
ll.0s add.i~I~Otl, e, portanto, podendo .s~r o[erecI~o alg um a:- annuncioll que se ia Ilroceder na mesma hora á 3' éba·tJgo addltlvo nesw caso, o Sr .. mInistro do ImperlO deVia mada ele. "
'estar presente para.poder ser OUVido.
~'
_..
.
Pr<'cedendo"se á 'Votação, passou a proposta com as cmenNao rellldmdo na parochm~ não estando nella qualificado
das da outra camara para.a S. discus~ão.
vol~nte, como ~em se conhece pela v~taçillJ gue obteve para
elCltor na da Cidade da Bagagem, nao podIa aquelle func
'ELEIÇioD~ [LEI'rORES ESPEClAES.
cionario, nem ainda como simples cidadão, intervir de mo(lo
Entrllu depois em 1- discussão o Jlarecer da commissão de algum na cleiçl10 de quo se tmla; e se o fell coml'arecimento
cOllstítuicão ácerea da ele' lIa de ele'to es
cc'
d
teve por objecto manter a policia da assemblea parocbial
I r ultimo,
esp laes
e se- é tamL.em inne~~vel que Ilouve nisto Iluo-rante
Olfell"a
e I'n:
nadar, a ,llue se procedeu aI~28 de fevereiro
na parob
o
chia de Saot'Anna da ·Barra do rio das Velhas doi. provineia vasão das atu'i uições que os arts. 46 e n da lei de 19 de
de !linas Geraes.
agosto de 18í6 conferemexclu8ivamente ao juiz de paz presidente, coadjuvado pelos membros da mesa.
o I!Jr. Ferreira Penna :-Entendo, Sr. presidente, Permitta o senado que aproveitando a opportunidade eu
como a ilIustrada commissão de constituicão que a eleicão de faca mais algumas reflexões sobre este e Outros factos de igual
eleitores especiae~, de que trata este seü parecer, deve ser uaiuresa, que temos presenciado
annullada pelas dua>! razões que ella expõe: ter sido feita em
Quando o governo expediu as instrucções do 4. de maio
commum com a de eleitores de depulll.dos, sob a presidencia de 1M2. regulando o modo de fazer as eleições, o partido
da mesma mesa, recebendo-se as cedulas ao mesmo tempo, que então se acbava em opposiçãO lev~ntou os maiores clae lavrando-se de tudo uma só acta; e haver-se dado comeco mores, não só contestando a compelencm do poder executivo
{I a· cbamada dos ·votantes no mesmo dia em que terminôu para aquelle acto, mas tambem denunciando como um atten
a 2".
tadl> contra a liberdade do voto, como um meio de assegurar
Quanto ao \<> fado cumpre observar que a irregularidade em todo caso a victor ia dl>s parti distas do governo o artigo
não foi autorisada, nem motivada pela ordem do presidente em que se determinava que as listas dos cidadãos activos fosda provinda, segundo a qual dever-se-bia proceder á eleicão sem organisa1las em cada IJarocbia por uma junta composta
de eleitores espeeiaes em seguida fi dos deputados, islÓ é, do juiz de pa", do parl>cho e do subdelegado de polícia como
fiscal.
logo que esta se ultimasse.
Em 1814 subiu ao poder o partido liberal, e as eleic~s
O que se praticou. contra o verdadeiro sentido dessa ordem,
desse
alia0 berão se (lar aqucllas mesmas instl'Ucções sem
que se acba transcripto na aeta, não p6de merecer a appromodificae.l0
alguma, cabendo-Ibe grande vantagem na comvação do senado: t·, porque competindo a cada uma das camaras legislativas o reconhecimento da legitimidade dos res- posicão da no,a camara.
Em 18«'6 rromulgou-se a lei de 19 de agosto, por meio da
pectivos eleitores, e podendo dar-se quallluer irregularidade
11a Cormação da mesa, ou em algum dos outros actos do pro- qual pl'ocurou-se dar todas as garantias possiveis á liberdade
ceôso eleitoral, cumpre que' as eleieões sejã() il!teiramente do voto. O processo da qualificaciio foi commettido â juntas
distinctas, como pondera a iIIustre commissão, para que possa compostas de juizes de paz, eleitores e seus supplentes, e a
cada uma das eamaras exercer livremente o seu direito, sem decisão dos recursos a conselhos compostos de dous funeeiodar-se o inconveniente de ser approvado por uma aquillo narios tambem electivos, e dos juizos municipaes, que, commesmo que a outra reprovar; 2', porque tendo sido tomado quanto nãó' sejão electivos, podem todavia considerar-se indedepois da inst.allaç;10 da mesa a deliberacão de exigir de cada pendentes da. inlluencia política do governo durante o quavotante a immediata entrega de duas cedulas para ambas as triennio do seu exerci cio.
Em summa, levou-se a preeaucão a ponto de determinar
eleições, houve nrdadeira sorpresa para todos aquelles que
presumião que a dos eleitore~ especiaes só teria Iogar depois que o presidente da junta de quali6cacão e da assembléa parochiai
seja sempre o juiz de paz maís votado do distrlcto da
de concluida a outra, segundo a ordem do presidente da provincia, não lhes restando, portanto, o tempo necessario, nem matriz, esteja ou não em exercicio, esteja embora suspenso
Mesmo a liberdade que deverião ter, para formarem as suas por aeto do governo, ou por pro11unei. em crime de responeedulas, embora se diga em um contra-protesto, transcripto sabilidade.
Por alguns a11nos foi essa loi executada sem que o governo
na a~ta, que para isto se lhes concedeu o prazo de duas horas; ?o, finalmente, pOI'que a respeito da eleição de eleitore. pretendesse intervir por agentes seus no processo das eleicões,
especJaes de senador não se observou a di~posiçãO do art. ra Isto é, nos trabalhos das assembléas parocbiacs, postô que

SESlSÀO E~l 18 DE JULHO DE 18bJ.
EMENDA ADDI'IHÁ ÁO PARECER
!ll1ll'ta CeSôlissem ilS queixas do pal'lillo da opposiçãO con~ra
a inllllcncia exe~cirl,\, mais 011 menos abcrlament~, .com ~alOr
" Chame-se a atlcnção do governo. para que baja de dar
ou menor violencia, por cortos agcnt~s da admlOlstraçao, e as convenientes providencias, sobre o faclo de ter ido o 1°
especialmente .pelas autortdadcs Ilohctaes, e commandl!.!Ites supplente do d~legado de pol!cl';l do t~l'Cl!O .da .ll.agagem, por
da "uarda nacIonal.
. ordem do presHlente da provlOcla, assIstir a eleição de uma
!festes ultímos tempos, porém, tem-se entendido que o freguilZÍu onde não l'csidi;t, lIelll estava qualificado votante,
governo e os presidentes de provincia podem .designar q~aes com manífêsta otIensa das aUribuicõcs que os arts. 46 e 47
quer empregados de sua confiança pam asslôtu'em as eleições da. lei de t9 de agosto de 18i6 conferem exclusivamonte ao.
com o fim de ....
juiz de paz presidente e mais membros da mesa da assembtéa
O SIl. ~IENDES DOS S.\NWS (com ironia) : - De garantir a parocbial, e sobre o modo como aquelle Cunccionario exerceu
a. sua missão, ingerindo-se nas deliberacões da mesa até o
liberdade 'do voto.
I'onto de apreselltar uma propo5ta cuja allprovacão importou
O SR. FERREJn,\ PEl'iNA : - Sim. de Il'arantir a líberdade a nullidade da mesma eleicllo.
•
do voto, segundu se diz nas pecas omciaes. postergando-se
«Pa~o do senado, 14 de julho de t8Gi.-Ferreira Pellassim a disposicão da lei que tônfore exclusivamente ao juiz na.
de paz presidente, e mais membros da mesa, como já ohsero 81'. visconde .Ie Sapuenhy: - A commissão aceita
vei as attribuicões e faculdades necesôarias pôra manter a
ordem nOs trabãlhos da assembléa parochial, de sorle que a emllnda. Nilo ftlZ esla declaracão no parecer, llorque sup·
poz que o governo tornaria este tacto em consideraçãO, indetique s;u'untida a libel'dade dos votanles.
pendente de I'ecommentlação do senado; mas pal'ece que mIo
Essa pratica, que comecou, se nào me eng,lllo, em 1860, faz mal nenhum que se faca esta declaraçãO, porque o facto
teva mUlto maior desenvoivimento por occasião das eleições é o mais escandaloso que· tcnho observado: é um delegado
gemes de 1863, justamente quando se annunciava a era da de IJolicia mettendo-se na eleicão, e melteu-se mesmo nellll.
regeneração do sjlstema representa,tivo. _
.
para dizer á mesa que convinha fazer isto, aquillú e llqui!·
Então recahiu a escolha, ou ,Ieslgnacao em maglslrackls de l'outro.
dífferentes cal~gorias, que aliás se diiia que devião ser inProcedendo-se ã votacão, passou o parecer, com a emenda.
teiramente cóll'anhos á luta dos partidos, em autoridades policiaes, em funccionarios de diversas classes. inclusivo otll- para a 2' discussão. •
eiaesmilitares, postoquo subsistissem as ordens do governo em
O SR. PRESIDENTE declarou es~tada a materia da ordem
que so declara que os juizes d1l paz que forem subdelegados do dia, e deu para a sessão segumte.
devem deixar o exercício treste cargo emquanto presidirem
« 3' discussão da proposta da camara dos Srs. deputados,
aos aetos eleitoraes, para que não tenha .nelles inHuencia. a que a[l~rova li pensão annual de 600i/l, concedida ao padre
autoridade ~olicial. Contra tão iIIegal e abusiva pratita pro- José Miguel Martins Chaves
ijunciei a mmha opinião quando se c1j,,'C'IItia a resposta á falia
" l' discussffo do parecer da commissão d~ constituição.
do tbrono da l ' Sl!Ssão do corrente anno, observando que se .ácerca nas actas da ~a eleicão de eleitores espccia~s feita em
o governo tinha tido em vista manter impa.rcialme~te a liber- Ui de maio do anno correnie, na freguezia da cidade da Camdado do voto, os factos provavão qlle a mfluencla dos seus panba, em ~linas Geraes.
commissarios só Linha sidc Cavoravel ao partido governista.
Levantou·sc a sessão ás 11 horas e 55 minutos da manhã..
O nobre senador pelo PArá COr.t~6tou e"ta minha asserção,
ditendo que o contrario tinba acontecido em di ersas proACTA DE 16 DE JULlIO DE 1804:.
vincias, e especialmente na do Piauhy, mas em poucos dias
uma declaracão pubticada pela imprensa, e asslj1nada polo
PRESIDIlNClA DO SR. VISCONDE DE ADAllT!!.
cx-presidenté ~aquella provlIlcia, pessoa sem duvida a mais
A's 11 horas da manbã fez-se a chamada, e acharilo-se
eompetent.. para fazêela, veio mostrar-nos que era o Dobre presentes os Srs. viscondo de Abaeté, Mafra, Teixeira de
senador quem estava mal informado.
Souza, l\lendesdos S.ntos, Carneiro de Campos, barão de
Compreltendo, Sr. presidente, que quando bouver motivo S. Lourenco, barão de l\luritiba, Pimenta Bueno, Souza
para receiar-se que a tranquillídade publica seja alterada Queiroz, A)meida e Alhuquerqlre, Cunha Vascoocellos, Ferem qualquer logar ondo se hOllver de fazer uma eleiçi<:o, o reira Penna, D, Manoel, viscoude de Suassuna, Araujo Rigoverno eo s presidentes de provmCÍa devão reeommendor beiro, Paranhos, Souza Ramos, Sb,ueira II Mello, Dantas,
á competente autoridade policial que ahi se apresente, ou visconde da Boa-Vish, Rodrigues Silva, Nabuco, barão de
rermaneça para dar na conformidade das leis as providencias Pirapama, Candido Borges, marquez de Caxias, Paula Pesneces~arias.
soa. Pompêo e Silveira. da Motta.
Faltúrão eom causa participada os Srs.barão de Cotegipe
Tambem 'reconheeo que nada haveria a estranhar-se no
procedimento do governo e presidentes de provincia, se se barão de Maroim, barão da Quaraim, Eusebio, Paula Allimitassem a fazer de sua .parte o que fosse possivel para flue meida, Sinimbú, Dias Vieira, Fernandes Torres, Dias de
as pl!Ssoas mais distincl.1S e respeitav~is de cada íl'Irocbla, Carvalbo, Souza e Mello, marque~ de Itanhaem, Ottoni, ·vise mais credoras de sua particular conllanca, concorressem ás conde d~ Itaborahy, visconde de Jequitinhonha, visconde de
assembléas eleitoraes, para observarem de perto os factos, Sapueahy e Zacharias,l, e sem participacão os Srs. Ferraz.,
e darem sobre elles informacões desapaixonadas e fide- harão de Antonina, ::iouza Franco, Candido nal)ti~ta, Fonseca, lobim, marquez de Abrantes, marqueI'. de Olinda, e
dignas.
•
"Visconde do Uruguay.
A nomeação, porém, de agentes ou commissarios com ca
Não havendo numero sutllciente de Srs. senadores, o Sr.
raeter otllcíal, a sua intervencão naquillo que é da exclusiva presidente declarou que não podia haver sessão, e que a
competencia da mesa. não me- parece admissivel por maneira i ordem do dia seguinte era a mesma já designada. Em sealguma; e d'entre·os factos de semelbante natureza que têm guida convidou os Srs. senadores presentes para occuparem ·se
occorrido no imperio não me recordo de que haja chegado ao .em trabalhos de commissões.
conhecimento do senado algum outro revestido de circumstaneias tão nota"Veis e aggravantes como este 'de que agora·
tratamos.
"O' sessão
O emprego de semelhantes meios para vencer c1eícões po-·
EM 18 DE JULHO DE 18M.
'derá convir momentaneamente a um ou outro partido: mas os
PIIESIDENCI! !lO SR. VISCONDE DE ABAETE'.
precedcllte5gue assim se estabelecem serão sempre funestos;'
e eu lisongelO-me de crer que nas Gamaras legislativas nem, SUMMAIHo.-Expedicute.- Ordem do dia.- Pensão ao I,adre
um membro haverá que levante a sua voz para. justifica· los. : J 1\1 .. Martins Cbaves. Approvaçlio.- Eleição de eleltoros
rspcClaes. Approvação do parecer.
Foi lida, apoiada e pOHa em discussão a seguinte
J)

SESSÃO El\l 1!l DE JUJIO llE !~G1.
ks 11 bora.s ,la manhã, acbando-<c flrcs~ntc;; os 81'S. ViS-\1I1otta, Almeida c Al-;JU(IUcl'qn r , Clírllcil'o de Campos, lJ.
ó:onde dc Abaeté, Marra, Teixeira oe Souza, CHrnciro de Manoel, Zncharias, lUilrqucz de Abranlc8, Dias tle Carvalbo,
/:ampos,lIlenoes dos 8alllo~, Ferreira Penna, Cunha Vas- vi,conde ,Ic SUils:mna, llal'flo de J\iuritiba, Souza Queiroz,
lóiJllcellos, Dins nu Cftrva!ho, barilo de Muriliha, Almeida e Cllnha Vai'cnncellos, Candido Baptista, Souza Franco. marAlbuquerque, bal'uo de S. Lourenço, marqucz rle ltanhaem, quez de Caxias, marquez de Oli'l!la, visconde de Jequitiviscónrle rl;, SajlUcabv. 80uza l1al11os; 'l{o,lri!<Ulis !Silva, vis- nhonha, [)i~s Vieira. Souza Ramos, Siqueira (l ~l!;Ilo,
conde de Sunssuna,' Aranjo Ilibeiro. Si'lucira Il ~Ifllo, Pa- J)anla~) vi "conde do Uruguay c Fonseca, o S\·. presidente
ra.nhos. D. Manoel, l'ompl;o, Paúla l'e"oa, Souza Queiroz, abriu a 6c"iio.
visconde de Ilaborahy. Illllrqucz lie Caxias, CalHlí,lo Bor!<es,
Coml'nrccp.r~o logo depois os Srs. Canfii,lo Borges, Paula
l1larquez de Olinrl'l. Dantas, Jouirn; Fonsoca e bariio do I'i- Pessoa, Pomp~u. visconde da Boa Vista, Hodrigues Silva e
nl[lamu, o Sr ~ presidente i1briu fi se~sTio.
barão rte })jrrqlama.
.
COlllllarecúl'âo d~pois os Sr•. visconde da Doa-Vista, Souza
Fallilrilo rom causa pa~'licipada os Srs. bariio de Cotegipe
rrnllclI, Candido Baptisla e Silveira da ~Iotta.
bal'uo' de Mal'oi1l1. banio de Qual'a!lim, EU1.chio. Puula AIFaltáriio com causa participada os 81'S. barão de Cotugipo, moida, Sinimbú, Fel'nandes 'f oI'l'cs , Souza e ~lello, llIarrll12Z
)lariio di; 111 al'óim, barãu de Quarahím, EUlie!lio, Paula. e AI- <1e ltanhacm ~ Ottoni ;0 Fcrn partecillação os 81'S. jierrnz,
meida, Sinllmbú, Dias Vieín!, Ferna.ndes Torres, Souza e bariio (le Antonin:t, l'aranbos o Nnbueo.
Jll~llo, Ottoni, vi <conde de.lequir.inllonha e ZaehaJ'las; e som
Foi lida e ~Jlprovnda a acta da sessãO antecedcnte:
pnrticipação os Sl's. Ferraz .. hal'iio de Antonina, Pimenta
O SR. 10 SECHETAPlO deu conta do se~uinle:
Hueno,'marquez de AJJrantes, vl,clllHle do lJl'u"uay e N"bueo,
.
b
.
l'or~o lidas e approvadas as actJS de 15 e 16 do corrente
EXPEIllE~TE.
mel.
.
l:m omcio de 1fl (io corrente, do minislerio da marinha,
O 8ft. 1" 6EcnllTAfilO deu conta do srguillte
acompanhall<lo o aulo~rapho da resolução rla asscmlJléll gr·
EXPEDIENTE:
ral legislativa, que autorisa o goVPl'Ilo a mandar pagar os
vencimentos que se devem au ex-soldado rlo cxtincto COI'I'0
Um officio, ,le 10 do corrente, do 1" secretario da cmnnrn de artilharia d~ manilha João Antonio de Cnrvalho. na qual
,los rlcpu\ados, conlllmnicando haver SU.t1 :'ilagestarle o Impe- resolução Sun Mnt;cstade o lml'cl'ador consente.- A arebiradar sancciollado ii resoluçãO da a~sem"léa ~eral que manda va,.. clHllmllnic<llHlo-se á ontra camara.
.
terem vigor por QtHlt .. O nnnos os exames d~ pl'Ppafiftorios
Oulf'o, dá mesma data, do 1" secretario na camara do!>
feitos na. f1lculrl,ufcs' de direito e. de medicina 110 imperio, e deJlul~dos, acomllanhaado n proposlil do p(\der executivo (Iue
IllJranle o in~pcctor !,el'al da instrucciio Ill'ilDill'ia c seeull- fi~:a as de~pexas e "reli il receita ;:;(;1'al do imperio para o
,faria da côrle.- A nrchivar.'
.
e~ercieio de 18Gi-1(!(;i;, com o reliüol'io do I'pspectivo miRequerimen!o de Antonio José de Souza Netto, pcrlinrl0 o ; nistel'io, e as emendas fcilas c approvadus IJel" dita camam
10rl11' de porl~lro do paçél do senado, quando seja dispen.sado á referida propoHa.
.
1\ adual.-A mesa.
Auglll\loS e Digni;;simos Sellbores nepresenlanles da NaçITo_
ORDEM DO DiA.
-Dando eumprimenlo ao [H·cc.cito rlo art. 13 da lei de III ,11'
outubro (lc lS:3:í. venho aprosentar-vos a proposta da lei dr
PENSÃO AO PADRE ,. ~r. IIIAllTI"1S Cl1.\VES.
Entrou em 3- discussão c foi. sem debate, approvodo para úl'çalltel!io para o exercício cie lSlii. a 1i)(ití.
,u~ir Ú f;ancção imperíal a proposiyão da camara dos depulados que approva a pensão!le 600,;3 concedida ~o padre Jusé
l\liguel Martins Chaves.
C A p.rT U L O L
ELlllÇXO DI: llLIlITonr:s Ilspr;CIAES.
DESPEZA CEnÁL.
Seguiu· se em i" discussão e passou para 2-, lambem fcm
Art. 1. o A c.e<pew geral do imperio para o exercício de
debale. o parecer da commiss,io de constiluio,ão iÍccl'ca da
2' eleição de eleitores espccia~s de senado!' (eita em 15 de J8G{-1~G:í li f!xada lHt 'luilnlia de . . 57,84G:tlii,j),!i6
maio do anno corren\c, na freguezia da cidade d'l Caml'anba,
a qual s~l'á ôi'lriGuirla pelos sele diversos rninislerios oa
r'l) Minas-Geraos.
fôrma espcci(lcada. nos artigos seguintes:
.
O SR. rBES!D&NTE rlcclarou esgotaria a materia da ordcm
Al't. 2. 0 O mini,tl'o e secretario rle estado (los ne.:ocíos do
do rlia e deu para a da . seguinte ses&1\ó :
. « 2" discussão' do pareceI' da commissITo rie consliluktio impcrio é autoi'i,arlo para despender com os ob.ieclos' designali cerca da eleição de eleitores ccjlcci;10s de senadol' a que' se dos nos scguinl.e~ P,II',:g!'aphus a quantia de q,'l81:~9íiíi:JO
JH'ocedeu a 28 de fevereiro ultimo na porochia rle Snnt'Anna
A.Ftlhcr:
,ia Barra do Wo das Yelhas ria I'rOviffda de !linas Gemes,
rom a emellda do i5r. Ferreira l'eunH.
. 1 Oolacãú de Sua Mugeslilde o Imllerador
ROü:OOO$OOO
« 3' discussão (:a p"oposta rio poder executivo alJrinllo um
2 Dita do Sua liIa!,<lSlaôe a ImlJOI'atriz .
9G:OOOi>UOO
rredilo supplementar ao mínisterio do ímpcrio com as emon- 3 AlimellllJs da prínccza imperial a Sra.
(1 .. " da emnara dos 81'S. deputados.
D.lslvel _ . . . . . . . .
12:000$000
Levantou-se a SCSBào ús 11 horas e meia da manlui.
Ditos da prineeza fi 51'1\. D. l.copoldina
0:000$000
5 Dotação da princeza fi Sra. D. ,Ianua~
na, e aluguel de casa· . . . . .
10'2: 000$000
.flS- I'lC(jsil.c
(i Dlla de Sua I\!ageslade a Imperatriz.
vi
uva
,
dmlueza
de
Dr~ganc".
.
•
lJO:OOO$OO.O
E.fII 10 Im JULHO DE 1GGL
7 Alimenlos do principe o Sr. Il. Luiz
0:000$000
l'r.JmOEl'iCIA DO En. VISCONDE DE ADAETÉ.
8 Ditos do princlpe o Sr. D. Fe1irpe. .
O:OOO~OOO
.sul\B!.,r.IO.·..:...E~pcdicntc.-IlcctiGca!;jiO do Sr. Souza rrnllro. 9 Ordenados dos meslres da famtlia im. -Ordem do dia.-ll\f!iç~o rie eleitores esperiaes. Vota~
perial. . . . .
1'2<400$000
~.ã0,-,Ç.'cdilo ao ministcl'j~ ,lo impcrio. Hiseursos dos 10. Secretario de eEiado
110:780~OOO
SI·S. 8.lvelra da ~!otltl, Jlllill,tro fia fazenda, visconde de 11 Bahinete imperial _
1:900,)\000
llilllOnlby, Souza Franco r. Ferreira l'enlla. Emendas.
'Í8,000,jlOo.o
1l! ConEcllJo de o,stado . .
As 11 1l0l'DS mellos :; minutos da malllJrr, nchmHio-se 13 l'resideocias de provincias
2t 1:030.;')00,0
J"'e5cotc; os Srs. vlsconlhl de AlJacté lI!arra, Teixcil'a li Camam dos ~cn,f\lorcs .
'215:550$000
de S0UZ;j, Fel')'rlra PCillUl \ !flcnd~s do; Santos) ViSCOllt!t\ 1ij /)Í!a dos deputados
:;!i6 :230~OO.O
,!? 11,,1,01',,111', Pimenta !lur"" har"n rle R. I.our""oo !ll f';Uólas rle ru:::n ,!e ';j 111111 " volta !lcs
í'i~j'fllldl' flfl 'R?rH(';~by. Jn!íil'i'.
ntllf'iro. f;jJrrir~t ~d,;
rlrl'lltilr!n,

SESSAo Eill

211:1,0$000
37;71fi;5000

Muoeu nacional.

'íll B ygiene puhlica
.....
'2s Eml1regauos de visita de 5audc n03
portos.
\!3 L~~ar, tos . . . .
'2i Instituto vaccioico. . . . . . .
\l5 l3i"llo, catbcdmes, pal'ocllos c rclacão
Illtlropolltana . . . . . .".121l SClllínarios episcopaeo. . . . . .
':li Estabelecimentos de educandas no Pará
'28 Archivo Jlublico . . ,
,.
li!J Commissão ,científica de exploração
no intel'ior de algumas proviudas uo
imperio
.....,..
30 Soccorros puhlicos e melhoramento do
estado sanit"rio. . . .'. . .
31 Obras especiaes do minislerio do imperio. , . . .
32 Instituto commercíal. . .
:j3 Dito dos meninos cegos . .
H4 Dito dos sUl',los-mudos . .
:Hi Dibliothec,l publica . . . .
)lfJ In:;tilutú h;slorico e geo[(l'ilvhíco
:17 Imperial academia de medicina.
:18 Evcllluaes . . . ,
3a Instrucção primaria e secundaria no
município da cUrte.
<Í(} IIospi tal dos lazaros .
o
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lG3:57~$OOO

li Facul.llIJes de dlfeito.
13 Ditas de medicilla. .
1!) Academia das bellas-artes
(~I)

i!)

8:flOO~OOO
14:160~OOO

'23:200$000
51.í:000;i1000
H:í80!1000
10,8:1: 93(j)980
191 :600~O(l0
~:OOO~()OO

1l:120;ilOOO
'1.0:0.0.0$000
133:300!,l000

'2 Conselho na vaI.
.
li Quartel general da marinha,
4 Conselbo supremo militar. .
I} Contadoria.
. . . . .
6' IlItendencias e accessorios e conselho
. qe compras. . .
.
7 Auditoria e executoria. . . . .
8 Corpo da al'ma!Ia e classes allnexas.
9 Ba(alMo naval. . . . . . . .
10 Corpo de imperiaes marinbeiÍ,'os.
11 Companhia de invalidos. . .
'12 Arsena?s. . ,
la Capitanias de pO!'to~.
1<1 Forca naval. . . .
15 Navíosdesarmados.
16 Bospitacs..
.
17 Pharóes. . . "
18 Escola de mariaha . .
19 Bibliotheca de marinba.
20 Reformados.
'21 nlatel'ial.
22 Obras. . • . . . . . . . ,
23 Despezas extraurdinarias e cvcntuacs.

4'2:900$000

13':903~998
12:68i~000
6,O:500~000

15'2: 686rli2iíO
3:420$000
513 :230$400
29:308;13100
196:578,J000
13:096,j)0'i'2
1,560:785$432
231:093.~574

1: ~87: 629$000
31:675$000
189: 139í1)364
86:660,J437
112:i35;1l79'2
6:206;1l625
96:369;1l876
2, HlO:0009000

100:000;l\000
6'0:000~000
18:000;ilOOO
200:000$000
359i!l:,')000
16 :OOO.i>.OOO
Art. 6. 0 O mInistro e seoretario de estado dos itegocios da
lU60$500
0:000.'1000 guerra é autorisado para despender com os objeclos designa2:000$000 dos nos seguintespal'agraphos aljuanlia de 13,'206:'274,J3i9
20: OOO;JlOOO
A saber:
357:4fl'2$':!riO 1 Secretaria de estado. ,
212: 35i;l)OOO
2:0CO;/lOOO ~ Conselho supremo militar
i1: i9$000
12:7iO$000
:J Pagudorin das tropas,.
..
Art. 3. fi O minisll'o e secl'utario de cstauo do. negocios da 4..\I'clüvo milí tar e offieina lil.hographica
30:000~000
justiça é ,\ulol'i"ailo para despender com os oltjectos dcsif(na- .:l. lustn1cçt1o militar. . . . . , .
302:890,)1500
dlls nos Eoguintes ~al'agraph!)s a quanlÍa de
3,209:õ9ti;;}831i (; Ar:lcnues de guerra, etc. .
2,239:':!15>li>3M
7 Corpo de saudo e hospitacs.
7~8:811 ,-Il600
A sahfr:
?, Quadro do exercito ..
7,364:G82Jl5õO
11)9 :()4.()$iOO() 9 COUlmissões militares
16i:590JlOOO
1 Sec!'otul'ia de estado. . .
596:568~445
'2 Tribunal supremo de justiça.
107:3110.;:\000 10 Classes inactivas. • . . . . .
163:200~000
:, Relacões. . . . . . .
290:1l!I:l;'ía:m 11 Gl'at!ficaçilcs diversas e ajudas decusto
, . . . . . . . .
200;971,,;\500
4 Tribú!laes do commel'cio .
ii:2ilO~OOO 1:2. Fahl'lcas.
293:85iffiOOO
;; Justícns de 1" instancia. . . . .
96 1: UO;;:lOOO la Colonias c Ilrcsidios militares.
14 Obras milital'es . . . . .
360: 000$000
,) Ajndiis de custo a juizes de direito c
<1.81 :617~400
S2,O(l(l$OOO lã Diversas despezus e evcntuaes.
mU!licip,aes , . . .
..
n4:(i()0:;lOOO
7 Dcspeza se~rela e repressão do lrrdlco
Art. 7.' O ministro e secretario de eslado dos negocios da
41f:i;i02;OO()
II Pessoal e material da policia .
9 Guarda nacional , . . . .
16i:621,ií500 fazenda é autorisado (Jara (Juspander com os objculos designados nos seguintes paragraphos a quan10 Conducção sustento, curativo, clc,.
19,131:198$512
de pretios. . , . . . .
118:320$l}()O tia de.
'l1 Eveni.uaes . .
.
1O:01l0,'l.OOO
A saber:
üHi:3!íl;'i,jiJ()
l'l Corpo policial da córle
1il Casa de coneccão. ,
16252ii,0500 1 Juros, amol'tisaciío e mais despezas da
14 Obras
"
28:740;1)000
divida externa fundada, pertencente
ao estado, ao cambio par de 27, ,
3,078:097;,!l777
2
Ditos
da divida iutel'lla fundada . .
4,'215:732$000
Arl. {. o O ministro e secretarie (le estado dos ne",ocios estrangeiros ê auto risada para despender com os oh- (I Ditos da divida inscripta, antes da
emissão das respeclivus apolices, etc.
{:OOO$OOO
jeclos designados nos seguintes paragrapho'!., a 9ua~,!!a
de. . , .
167:430;j},;;)3 4 Caixa da amorlisaç.lo, filial da Babia,
etc.
.
. . . •
50:3'20$000
5 Pellsionistas e aposentados, . . .
1,172:502;))000
A saber:
6 Empregados de reparticões extinctas.
18:139~OOO
1 Secretaria de estado, moeda do paiz.
Wl:OOOrl)OOO 7 Thesouro na.cional !) thesoural'ías de
46H30;l)51)4
2 l,egacões e consulados, ao camJlÍo de 27.
fazenda . . , .
1,'235:1i3;jl000
a Empl:egados em dislJQoibilidade, moeda
8 Juízo dos feitos da fazenda
71:969$000
do paiz. . . . . . . . . .
7:999$9n9 O Estacões de arrecadacão.
3,187: 160$000
·i Ajudas de custo, ao cambio de 27,
60:000$000 10 Casa" da moeda . : . . . . .
133:166$000
U Extraordínarias no exterior, idem.
60:000;j}000 11 AdministraçãO da estamparia e impros
6 Dik1s 00 inlel'Íor, moeda do paiz.
25: OOO.i'lOOO
sac. do ÚJesouro nacional. . . .
43:~27$000
12 Tvpograpllia nacional
, ,
1ã0:000~000
Art. 1)0 O mi.nistro e secretario de estados dos negocias da 13 Administrai:ào de propríos nacionaes
mannha é autonsado para despender com 03 nhjcctos designa~
c de lerrênos diaman tinos. . , .
51:068$000
dos !lOS seguintes paragraphos a quantia de
7,71} tO:! 1,j}92.0 14 Ajudas de custo c gratificJcões por
ser~íços temporarios e cxtraordiA saher :
nanos. . .
..,
1 Secretaria rle c,lnc!o.
10 1: 790.,)000 1!) Curadoria de africanos livres .
C

o

•

•

o

o
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16 Fiscal das loterias. . . . . .
nnledic,10 de terrenos tle m;\rinhas. .
18 l'reIII1o~ ~escon\os d'c bilhetes da alfandcga., etc. . .
.•..
19 Juro. dn empl'cstimo do. cofre doa
'orph}1os . • . .
~O -Obras . . . "
.•.•
'21 E'(cntuRes, , . •
....
22 EXlITcicios findos.. . . . . . .
~3 Adiantamento da garantíade '2 01° provinc!aes á. estrada de r~rl'o de D.Pe'dro U. . • '. . . . • . .
'21. Dito idem á estrad<l, -de ferro·de Per.lIambuco. . " .'. . • • •
25 Dito idem à da Bahia. . . . .' •
26 Dito em Londres por c(}nLa dll ComIranhia União e lnrlustria. . . .
27 Pagamento ao Banco Ih~ Brasil, pelo
resgate do papel-moeda , . • .
'28 ,Reposí~(!es e reslituiçõcs . . , •
'29 l>agamento do emprestimp do cofre
dos nrplJãos. . . • • .
:lO Dito de bens de defuntos e ausente!.
:1·tDíto de depositos de qualql!-e~ origem.

2:400$000

'~:OOO,j!OOO

lroO:OOO~OOO
~OO:OOO~OOO

1)100: OOO,~OOO
'O:ooO~OOO

iltJO:OOO,liOOO
"253,333,$333
213:333jí333

3~O:000>l)OOO

325:378$069.
.2,000:000,);000

11

!li.

/1;

I/.

·Art. 8. 0 O mini5tro !} ~llcretari!l de éstado dos negocios
,da ;agricultura, comnwrcio e. obras publicas ti autorisado
pua despender col!l os o11jectj)g designa.do~ nos seltuintes paragrap,bo8 a quantia dn.. . . . . . 8,998:8211867
A :saber:
1 :Secretaria de estado . . . . •
2 Sociedade Auxilíadoradn 'Indusuia.
Nacional . . . . . . . .
8 Alelboramento da agricultura • . "
" Oescobrimentos~ exploracão de minas
f) Evenlunes . . . . : . . . •
6 Jardim Botanico da Lagóade Rodrigue&
de Freitas . • • . • . . .
7 >Dito do Passeio l'ublico. . . . .
8 Corpo de bombeiros . . . . . .
9 IIluminacilo ~ublic3 . • . . . .
10 ,Garantia" de Juros As '\lstradas de ferro
. ·ede rodagem. . . . . . •
11 Ob\all publicas geraes e auxilio á.s prcrvmclaes. . . • • . .
1i Obras publicas do município .
13 Limpezn e irrigaçilo da CIdade.
ti Telegraphos . . . . • .
'15 Terras publicas e colonisacão. . •
1G Catecbese e civilisação de 'indios. .
t 7 Subvenção fi.!! ;colD!,aohias de na:vegacãj) a vapor.
18 .C9rreio/!,eral.

1-70:000;15000
6;0001/.000
iO:OOOilOOO
f{I:(lOO$OOO
1~000J)OOO

28,OOOiíOOO
10:000~OOO

60:963$000
038:i00$000
2,256:aO$617
98O:70(l$000

823:89~i50

105:200,ll000
111:196"800
616:700$01\0
80:000&.000

2,531 :000$000
660:1 íl3ílOOO

-CAII1TULon.
IIECE'IT.I. GER:t.L.

Renda ·ordincria.
Art. 9. 0 A receita. ,geral do .imparto 'éoiCadaina quantia

de.

•.

. . • • • • • • .

• ,lf.1,000:000JOOO

.;!rl. 10. Esta receita. seriÍ clfectu.a:da 'com o 'Productoda
;renda Igeral arrecadada dentro do exercicio da .prllllente lei,
sob os títulos abaixo ~esigPlIiIo! =
1}Direitos de consumo, ficandotse/ito.dfillesll sáL'estran·selro.. • . . • . • . . . . . 'l~.G50:000;:5000
2 Ditos de baldellcloe ree~taélro. .
17:005,.000
'8 rDitos idem para' a'costa d'Arrici. .
2241il000
;\ Expediente dos generos 'estrangeiros
navegados pur cabotagem, livres'dos
'direitos de consumo .
336:7i3#1000
li Dito dos ditos tio paiz . . . . .
91'637»'.1000

6 Dito dQS ditos livres .
7 .Armazenagem.. .
: 8. Premios de assiglludos . . . . •
9 Ancoragem . . , . . . . . .
10 Direitos de 15. °[0 das embarcações estrangeiras que passão a nacíonaes .
11. I)üos de 5
compra e venda de
embarca.......
1~ Ditos de 1
do pão brasil .
13 Ditos de 5 °I. eleva.dop a. 7. .
U Ditos de 2 °(0' • • • . •
15 Ditos de 1 °10 elo ourn em barra.
16 Ditos de 1r2 0(. dos diamantes.
1'1 Expediente das capatl\zias.. . . .
18 Juros das accões das estradas de ferro.
19 Renda do correio geral. . .
20 Dita da ca~a da moeda. . .
2·' Oita da Sl1nhoriílgem da prata .
2i Dita da Iitbogl'aplJia militar. .
23 Dita da Typo~raphia Nacional .
2i Dita do Diano Official. . .
21) Djta da casa de correccão. . .
26 Dita do instituto dos ménínos cegos
27 Dita da fabrica da polvora. . •
28 Dita da de feno de Ypanema
29 Dita dos arsenaes.. . . .
30 Dita dos proprios nacionaes.
31 Dita de terrenos di.lmantinos.
.
32, Fóros de terrenos e de marinbas, ex'cepto as do município da côrte, e pro~
duclo.da venda das posses ou domínios.
uL1lisdaquelles terrenos demarinbas.
cujo a[oramento for pretendido por
mllis de um, individuo a quem a lei.
nãO mande ,dar preferencia, ou' não
send.o esta requenda em tempo. os,
quaes serão Ilostos em. hasta publica
para serem cedidos a quem mais der
33 Laudemios, mIo comprebendidos os pro
. veoÍllntes. das vendas de terrenos de.
marinhas da côrle. . . • • .
34 Siza dos bens. de raiz. • . • . .
3~ Decima urbana dc uma legua além da
demarca cão . . . • . • . .
36 Dita addiciónaldas corporações de mão
mprta. • . • . • . . . _
31 Direitos nOVOs e velhos e de cbancellaria. . . . . . . . . •
38 Ditos das patentes dos o!llciaes da,
guarda nacional . • . . . .
39 Dizima de chancellaria . . . . .
40 Joias das. ordens honorificas. . . .
U Matriculas das faculdades de direito e
de medicina. . . . . . • .
42 Multas por infracc1i.o de regulamentos.
'4.,3 SeUo. do papel fl.i~ e pT.op~rciocal. .
'41PremlOs de deposItos publJcos . . .
45 Emolumentos . . . . . . . .
4./i Imposte dos despachantes, 'corretores
e -agente!> de leilões . . . . .
i7 Ditosobrelojas, casas de descontos, etc.
48 'Dito sobre casas de moveis, roupa, etc.,
.fabricados em 'Pai:!; estrangerro. .
49 Dito de 12 % das loterias.. . .
110 .Dito de 12 0/. dos premios das mesmas
IH Ditos.sobre datas mineraes. . . .
52 Taxa dos escravos. . • . . . .
53 Venda das terras publicas . . . .
54Cobraoca~ divida activa . . . .
·Peculiares.ãon;unici;iQ.
55' Renda do imperial coll~io ds Pedro 11.
li6 'Concessão de pennas d agua . . .
57 Dizimos. . . . . . . . . .
58 l1ecima urbana.
59 Emolumentos do policia,

7I:94.i$00U

209:tl5(j~O()il

40:250;.'\0110
190:970,jlOOO
88:ílí2$OOO
4!l:545;,9000
9:721$000
7,ãOO:
00.
~2:i:

7i

00

2:1: 1i5jO 00
124;.1.33;$000.
5ílU98:/lílOO,
351:8n~OOO

10:21i6;j!.ltOij
38:116$000.
5:000;liOOO
t07:085,llOOO,
7:000&000
t 7']:951jíOOO.
1:200$000
6:832;i00o.
57!lH'lOOo.
73:102,,0(10
51:66íiíO(J(),
42:517$000,

10:6115-$000.
7:985$000,

2,226:587~OOQ

17 :296j;00iJ
107:010$000
22U09$000
i~H09$000

120:712$000,
6:500$000
105:94.6$000,
118:497$000
2,398:951$000
22:363jíOOO
192:084/1;000
59:848&000
953:918.$000
28:404$000
723:600$000
36::1:080$000
4í!;liOOO
2i6:251ll'l000
·118:676;11000
277: 135ll)ílOO
70:874,1)000

nãlO;lIooo

3:907;1iOOO
1,114:<i.07>1)OOO
36:iOi{íOOO
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Impos!o sobre casas de 010[1,,5 ,
Di Lo do consumo de aguardente
Dito do gado de consumo .
~Ieia siza dos escravos.
.
Sello de heranças e legados.
Armazenagem de agl1ardento
Ex! rOQrdinario.

66 Contríbuiç;10 para o monte-pio. .
1i7 Indemnisações, incluindo'o producto
das lote nas que o governo deve
mandar extrabir nos termos do art. 1°
da lei n. 696 de 20 de agosto de
1863, e do 2· da de n. 979 de 15 de
setembro de 1858 "
.
68 Juros de capitaes nacionaes. . . .
G9 Producto de loterias para fazer face ás
despez1ls da casa de éorrecção e do
melhoramento sanitario do imllerio.
70 Dito de 1 oro das loteria, na fórma do
decreto n. 2.936 de 16 de janeiro
de 1862. . . . . . . . . .
71 Venda de generos e proprios nacionaes.
72 Receita eventual . . : . .

~all9 DE

(:366,;5000
1iO:O'2I~OOO

JULHO DE

18G~

Estações de arrecadação. Po~ccntagcns" se a renda effccti-

vamenté arrecadada for superior à orcada, e tornar-se por
1í:í:071 ,j!OOO isso insufficienle o credito votado pará. esta parte do venci-

209,013~OOO
212:,169~000
33:68i~OOO

mento dos empregados.
. Premios de letras, etc. Se a somma votada na lei não hastal' para pagamento dos diversos serviços. que correm por
esta. verba.
Juros do emprestimo do cofre dos. orphãos. Se O c.edito
863$000 votado na lei for inferior á importancia dos juros reclamados..
Rio de Janeiro, 8 de maio deI863.:-Ma.rqu8z de Abrant($.

25 1:()'OO~OOO

40,000&000
55:500$000
60:000$000'

31<:OHS~OOO
129:186~000

EMEMDAS nrrAS, E APPROVADAS PEU C4l1ARA DOS DEPUTADOS
Á PROPOSTA DO 1'0lHlR EXECUTIVO \lU!! FIXA A D BSPEZl E ORCA ....
RE~EITA GEIW. DO Il>ll'ER10 PAR.!. o EXERCICIO DE 1864.~t~IH).

A assembléa geral decreta:

CAPITULO 1.
l)ESPEZA GERAL .•

Art. 1.· (A dpspeza geral do imperio, etc.)
Em vez de 57,8t6:4.07;i766, diga-se 5i,372:057$8U.
Ar!. 2.· (O ministro e secretario de estado dos negoeios
Iil,OOO:OOO$OOO do imperio, etc.)
Em vez de 4.,78H9l,i'1!l0, diga-se 4,6'15:86Ii1!158.
Depositas.
No § 9·, em vez de l'i:í.OO~, diga-s0 1t:iOO~.
No § lO, em vez de 170:780$, diga-s'l 161:980" ,
t Emprestimo do 'Cofre dos orphiios
1,:HH07..,3000
2 Bens de defuntos e ausentes. .
237:772~OOO inclusive 1O:OOO~ para continuar-so a reimpressão da legisla:3 Ditos do evento. . . . .
2:961.l1000 cão de 1808 a 1837, e 1:200:;S para a codificacão das decisões
•
4 Premios de loterias_ . . .
68:735jOOO àcerca de eleicões.
No § 11, em vez do 1:900JJ, diga-te 2:071:$i28, inclusive
I) Sitia rio de africanos livres •
1:608$000
~ Depositos de di versas origens.
1. i66:371&OOO 171~ií!8, parte da gratificação paga pelo .ministerio do impe~
rio ao encarregado dos trallalhos de escnpta do conselho de
:J,340,85i~000 estado pleno.
No § ti, em vez de íl'11í:550~, diga-se 27'1:550~.
No § 15, em vez do 356:230", diga·se 358:230$.
Art. 11. O ~overno fica autol'lsaoo para emittir bilhetes
No § 17, em vez de 163:572$, diga-se 16Hliíl$..
do thesouro ate a somlna de 8 OOO:OOOJ) comoanticipacão de, No § 23, em vez de 53:000$, diga-se 7:000$ par.. a conreceita no exercicio desta lei.
.
servacão dos existentes.
CAPITULO lIl.
No'§ 26, em vez de 191:600$, diga-se 150:000$, sendo:
com os professores existentes, nos termos do decreto n.. 3.073
DISPOSIÇÕES GER!ES.
de 22 do abrfl de 1863, 81 :000;j; i para mais dous, que se
Art. 1'2. Ficão em vigor tonas as dit'posi\1(1es da lei do poSSão crear, 18:000,j\; auxilio ao do Amazonas 6:000;l! ;
OrCaWll1lto antecedento, que uão versarem particularmente obras, reparos e aUlilios, ~ue forem necessaríos. 45,OOOjl,
!obre a fixa~ão da receita e despeza, e não tiverem sido ex
No ~ 28, em vez de t4.:LO;l1, diga-se U:720., inclusive
pressamente revogadas.
2:iOO;i> para aluguel de casa.
Art. 13..Ficão revogadM as leis o disposições em conNo !l29, em vez de '20:000$, diga·se 16:000;5 para contrario _
c\ui r dentro de um prazo marcado pelo governo os trabalhos
encetados, e para a impressãO dos mesmos trabalhos.
Rubricas do orçamento do ministerio da fazenda para os
No § 3i, em vez de 18:000;jl, diga-se 15:000~.
quaes I) respectivo ministro poderá abrir creditos sUllpleNo § 36, em vez de 1):000,$, diga-se 'í:000~, inclusivo
meneares nos termos do art. 12 da lei de 9 de selembrl) de 2:000. para a acquisif:àIJ, na Europa, de documentos e no1SG2 n. 1, 1i7.
ticias 'l,ue intoressem á historia e geographia do Brasil.
Jaros, amortizaçãl> e mais despezas da dilida externa funNo ~ 38, em vez de 20:()00$, 9,OOO~.
dada, pertencente ao estado, no caso de que se contraião
Accrescente-se :
novos emprestimos no estrangeiro, cuja. despeza annual não
§ 41, Liceu das Artes e Omeios da Sociedade Propagadora
tenha sido decretada ainda em lei de orcamento.
das Bellas-Artes, 3:000$.
DitTerença entre o cam~io por que as leis de orçamento
Art. 3.• (O ministro e secretario de' estado dOj negoci05
calcularem as despezas feitas no estrangeiro, e aquelle por da justiça, etc.)
.
que efi'octivamente se fizerem remessas de fundos, se for infeEm vez de 3:209:5911$835, dlga.se 3,01)1:663$835.
' No. § 10 accrescente-se: inclu5lVE~3:000& para papel, penrior ao primeiro.
Juros da divida interna fundada, na mesma hypothese dos "nas, livros e outros objectos de expediente e actos do mmisjuros, amortizado e mais despeza~ da divida externa tro; e 1:200~ para despezas miudas.
fundada.
•
E em vez de 159:040;3, diga-se 125:530$.
Encommenda de papel-moeda fabricado em paiz estrangeiro
No § 2° accrescente-se: inclusive 100$ ao continuo para
se porventura não houver credito votado em lei para esta des- .asseio da casa.
p.eza, e for urgente faze-Ia; devendo, llorém, o governo autoE em vez de 107:300;/1, dijta-se 105:300~.
.
N() § 3°, em "VeZ de 2tlO:693;/!335, diga-se 2.88:i93$33ã.
ma-Ia. previamente e de quantia definida, abrindo credito
por meio do decreto.
No § i o , em vez de 47:200,Ji, diga-se 43:070& .
. J.uizo dO$ feíto3 da fazenda. Porcentagens pela cobrança de
No § 5" accresceute-se: Inclusive 5:000$ para pagamento
dlV1da, se o credito votado em lei for inferior á dcspeza feita do ordenado aos juizes de direito avulsos.
com a arrecadação,
\ E em vez de 9IH:1401, diga-se 950:UO.s.

----
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No § r;".upprini~Q-se aS.I,alill'fils: r fl!uuicipaes,
No § '21, que passa a H'r Ill, an;rc,;c\';ule,';: "JuJa; J"
E em vez úe 32:0(}{);j), (hga-se 20:000,p.
cu,to e :;mtilicaçõe5 pOI' "t',rvi~u,; e~tmonlinarios, c, em v('z
No § 7" sUllprimão-se as palavras- e repressão do tmnco tle tO:OO!l;l, diga-BC !i(}:OIH),j).
- l ) accl'esí~ellte-se:-da policia.
,
No § '22, (lue passa a ser '~O, em vez de :lOO:Uílll,;); dit.a :;'!
E em vez de 174:000$, di!(a-se HO:OOOJ}.
500:ll00,p.
!'io § 8. accrescrríte-se, inclusive 4:000$ pai'a o expediente
O § 2:1 passa a ser 21.
ria secretaria da policia da côrte e. relJartições annexas;
O ~ \li pa>;sa a sm' '22.
ti,OOOj! para ordenados dos carcenl1rOS que se CI'CMem e
O R25 pU'Sií a ser 2:1.
despezas que posgão occol'fer; 6:000$ para fardamento de
O ~ \1.6 passa a ser '.li,
perleotres e outros misteres dos mesmos; e 1:000i) piu'a illllSupprima-se o § 2i.
m inacão e outras despezas da Ci1Sll do jury.
O § 28 passa a ser 'la,
1<; em vez de 435:702,j), di(J"u-5e 403:010;11.
O § 29 passa a ser ílti.
No § 10 accrescente--se: lIlc\usive 12:000,IJ para sustento
O § 30 pas,a li sei' íli.
dos presos nas dilTerentes casas rio detencão na CÓl'te, e conO B 3' passa a se,' '2íL
duc(~ào de umas para outras provincias.·
. Art 8.° (Ó ÍlllllIslro o sccrl'\lll'io de eMa,io 1111:\ 1íl1"nelDê
"~ill vez de 118:320$. diga-se 99:9211$,
da agricultura, cvmmercio e ohms publicas. ele.)
o
No § 11, em vez de 10:000$, diga-se 2:000$. '.
,Em \'ez de R,llSS::{'.iI$f:G7. diga se H,Hlii:11lij}S97,
Art 4.° (O minislro e secretario de estado dos negócios
No § ao, em vez de iO:Il()(J;3, rlit;a-scIOO:OOO,s.l.
estrangeiros, etc.)
No ~ 5·, etn vez rle Hj:(i~lO,;), rli"a-sc !:l:O(\(},i3.
Em ver, de 767:4311;~mí3, diga-se 70':l.:oi!i.;íl998.
No § 6°, em vez de ':I.a:Oílu,ií ,di;c:a-se 1'2:0UI\,').
.• 0 § 10, om vez de H5:000;il, diga-se 116: 100.'1').
No R 9°, em vrz de 5,;?':40i',P, díga-Fc !)ti2:7g.í,~3flO.
N §2
rl
"00"
r
l I
No § 11, em vez fie 9~U:700,,5. diga-se I. O(h,:(iOHi).
, o ••• accrel'ceule-se: sen, o ;) ,'" para eX[l.ç' lOij e ,,1 .N,'o li 12 accrC$ccIlte-sc: sendo 100:OOU "IJara a cUlIslnieIc;:-ns';;o de ROmi\ e Itaha, e 500$ pal'a expeUlento do conu
'"
sulado geral da \'ru8sia.
çiio de um crlificio ":ira o correio .
.Em vez d" 469:riaO,.!i554, di~a-sê 412:"11;;).
E em Vêl. de 82il:8!l8;1!iO diga-se nn:6:!3j)80il.
N" ~ :j-', em vez tl~ i:U99,-i)999, .diga-se 18:799;;59!ÍS.
No § 1:1, em vez de 101i:11.!103, diga-se tíD:;i(){lj.
No â :i", em vez de 60:000,l): (liga-se 70:000",..
No § ti, em vez de 1) I: l!){i,j)800. diga.5e 11 (;:5;;8;)31211.
Arl. 5.0 (O ministro e secreto.rio de estado dos negocies
No ~ 15, em vez de 61U:''Wlip, digR-se rii1: 1O:';!L
da marinha, etc.)
, N o § ti iiccresccnte·sc: sentlo 25:0(tO,p para Illlxilinl' il
.
cllllJl'{'za 'Iua tomar a si a nav~l!ação ,lo rio .Jo'lliítinuolilm :
Em vez de 7,752:091.;)921}, diga-se 7.058:02.oíffi338.
rlO:OOO;il pal'a cumprirncHlo do cOatralo ílll1ovlldo em ':W ,Ie
No § 2°, em vez de 1i'2:900.~, diga se 38:100$.
setembro ;le U162 com a companhia de im",cgil~<1u l'cnmmNo g 6·, em vez de 152:686$250, ~iga-se 11i:299.;ii,
buclllm; 5i;OOO,ji para Il ni\ve"a~ão tio r.iUCUl'y, op!(u",lo o
No § 9"" em vez de
Igu-se 28:348$.
COlltmtofle 12 de dezemul o de 'HW:l ; 2'Í:OnO$ para i1u;:mm.to
NI) ~ 12, em vei ;le .
2, diga-se 1.4JIO:OOO$'. Ila.subv,ell~i1o. a!lllual da companhia rie llitvegn~ãO do ['ar",,;,
No li 13, em yeZ de
, diga-se 212:070$972. hyba, d,;vendo esta .Iobrar· o numero das viagc,,;; crlll"e ILS
No !ltti, em vez de ãl:67ti,~, diga-se 30:000$.
cillqdes dú Thmosina e da ParnalJyba, c estcnr;(J-Ias a Ilutros
No )i 16, em vuz de )89: I39,,:í364,. diga-se '1 77:70(i$'2H. portos rio acima; 72,OOO;íl pam o governo poder reformar li
No ~ 21, em vez de 2,1tíU:000,jll dIga-se 1,,910:000jl.
tontmto com a COOlpanhi<t de navegaç[\o rio Mamnbiío, eloJ'io § 'n, em ~ez de 610:0001, .aiga~se HO:OOO;;1í. .. . ' . vando a (i":(\00,ll a suhveu\:ão pnla viagem aos portos do Ilortll
Ar\. 6.· (O mmlsLro e secretarro de estado dos nego CIOS e ctlllcedonrlo-Ihe outra de 4:0nOp [lor uma segunda viagelll
da guerra, etc.)
ao Sul, rm [órllla do mesmo contrato, conl OXCCIJ~ÜO rios porEin vez de t3,20G':2i4,;/l3'í9, diga-50 12,321:056jl83ií,
tos rle Acamcú c Uranja; e9(J:OG(\,p jl:tm subvenciol1ar uma
No § 1', em vez de 212:3543, di!ra-se 200:00;jl.
linha de p,ujuetes u vapor de Jilauáos ao Crato, na provillcia
:[0 ~ 2., em vez de 41:779;jl, diga se 40:899JL
do Amazonas.
No § lio, em vez de 30:000$, diga-se 25:69ti;jl.
E em vcz do 2,ü31:000;il, diga-se 2"23:000,,.
No G·, em vez de 2.239:211;$354 diga-se 1,81';0:000.,).
No § 18, em vez de (;60:12!l.$, diga-se 6i3:H7,i'.,
No ~
em vez de 738:811$600, diga-se 700:000;j).
CAPITULO IH.
No § 8·, em vez de 7,364:G82;iltHSO, diga-se 7. ,094:963$390
l>Í$POSIÇÕES OEIUES.
No ~ 9', em vez de 167:1190li, di~a-se 1'2'1:1'.1"9$.
No" 11, em vei de 163:200~. diga-se 109:200;$.
Art. 12 (additivol. A tabí11!a, exigiria pelo ar't .. 1:1. § 1° rlH
Supprimillns as gratiflcar.6es dos 1M recrutadores.
lei n. 1,177 de 9 de sclenibro' de lllG'2, indicando as vcl'lJllS
No § 13, em vez de 293:'!l5i$, diga-se ~60:000.il.
do orçamento, para as qu'ae's o !roverno tpm a facuftlade de
No ~ 14, em vez de 3QO:000;$, diga-se 400:000$,
abi'ír creditos sup~lem:ellt.ares na [órma uo mesmo artigo, ri a
No § 15, em vez de 481:617jííOO, diga-se 400:000$.
Art, 7." (O ministro ó' secretario de estado dos nego cios' segUIu te :
Alinísterio do impel'io.-Soccorros pub!icos.
da fazenda, etc.)
Ministerio da justiça.-Justiças rle 1a instaccia, ajudo.s de
Em vez de 19,131:198$5121 diga se 17,367:779$7315.
custo e conducçào e sustento de pre;;os.
No § 1°, em vez de3,078:0lJ7$777. diga-se 3,218:400$'.
No § 2<, em véz dei,2Ifk732$, diga·se 4,606:236;tl,
Minislerio de estrangeiros. - Extraordinarias no exterior,
No ~ 5·, em vez de 1,172:50.'2$, diga-se 1,17a:50i!p, extraordinarias no interior, di[erenras de cambios, ajudas de
incluida a quantia para pagamento do desembargador Severo custo_
Amorim do Valle, na fôrma da lei n. 639 de 26 de setem11lÍllislerio da guer"ta.- Medicamentos, riiatas e utCllsílios
bro de 185-7.
para os hospitaes, fabricas, presidios e co[onias militares e
No § 90 , em vez de 3,187:460$, diga-se 3, 150:235~.
etapas
dos c0101l0s; ctapas, forragens e rerragens para o
Su~primase o § 14,
exercito e classes inactivas j premios de voluntarios c engaO li 15 passo. a ser U.
jados; transporte de tropa.s.
Supprima se o ~ 16.
O § 17 passa a ser Ui.
Minis/erio' da marinha.-Força naval; pclas comerlorias e
No § 18, que passa a ser 16, em vez de 500:000$, diga-se gratificações concedidas a offieíaes e mais praças em pOI'tos
400:000$.
e.traogeÍros, assim como pela5 maiorias douradas aos olliNo § 19, que passa o. ser 17, em vez de 400:000$, diga-se ciaes que servem no Amazonas e Mato-Grusso.
300:000$.
Material: Pelo suslento, tratamcnto e curativo das guarni. No § 20, que passa a ser 18, em vcz ue 1 ,300:000,ji, ções de uavios ua armada, e pclos casos fortuitos de avarias,
diga se l,OOO:OOO,il,
naufmgios, alijamento do oujecto,; ao ma!', elc,
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arlistas, cnba.i!lHlcnto c reCl'ut:UW:::lto tl~ [ll'Jças e mco.ül'e.3 ,
Iralanwnlo ,le ['raps em portos C,[I',lll{;';II":)S e em pI'OVIllCI~ô

!la [;,;:;pitacs 01\ enfermarias, e pre~() ,ie fretes,
lIIinislcria <Ia a5l'iCllltlt'l'a,-!lIulllín:lçiio puhlici\; r.ar;\nlias
de juro ás r.slr:uJas de ferro, conforme os contratus, pelo '1'10
exceder ao decretado; cOrl'cio goraI.
Jllillislerio ,Ia fazenda,
Diífel'cllr-a ,lo e:unl,io; pda
somma que se fizer ncc~s8al'Ía para. rcalíz;lr SC a rCllics;;a de
fundos para o estrangeiro, quando no o[lcraçêes forem dTec(uadas nb1l1:l:0 do par,
Juros oa divida interna fílnda',la; 'pela imporl'l11cia <[ue
cxceller á dCCI'ctilda, proveniellte da nova cmiss;10 du apulices
da divida publica
Juros d;t divida insr,l'ipt:'1 antes ua cmissiio das I'côpectivus
~\polices, elc.; pelo5 que l'orem rcclalUldo; alóm 110 al:;arisll\o
oreado,
:ruizo tios foitos Ih fazenda; pelo que faltai' [Iara lHtgamento ,Ie llorenllta~cns tia divida arrecadada.
Estaçõc5 de ar'rcGarlaç,10; pelC) excesso !l;! clcspcZ1. sonre
o f,rcúilo consignado para pOl'centagen5 d05 cm[ln'g~tlos,
Premio do letra". ele.; pola illlportancia que for nceessaria além da consignalh! Iml'a os serviços quo correm por
esla ver!)a.
Juros do cmpl'cs.imo rio cofre dos orphii.os; pdos que forem reclamados, sc a sua ill1[lortancia exceder á do credito
votado.
Ar!. 13 (addilivo). A.s dispoôiçiics do ar~. 12 § li da lei
o. 1,114 de 27 de sctcmll1'o de 18/j(l silo extensivas a05 creditos especiacs, concedidos pela lei n. 1,177 de !J de setembro
40 1862 na parte em que lhes forem relativas, cor.siderando·so
pcrmancn Lo est'l disposição.
,
Art. 11 (alldilivo), As dividas rio oxercicios finllos serão
pagas pelo cl'edito consignado ao mini,tcrio lia razenda,
continuando a SUil' liquitlaçi'lo il SOl' feita na fill'lll.a das dispo.sicões em vj~or.
:o\rt. lã (a,[,litivo), Continu;'\n Clll vigor 'Jurantc o exercicio da !l,'escnta lei: 1", ilG di,po~icões dos §§ I" e ':l,o 'do
art. 11 da lei n, 1,11 i de 27 de setembro do '111;;0, relativas
aos impostos ad,Hdonaes tio '2 a 11 % sobro a imp
e
do 2 0/O sobro a exportação: 2., a disposiç;10
ar!. 22 da lei lI. 1,177 de'9 de sctembl'O de 1862,
Q pagamento, a quo oHa se refere, pelo ,pa(:r;~1) monctarío .la
lei de 8 de 'olltuhl'o de 18:!3; 3', a dlspos,ção do § 3' do
Plesmo artir,o da referid.. lei na parte quo faltar para pl'cen,
eber-se o Cl'Cílito votado; 4,", até o Glll do anno elo 1866 as
disposições do decrolo n, ':l, tlr} de :28 d~ setembro de 18:i!),
ArL 16 (a<1l1ilivo), 05 1iJ1'O~ c laurlemios rios lerrenos tio
marinha nos municipios ,Ia" provincias fanto parte da; rendas
das respectivas camams munieipacs, c por ollus serão cohrados.
Art. 17 (adllitivo), Os relJllCI'il\\c~lo5 e p~tiçõcs, nos 1,,gares ondo nlio houver rapol sdlallo ;í vCH,la, só 11;\f;arilU
sello depois :10 jJllltoo aos autos, qllanl!o eslcs o forem pagar
antes da cOlldllSiío, ou quando 50 pagar o se lia dos úoçumcntos obti!los em virtude d:H[ueHes requerimenLos.
ArL 18 (addiLivo), Ficão reduzidos a 1l 0/Oos direitos pnra
as embarcações que 50 lli\cionalisarem hrasi ldl'ild , seja 'lual
for SUil primili"a bal\d~ira,
Art, 1!) (a,iditivo), 0" es(nngeiros podem possuir lÍo 50ciedade embarcacõos brasileiras, comtnulu 'lU c <lloum ,los
compartes srja hi':lsilciro,
Ar!. 20 (addilivo), A divi,tn fiuclualllc, antcriur'l 1.')27,
cujos credores não se apl'csontlll'cl1l reclmnanrlo o rospectiyo
pagamento no prazo de cinco annos da dilta daprosenLü lei, so
haverá oomo preseripta,
Ar!. 21 (arlditivo), O governo proll1l,\verú a illslituiclo!ln
exposicões, bienllacs nas pl'ovinclils e Illlntl'icnnncs ná capi
tal do imperio, para os [ll'oductos da agricultura e elas ou I!'",
incJustrias naeionaes, auxiliando esle &orvico pela verba Ms·
tinacJa ao melhoramento 11:\ agricultura, •
Art. "2'2 (ad(litivo;. Nos orçamentos do ministel'Ío da m~'
l'inha para os futuros exercicio; devem ~Cl' espcl:ificat!;]<; el11
J!el'bas diótinc.tas as seguintes dúspezas:
Ollrl~ !l;;0

4

Arm:inH:.nlo,
ÇÕC9

mm!ÍCGc:,

do f;mwrí1, malr.f!,\l

llv L:C:1, ni:J!lH'::;:,~3 n:~v!\~\" HHVlt
con~li ucç:il) li:!Y,'.!, comDu~Li"eL

til;

llll!'as civis e OUI'as mililare,;,
A dcôpeza com m~tcri"l, nJo. c,pecificatl ü nas ,'erba':\CllÚ1CS di} oreamento ú(l'lueHc mttdsh~ri()) s~rá. a:Jdit;i\lfHlíi:~
;\ do pessoal dôs l'cópectivos serviços, fazendo-so tliscrimi·
lIac:lo 5Óm0!lte nas tabdlas Ilelllollstralivas dos creditos (l8
dilios pelo gllverno.
A Ihsposic;11) desto al'ti;;o ,"rã i1mIJem ohscrvatla n05 or,
camcnt(15 dô millbtcriu da gucl'I'a, 1'0 que lhe foI' nrplicavcl,
ê cspcciailllento a rC~liúto rJ,!~ se;::uintcs dC8pozas ;
Soldo e maio vencimentos dos officiae5 i<enCl'aCti,
idem dos oll:iciaes do, diversos eorllo, dó exercito,
~Illdo e !1;\'alificação elas praça3 de prol.
lIlapas, fardamento e e[jl\l[lam30to,
Al'nlamcnlo,
O governo na clis~rilJuiç10 ,los creditos vot:lllos no,!;! k,
para os ministerios l1il mUl'inlla c da guerra lOI'[1 em aHcll'l;"'ü
os pl'CCeil03 des1.e artigo,
Ar!. 23 (ad,Hlivil), O ministro o secrelario ;\0 estado cios
negocios tio illlperio uUllc:mrá ao scu rcJatorio anou;ll uma
lista dos internos graluitos do cullogío do l'mim 11, tlccl;\ranuo as razões por que forão proferidos nesse benelicio,
Ar!. 2'i (addilivo). O governo na p,'oxima 5eSS;tO do corpli
legislativo uliresonlará sCln augmenlo de <lcspcza )
1.0 Um trabalho, no qual 50 indiql\e a lo"islacão de fazenda, quo aclllJ.hnonte viriom sobl'e a eontll~aiúa,re legisla·
Uva, islo Ó, sobro a autol'Ísacão da receita, voto das despezns o approvaç;'io do empregô !la receita o despoza, aüm Ilc
que possa o corpo legislativo proccllcr li mcsma tlppl'ovação
por meio da lei de contas do caela exerciciu,
2.° Outro trabal 110 , ]leio qual se indii(lIa, ou se [Jossa 1'0·
guiar, a contabilidado r1ü material,pcrtencento ao e5ta;lo, em
cada ministerio, afim do ([UO fi(IIIO completamento sujeita á
aceão do ll·íbunal do t!tesouro, como :telualmento so adIa, II
contabilidade dn, tlillur.il'os l'uhlícos,
Ar!. 2:í (atl,lit:vo), FicJo 'lPI)!'ovados:
1.0 Os arts. 1°,4°,90 077, jJ a l.abeJla Onal do rC~lIh
menlo que bai ..ou com o decrdo ti. 3,18(; do 1S (Ie novembl'O do 181l3,
2. 0 A tabolIa do pessoal da alfan,icga da cOrte, quo ac()m(lanhou a proposta do governo, cnm a~ scgllil\lo~ alterações,
a saber; o nUII,aro de fims do armazen5 podel'á ser all{jIllOIl'
tado, conforlllo Q eXIgirem as nc~c,,~idade;3 do sorviço; o a
porcentagem sel'fi. dividida em 1,353 quotas, l:omo prescreve
o regulalllento em vigor.
Art. 21; JaddiLiVO). Em todas as I'cpartíçuc" rle fazenda os
empregos o pwlicantes e Olmanuenses, que [oram vagando
dumnto o exercicio desta lei, não serão ]ll'ovidos.
O govemo dará conta ao corpo legislativo, na proxima
sessão, das vagas quo existircm; e proporá o numcl'O !las
quo devem ser sU[Jprimidas,
A disposi~iío do ar!. li ria lei fi, 1,1i7 de 9 de 50tl)0\1I,'o
(Ic 1862 ficri cxte;lSiva ás alfamJcgas >las pl'oviuc,ias cm qu~
o governo o julgar admissivel.
A dísposicITO do g 1') do ar!. 03 do I'cgulnmento tle I D de
(~:~~~~~o de'18Gí) lica exten3iva aü8 IDgare:l de I"' e :2'" GH\l
,\1'1. 27 (:ul.litivo), FicJo sll[ipl'imido3 dctJe j~: l°, os
logares do consultor nas sccrcl'lI'lJ" de estado: 2", um loS':t1'
do 1° oll:ieial, o dous (11) anlanllenscs, que se :lebão Vlig~S, na
l' dircctoria da seCI'oLaria da guelTil.
ScrJo supprimidos, á propol'çào (Iue vagai'Cill,O,3SC?lIint!'s
logares: Na secretaria de estado dos ncgoCI.lS rio nnperio "~
do praticanlM, UU! d3 '20 oflicial, lllll de ilmanu3íl,o, UIlJ do
cnnlinuQ,
Na da instica dllllS (lo 1" oficiacs, oito ele \lr,iticanlo"
um de ajtúlanté do porteiro, um dI} continuo () dous tio ,curI':>io.
Na de eslrangeiros seis do 1°' offiemc3, um de 'il r official,
um de traduetor cOlllllllador e um de ~,)rrelO,
.
Na d,t guona um de amaoncnsc, (J Indos os de oorreto m,
1,' dircetoria; e (jualro de ':los e;;érip,luraríos, tl'CS do 3"',
: Ijllalt'o de ~r" e treô de pratic:!lItc3 lia ~ '.
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Na secrctaria tio sUlll'cmo Il'ibuaal ue ju;ti~a dous de ama·
e um de contmuo.
Na da relacão do llio de Janeiro um de amnlluenso. Em
caua u~la daúelaçÕcs da llahia, l'ernambuco c lIlaranMo um
do continuo.
Em cada uma das secl'etarias dOll tribunaes do commercio
um de ajudante do porteiro e um de cOlllinuo,'excel'to na do
tribunal ,'a côrle, quanto ao logar de continuo.
Na secretaria de policia da c<l"le um de escripturario, dous
de amanuenscs extel'IiOS e um de coul!nuo.
Nas da Dubia, JlIaranbilo, Minas-&eraes, Pernambuco, Rio
de Janeiro e Rio-Gr1lnde do Sul um de amanuensc e um de
continuo, devendo os porteiros senir ao mesmo tempo de
continuos,
.
No conselho naval e respectiva secretaria dous de membros
adjuntos e um tle amanuensc,
\
Nas üull'as reparticõcs, sujeitas no mínisterlo tia marinha,
um de ajudaote ôo intendenle, Ires tle guardas do almoxarifado, um de fiel da ilha de Mocanguê, dou, do guardas da
casa de arrecadacão, dous tle guardas (segundos sargcnto8) ,
cem de aprendizes tia cOlllpanhill tle artífices, c um de in,
stl'uctor de bombeiros (logo que finde o prazo do seu contrato), empregos todos estes do nrsenal de marillha da côrto ;
um de guarda do almoxarifado do Pprá, o de cupellão e um
!le fiel do batalbilo naval, um de guarda, c' trinta de aprendizes em ,cada uma das companhias de apl'cudizes de ar.tifices
da Datlla e l'ernambuco, devendo a reducção do numCl'o de
aprendiz'l!! na côrte e provincias mencionadas operar-se gradualmente, e à medida das vagas que se forem dando 110
- estado actnal das companhias.
Ficão tamhcol sUI'primidos os conselhos de compra da cOrte
e provincias, 'com excepciLo do agente comprador da cúrte,
passando as líllribuicões
taes conselbos a ser exercidas
lior quem o governo· designar; hem como a capitania do
portQ de Malo-Grosso, as praticagens das barras das provin-eias do Paraná c da Parabyba, c o estabelecimcnto uavul do
ltapura,
.
No hospi'tal marítimo de Santa babol o nos lazaretos cxistentes se manlerA unicamente o pessoal índispensavcl para a
'Conservacilo de tao:! ostabelecímolllos,
Ficilo "supprimidas as gratificaeões do escrivão do jury e
de administrador do calabouco. •
Na secretaria de cstado dôs negocios da justica haverá. um
só correio Com gratificação diarla, e na dos" cstrangeiros
dous,
Ficil.o supprimidas as gratlllcaeões concedidas por avisos
aos membros dos corpos diplomati"co e consular.
Ar!. 28 (additivo). O. mestres e contmmestrcs das omci.
nas dos I!.rsenaes de guerra e marinha, qu~ contarem mais de
trinta mmos de serviço, e por sua idade ou enCermidade não
]Iossão trabalhar, podem ser dispensados do comparecimento
lias re 'pectivas omcinas, continuando a perceber o ordenado
1>U di\lrla estabelecida para os logares que occupavão.
AI:!.. 29 (additivo). O g()verno fica autorisado para:
§ 1.0 Fazer as opcracões de credito neccssarlas para l)agar
ao Danco do Drasíl a qúantia de 2,OOO:OOO~ de IlUpel-moeda
que o dito banco resgatar e recolher ã caha de nmortizacão,
§ 2,0 Alienar os navios que estiverem ou forem' desannados, c que p1)r sua cons,truccão ou mão estado não satisfacilo
as exigencius do servico UUV:11.
"
~ 3.0 Conceder aos "artilheiros da 1a e 2" classes, nppl'o,
vailos pekt respectiva escola pratica, uma gratificacão addi~iünal no soldo, a qual serã de 120 rs, diul'ios parã os pri,llciro'l e de .100 r~. para os segu~dos, .
§ .1 ,. CO!l~eder lseü!:ão de dIreitos de Imporla~o para .os
sug ulntes obJectos :
-1. í> Cordolllba, lonas, alcatrão, ancoras e mais artigos
;,daea destinados as embarcações mel'canles, O governo
:", mui ara uma tabella de todos estes artigos.
'2,.' Animae! dom~slícos, iutroduzidos 110 imperio para me
,Ü"JlIlcnto das raças.
." Objeetos destinados á pesca, tanlo no alto mar, como
~"stas, nos e lagôas do wtenor.
.
IlUOIlSCS

ae

.I." Objectos importados dircctamcnle para oonstl'ucei\o bU
conservação e reparo das obras jll'o\'inciaes e munícipaes.
§ 5,0 C~nceder isen~ilo dos dir'citos de exporlação aos segumtes obJcctos:
Lã de pI'oducçiio nacional.
!'l'oductos uas fabricas de refinacilo e cl'ystalisacão de assucal', que o governo designar,'
•
Gado cm pé, e cllrue~ salgarias em balsa, ou por qualquer
preparação, que o goycrno julgnl' digna deste ravor.
§ 6,0 C~!lceder iocuÇãO de direitos: 1", de importacão e
mOia sizd rara. llS embarcações e ruais objectos deslin",los <t
empl'ezu de pesca, conlratada pelo presidente da jlrovincia do
Pará com os cidadãos JoãO Augusto Corrêa e J;lunoel Rogue
Jorge RibQíro; 2', de importacão para os materiaes que 1Q1portar~m as em prezas de iIluminação a gaz das lll'o\'illcíüs do
Pará e J\!ilrullbiio, que forem nccessarios para as obra~ das
mesmas cmpre~ils; 3", de importJlciio para o material da
companuia Ceará lValer Cumr'any "(limited) destinado ás
obras do ellMnamcnto das aguas da cidade da Fortaleza, na
proyincia do Ceará; {', de impol·tação para os objectos nccessal'ios a construcção do mCl'Cado e matadouro publico da
ca pita 1 da mcsma pl'ovincia; 5", de imvortacão para as machmas e materias primas que importar a eOllipanliia de navegacãú a vapor do Maruuuão, 1ll1m construceão {) concerto de
seús barcos e melhoramento de suas olllcillás,
§ 7. 0 Emittir cincoenta apoiices para pa;;amento ã IlIma.
camal'a municipal da côrte do dOlllínio directo dos terrenos
da LagOa de Hodri<>o de Freitas.
O governo podcrl tambem despender a quantia necessaria
com a compra das bemfeitorias existentes naquelles dos ditos
ter relias que houverem de ser anlloxados ao jardim para a
creaCão de uma escola agrícola.
A"fazenda publica ficará. onerada, pelo acto da venda dos
terrenos que nM forem annexados ao Jardim Botanico, de
toda a responsabilidade para com os' particulares, perten·
cenrlo ao fOro commum os pleitos que nascerem da referida
venda.
O pl'oducto da venda dos terrenos restantes será. levado á
receita ordinaria para indemnisação da despeza precedente,
§ 8.° Desllender a somma de 20:000;/) com [as I(ratiílca~ões aos membros da commissào encarregada do rever o
codigo civil.
§ 9. o HeCormar as tabellas dos emolumclItoll das dilferentes
secretarias de tlstado c mais I'cparlicões publicas do imllcrio,
uniformisando as respectivas taxas; quanto for Jlossivel, e
pondo desde logo em execução a tab~lIa que organisar, não
seudo os emolumentos elevados acuua dos maiores que
actualmente 50 l,ercebem.
•
§ 10. Mandar fazer os estudos necessarios e despend~
quantia indispen,;avel com os relHlros dos estragos feitos
pelo mar uo istbmo que liga a cidade do Olinda com o bairro
do Hecife em l'ernambuco.
§ 11. Hegular os sy,;temas dos concursos das di[erentes
reparticões de fazenda, na conrormidade do art. 18 da lei
n. 1,117 de 9 de setembro de 1862, podendo para esse fim
allerar o decreto n. 2.519 de 14 de marco de 1860, apllrovado pelo art. 12 § 10da lei n, 1,114 de"27 de setembro do
mesmo anno.
§ 12. De~pensar do pagamento das dividas, ouvido o tribunal do tbesouro, os arrematantes de terrenos diamantinos,
na provincia da Dahia, que moslt'arem a impossibilidade, em
que se achárào, de cumprir o, respectivos contratos, em
razão da crise da secoa. que so[reu a provincia ; e bem assim
as multas, quo tiverem Rido impostas por demora de pagamentos jà Ceitos.
Na ausencía dos arrematantes,os fiadores são competentes
para requerer,
Art. 30 (additivo). Fica tombem o governo aulorisado a
cOllceder garantia de juro de !) "I_ ao capital addicional da
companbia da estrada 'de Cerro de Pernambuco. o qual não
poderá. exceder do ';316:977~777.
•
Arl. 31 (aqditivo). As companbias ou emprezas, Il. quem
ror <I'ora em diante, ou já esth'er concedida a isenção de
dlrcltos de imporluçno,. ficilo obngadas a aprei'entar ao go-
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vemo os o..c~melllos das obra., e quantidade de objcctos e, procedendo-se il voL ção, foi appl'ovado o parecer com a
que tiverem' de importar em cada nnno On~nceiro, para que emenda.
CREDITO AO &UNISTERlO DO 111~ERIO.
~ governo exerça a fiscalisação 'lue Ibe compete sobre n dita
l$enç,~o,

Seguiu-se a 3' diEcussiío da proposta do lloder executivo
abrin(Io um credito supplementar para o ministerio do imperio, com as emendas da camara dos deputados.
0>41'. §ilvcll'o da IUotta .-Sr. presidente, não tindo
assistido á cticcussão desta resolucão por estar incommodado, nUa tive occasiiio de manifedtar a minha opiniãO e o m~u
voto a respeito della. Aproveito, porém, o ensejo da 3' di.cU5,llo para olIerccer uma emenda substitutiva ao arti"o da
resoluciio.
o
Senflores,. depois da ,iiscussã~ luminosa que houve no segundo tramite deste debate, creIO que nada mais é necc~sa
rio accrc~centar para tornar patente a iIIegalidade, o arbitrio
do mero luxo que ostentou o. governo quando fe7.csta despeza pnrlt pagamento dos servlcos das duas camaras legislativas. Nem o govorno podia aliril' credito estando reUnidas as
cumaras, nem o governo podia, como fez, deliberar uma
despeza da ordem destas, sem ter pedido durante a reunião
das camaras desde o mez de janeiro uma autorisacão para
fazer uma despeza prevista, [nevitavel, nos mezes dê maio e
de .iunho do corrente anao.. O governo, pois, senhores, .comREGTlFICAÇÃO.
metteu uma. dupla IlIc~ahda.dc: fez pagamentos quando não
o SI'. êonza Fj'aneo: Pedi a palavra para fazer estava automado por (IISPOSlção alguma de lei.
Tl\nto 1l. lei de 1850 como 1\ lei de 1862 prohibem exuroa reclama cão .
Não é costume no senado darmos muita Importancia a pressamt'nte que o governo possa decretar despeza alguma
apartes, porque eUas são mal ouvidos, mal tomados ou col- que não esteja comprehendida, e que não tenha fundos na lei
locados em]logar diverso do quo em quc devel'ião ~star: eu de orçamento: fez .. pois, o governo a ílIegallllada pelo ladu
pelo menos nunca me importei com os que se me attl'Íbuem ; de decretar, de delrberar uma despeza g:ue não estava na lei.
Fez outra ilIegalidade, e esta ílIegahdade foi um arbitrio
mas ha apartes taes que podem faze I' parecer ao publico
que lêr os discursos ou os Annaes que somos orgulbosos e de ostentaçno e. de IllXO do governo, o ter pedido um credito
.durante
a reumão das CRII.arm;.
até provocadores.
Senbores, a dcepeza que o govemo fez com o pagamento
Ba dias, quando fullava o nobre senador pela provincia da
llabia.~ censuran~o a quem costumava aqui a arvorar-se em dc~ serviços das dJ}-as C311l3raS legislati~as nos mezes de ma,io
especle de dccurlito para decidir que se tinha (aliado bem e junbo não podia dar logar ao credito; devia o governo
que se tinha estudado a questão, eu vi que se tratava de hOJo ser o primeiro, visto que a despeza já está feita, a vil'
mim e calei-me; mas dahi a pouco o mesmo nobre senador pedll' simplesmente um bill de indemnidade. Por este lado,
qua,lificando a um nos5.0 collega de Pupeníano, deu-me logai· senhOI'OS, o !i0verno ainda commetteu outra illegaliuade :
a dIzer em aparte que IIlcorria na mesma ceusura de dar pa- infringiu a lei de 1862, abrindo credito durante as camaras
tentes, quando me censul'ava a mim por ter reconbecido que reunidas, qu,:ndo. elle o que dev,ia era pedir com antecipaçãO
ao corpo leg-Islatl.vo u!Da autonsa~.ão para fazer as despezas
um, nobre senador havia fallado muito bem na quest,lo.
SegUirão-se alguns apartes, e a pparece no Correio ,1Ier- dos mezes de maio e Junho. Isto, porém, senhores, está evicantil o seguinte: (lendo)
dentcm~nt6 demollstmdo, muito lucidamente demonstrado no
discurso do nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro
« O Sr. Ferraz :- Ob I não ba duvida quo eu respeito o
n.t 1- discussão encetou o debate.
nobre senador pela Bahia como o 1I0SS0 l'apeniano. li A este queTendo.porém,
senhorps, sido orrerecida uma emend'a na 2aparte seltue-se o seguinte, como proferido pOI' mim (lendo:) discussão
pelo nobre senador pela provincia do Amazonas,
« O Sr. Souza Franco:- E eu respeito o nobre senador
quo
reduzia
a
quantia
metade, com o justo fundamento de
como homem muito habi! e capaz de estudar. li Não seria que as dcspez<ls paraá GS
mezes de julho e agosto já estão.
uma provocação, porque tinba sido eu que começára a ques- consignada, na lei do orçamento,
emenda entretanto nlIn·
tão; mas era de certo como que insulto a um senador tão obteve a appl'ovação do senado, essa
talvez (pela pouca differenilhlstradq dizer eu que alie é capaz de estudar. O que eu ça de votos que bouve) "ela maneim
por que V. Ex. pôz li
dIsse COI: "E eu recQnheco o nobl'e senador muito Iraa materia, vist1l que alguns nobres ~enadores, postit
b!litado para as dar, li isto 'é, para dar patentes, que quer á.votação
votação
como
V.
Ex.
pÔ'~, PO(!hto enterider que podião
dizer exactamente o contrario. Eu não poJia dizer de nin- votal' pela proposta, ficando sal va a emellda, que V. Ex. nHo
guem, e menos do nobre senador a que me referia que achou que devesse suje.itar á votaÇão por ~ulga-Ia preJudi~lle apenas é capaz de estudar, como se tratasse de qualquer cada pela votaljilo antenor.
loveu 'lue comece sua Vida publicd.
O SR. PRESIDENTE : - Eu anteriormente tinha dito que, se
fl,ectlfico este aparte para que ninguem me tenha nem
como aggressor,que não ~ou, nem como provocador, dizendo passasse o artigo da proposta, consideraria prejudicada a
emenda,
porque a emenda era substitutiva, e semnre sepalavras tão desagradavels a um meu colle"'a a quem aliás
eu fiz a divida justiça,
o ,
gundo o regimento, segundo a pratica, se~undo o bom senso,
a que presto culto, não obstante as opiniões em contrario,
A rectificação que acaba ti r
O SR. PRESIDENT~
o nobre senador sera tomada pelos tachygraphicos, II azer uma emenda substitutiva considera-se prej.Q.:Jícada, quando é
'I apll,rovada a n!a~eria do a:tigo quo se pretende subslituÍl', .
Eu declarei Isto anteCipadamente, e portanto nno podia
ORDEDI DO DIA.
baver intenção de sorpresa da minha parte; nunca usei de
ELEiÇÃO DE ELEITORES ESPEClAES,
sorpre~as.
..
O SR. SIL UIRA liA !IIOfU;
Eu não quíz attribuir a
.E~lrou 3@ 2· disc~ss1io o parecer da commis~a:o de coo.titUlçao úcerca da elelr.ito de eleitores especiaes de senador a V. Ex. o ter feito sorpresa.
~ue ,se procedeu a 2:0 de f,evereiro ultimo na parocbia da
O Sn. pnE6lD~N m; Parece que V. Ex. não está ao faetO
,:lOt Anna da Barra do R:: das Velhas, da província de de que eu declarei aqui expressarr.en(c flue. se se vota~5e n
~Ilnas-Gerae8, eom a emelld~ adrlitiva do 81'. Ferreira Penna, [,Ivor di) artigo. eu consideraria prejudicada a emenda, (l
Art. 32 ladtlitivo). A companhia de navega cão Pernambucana fica diBp~nsada da obrigação de pa~nr faros de 6 °10
ao anno sobre a quantia de 270:000$ ao que é devedora
ao estado.
Ar!. 33 (aduitivo). Fic.• revogada a .1utorisacão conferida
ao governo pelo § 4° do art. 11 da lei n. 1,114 de 27 do
setembro de 1860.
Art. 34. (auditivo) .No caso de deficiencia de renda para
occorrer ás dcspczas "atadas para esto exercicio, Q governo
fica autorisado a fazer as operaciles tle credito necessarias
pnra preencher o deucit.
•
Art. :m, ([' o 1'2° da proposta.)
Art: .:)6. (addjtivol' A presente lei vigorará ta mbem. no
exerC1ClO financClro (e 1860-1866.
Ar!. 37. (11' o 13. da proposta.)
l'aço da camam dos deputados, em 18 de julho de 1861.
-P'mncisco José Furtarlo,presiden!e.-T. Franco 1e Almeida, 1° secretario, -·Pedro Lu~z PC'I'eira de Sou~a '2' secretario.
'
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O ~I!, D. J\b~UJ;l;-Et nttc'.,-a,
051\ < SIl,VeIM IJ,\ MUTU:-El ciUt<ira.

u;. MOTTA: -E' vcrulhlc quceu não subi:.

"",la cil'CIlnlólilllcia, (ltiO V< E:'c líilua ueclaradu antecipa-

damcnle que a~"im considerava I! emcnua, l.oslo (llIC ell,! :!
incu vcr era ullla íllllCJHla rCtitrictiva c uão suhSlitutiva, UllJa
~!lIenda (IUO ullu negavu ül'prQvaç~o â proposta, ma. concc<Im aulol'lsação ]Jura mCllur fIU'illllw.
O Su. l'IIESWENTll : - Esta 6 outra qucstão. Eu pela mi
!lua parte con:iÍucrci essa cmenda como subslitutiva, e sempre II"i de cOlIsiderar lacs (;Incudas como suuslilutivas; a
emenda Cfluivülia ôl isto: "Em vez da quanLia de talltotligil<s~ a qualltia de IUl/to, ,) Qualtjuer I]UU fossc a forlllula
[~~:c:iJ~, se aclmsse rcdit;ida, era nisto que COllEi"tia a
O SR .. SILYEml. DA MOrT,\ : - O certo é quc (V, Ex. ha
de; penmllu' C5tu conclasão), apcwt de V. Ex. ter dcclanulo
antrcll.aJu.Il1Clllc, como fez, c ler evitado assim (Iue !WU\'CSSC
;;orpl'esa na votação, cu ouvi a alguns dos Ecnatlorcs que voli,rilo [h~erem que culcluliflo (lue se lIodia volu.r Jiela pruposta
c pela emenda, c (lue cllcs assim !il'clendião volur.
O Sn rnBSlDllr''!'E: - E' flue nllo souberão ouvir
.' S
U uH, lLVElnA DA MUTTA! - Nào duvido de que nrro sou·
1~sselll ouvÍl', ou CllleJld~rilo, como cu manifestei que li
<

ffl.VElr." DA ltlorT.\:,I"
I.h: l'fliuenlÍt\) n:UCI!lITO) sudit~.~lj,

O Sr.< D. M,,~;(JEL:- l'lJlllli! o fi udem, quc ti uccc:>;urío<
Sn, SILVEla,\ lJl. MOTTA:-l'ollhu o ct miem; Illas eslá
no ti c«'(era o pagamento ue:; suh:;itlio:J dos sellutlores C tlel'ULililo,; ~
O nu, J}, !\lu;úEL:-Piu'â mim é i!:'1uG,:li(IllH~eL é claro é
evidente que crla; vcnmW5 isso h'go, c ha de ser
face \!lt
I 'i; OS senhorcs me ohrí;:i.rão lt cslutla-lil.
i O Sr,. I'nE>mE~TE:-l\tl()tlr"l(),
O SIl. SllVEl1IA 0,1 MOTT .• :=-Br. prc,itlen!c o que cumprii\,
poLs, ao govCI'no uoje era ter eBe tido a iuicialivrt, uma vez
'Iue I'l'!!iu o credilo t'm maio ]Iara as tle"lIc~as, cujo primcit'o
pa"amclI~o tillllll i!e Eel' crfecluado IlO. 1° de jun[;o e no priaCIIJl') tlc Jullw, C 'ltlC l'riiu curresl'undcntc5 ao,; dous mczes tio
:11"''' ':orn!ulc; o (lue eouviulw em que o gOVCl'liO tomasse :,
IIIle,' t'l'a, veildil a llcOIora que lJuuvc i>l! aPl'rovacflO do crc,Iilu (Iue pediu pura Ija~ar ersas IÍI'spczasi llU~!IllÓ aos dous
1II0Z~;;, i1ljrC"c"Las~ú uma rr,wnda pedinuo <to CUr!IO legislativo
o /'111 ue iIldcouwlatlc. PedI[' 11 llpprova<:,lo hOJe, 110 mez de
jnlho, dus rlespezas illcgalmcntjJ feilas ;'or conta desse ser<
viro no mc. de maio c J'uIILIO,."
'
Ú

em

emcuuu era rc;;lricliva.
)O Sn. D. f,L\NOEL-NJo precisa de lal :l[lprovação, nem
Nào lendo, lHJi'6m 51'. flre~jilc!ltc, passado essa efilem!a l::ui!,) mBilOS ,lo Lal bill de indmilui,latle, 'jUO Hão adllliUo;
e lalvez que, ~eell C:itivc,sc ,lqui, não Ille déssc o meu volo I,C3e caso llaO í,rcci~a.
"(llllCll<tc pela· [ôrma por que ulla estava concebida,cu entendo
que o scnüuo agora nesla di:;euüsão deve aproveitar a OCCi\O 811. 6ILVE!!\,~ !),\ l\lúTT.I : -O governo, IlorlÍm, sonhores,
dão [Iam l'c:;talJelccer as WaliC,iS tio govcl'Ilo nesta mnteria pwJiu um credito em maio, qUHUtlo devia pedir bilje a ~I']lro
\'In uma base legal c cOllsliLudonal. jJUilOSI!UCI' qllC scjilo os v<rçào p,u'i! as IlcsjJczas feitas; e pediu um crcuilo em maio,
!lreCcuentcp, da ÍlTcGulariuatlo na esc!'Íjlturacão do lllcsoul'o '!lte cOIll]!rellClldia uma autorisaçào extraordínaria ou tlsr eII respeilo das tleójlezas do corpo legiólnlivo, 'quando alguma
c·<.!, dim de I'''gar sel'ví\'os para os {Iuaes já est~o decretados
'Voz lenha aconlecido facto igUlll do se dar cm um all!\O sessã.o fUi' do; ordim,rios na lui do orçamenlo correnle; pediu, pois, o
" lIleia do corpo Ic(.;idativo, íjuaeslluer (lue sejão os prcee- govel'llo fundos duas vele" para a mesma ,lespcza, porque o
tlentes, cu enlendo flue 6 precíso collocar as COUS,IS no ter- pagamenlo dos sulJ3itlios tlus mezes lle julho e 8f;0sLo eslá
rello legal c constitucional. Se <acaso, como nllegou na 2' alüorj~atl() 1'd,! IC'i do ol'çillllcn!ovigcnl(l. l'ôll'a IJUO quer,
,IiSCUS3ào o flobro ministro do imperlO, clle aósim pro- pois, o Sr. ulÍuiôtro da fazenda duas aulorísacúes ? NIlO eslfto
l:edeu por acuar esse enal!; sysLcma do cscripturul' no Jú os [m.dDs COt'l'csponucnLes a esta dcspez:; na lei do orcatbesouro. lJÓS le;;islatlol'c:> não nos devemos suumellcr aos menlo vigeHlc ? Como, pui:>, scnborcB, so vem pedir ao COtl'll
erros d~ lhcsu~ro, nem o govemo deye ser tão descuidado IUfiisl:ltivo crctlito j>U1'll pagar t!espezas que já tem funuos ua
{IUO '!Clxe contllluar uma pr,ll(ca que Ó oprOS lU eví,lcntc- leI. E' uma vel'l!m Cll'i\ liui,ltcata de fundus; c, como dUjlltmente iÍ consliluiçãO do imperio, logo que é recouhecítla.
cala (Ie fundos, o tlol>rc ministro só pó de salvar-se com a
evasiva de ljue no caso de UUIJ\ical:t póde llllllullar-se um los
SeH1'.0I'e5, .0 /iOVCr!lO o q~e 10m a pedir ao corllo lcgislntÍ\'o
u·
fil
. tl d ó i I
d d
C um ["tI (lo lilUClllnld.ade, (\ a 1l!'lll'OVilC,ão das dCS[leZaS ille- cre ItOS. as (Iue neceso! a o temos 1) S (C (epen Cl' essa
.
ojlel'aç50 <lu noure IlIlIllSLI'O, de illll1ullal' um credito porqUê
J
fcltns em ,vlrtudo de um neto uo governo, Sl)1ll au- tem dou .. ?
!(aUle',~c
tOllsaçao legal. U Sr. IUlIllotro da fazenda lmha respOJlSabl'
l'or", " lo, Gellhol'cs, n CllJcnda oITerccirla na 2. discussãú
IHulc
á
visla
, senador pela provinda do Amazonas nesta pal'te já
I
d Ida lei dc lSil2 por Ler conscntido em que reI o I\"ure
':' Iloscm o tlllsuuro as sommas com quo forão pagos os n,me,li .. lia erro que commellcu o J>OVCl'110 pedindo crc,lit,)
"ubsnil08 o dt'spczas Lodas das camara:> le!;íslalivas nesles
O ti
<lou, ltlCZCS de maio 11 juullo, Ou;).l é meiu de salv,!:' a I'C5< (Iam o. metes de julllo e agosto. _uanto, poróm, aos meze.
pons,!bilirlado UO SI'. llIini$llo -üa ,..fazclllla, wllborcs '/ Será de flmiG e de junuo, li emcml« do Bol)re scnador Ilela IlI'ovino melO da concc:;sào de um clCllilo? r'lão: cretliLos ullo-sc da do AmilZ"uas devia SOl' substítuitla por esta que cu uoje
veu olfcrcccr,
I
para" :lS, {CSpCZaB
(L!!e se têm de cl]'ccluar, I,lu'a pugamenlo
Ilos oU'cllos )'ccollucclflos c ijue o gU\'ertlO nãu pótlc sati~razer
O Sl\, D, ~jA.~Q~L :-0 pensamento nii:o (; novo,
,l,m quú llil_lui COl!l[J{!ltllltc scjfro uvnsii;uadus osfundoCi [Jeccs·
O SR. SILVEIRA DA .I\lo:l:TA:-Não ó: istQ é já desde Davitl,
:,anos; cutuo vem li governo ás C,illlaraa c uiz: " TelluQ de -Nihil mb solc nQVu'I1I.
pagai' tal e lal divida, uão tcnllo fundos nu lei' dai lllO crc
!Iilo; " c~le li <tua ti o I'rincipio da l e i . '
O Sn, D. lIhNOEL :-0 nobre senador bcm me cntcnde.
A lei do 1HG2, .senhiJICd c$tal)(,lcccu um prillcipio (Iue deU Sn. SILvmnA DA MOTTA ;-Não é novo, e a emenda que
"I:! c.oncol'l'er IllU li u_· para deslJClllar uo menos all.!UIUilS tClI- cu uiIer('co é para COllcordar nesta parte com o debate que
l
I
"
lH)"J.\C ClU" '2 il discussào.
;,cnclas. para o ),l'1;HiWll eg;:! c IHlri,\lIlCnLilr. (,Iuunuo o corpo
kglSltülvO eslá re'ItJlt1o;!l~O ba '!<lkga0ão algüllHl ao governo
0 Sit. J), nlANOIlL :-Leu os discursos do Sr. vi,collutl de
para fazel deSI'~W5 '1ue ll~io estão aulorísadas pôr lei. listo lLal;()rahr 'I
': flue e U I'rmCI!,IO p,lrLllne"tal'; quaudu ua camara" reuniO SII.· SIL\'ll!l:A DA MOTTA :-Do deuale {Iue houve na 2"
!las, o "UVCI'l10 ndo tJttrd.l l!l:'!;tZélS, ,ó f;<Ic;!a o 'iue .:;1:1 ,ii[<cu~"t'J e dc~:;cs luminosus discursos do !loure ficlIado!'
r!(;crcl,ltlo'
.
uela. ]lluvinda do Hio tlc JillJciro, (ltiO jü cilei, rCííulta este
;tCilSi\lIIClltO fi'ie cu redu~i á elllenua.
U ~:n. B. f~JArmEL:--1-:~~; !lJ.n "x.adt',
li idéa uüo ú mi11lH.l, n.cl1eí n;n aj'~!mnc.ljtos do Hllbrc sena.O Sn SU. rI*lU
!1!}l TA >~;!i"\1 it:.
;l:Jr fiei o Río de Janeiru, e está !i~ c~ll~tíCllcia de tcdos.
i ~,;ti~
O Ilue temos i.t f;iZCI' ligora !;,úI!i('nlc é al'IH'o\,ar a deslIr-vl
, 111q;ôimcnte feHd lido nd'lt: !!Üi;Í~:!ro (} Ill'lln' miuiAfo rl-t
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SCllboreti, é preciso que o senado cOlllprcbenda bem o alt:'\Ilce c as \'islas quc IellllO , ull'ercrcndo esla emcnda. N,lo
julgo que esLa emenda seja um acto de opposi~ào ao govcrno
nem cnle!ldo que o gov'!rno deva lOnli,lr cu mo lal ullla emen·
li;!) ill'prOValllJo um acLo seu illeguL Pois porvellLura o goY!'I'IlO uão aceilou jú emendas do senado ús proposlas de lei
;I,) lixi\~Ja de for~as dc m:Jx e lerra, leis conolilneiollaes?
Os 1l1lbl'cS Jllini~,tros (13. r~~zcl1da c da gW.'na ni\o dül'.lu seu
apuiu ás dilI'ei'l'lIle3 cmendas quc a discuôsl0 imparcialmenle
suggeriu a S, Exs. lJara rcmediar al6"~.llls illcollveni('.nte:;
,lu; projeetos vindus da ca mara dus depu lados 'I
O Su. D. r,"'~()EL :-Alguns ineonvenienles, é venlade, e
agora Ililo se dú i!lCOIIVClúelltc algulll ; ha esta ditrel't'Jl~a.
() Sn. S!LVEWA l),\ rrloTTA:- Ora, cis-alli corno, lendo
C!lt,10 o govcfllu aeciLaJ.;j cmendas, cu clltendo que llOje devia
conle!ilar-se COIll 11m aelo do corpo legislativo fJUC allDrol'e
o 'luU clle fez. Nós reeútlLcceulOs lo,100 que a dc,pcza que o
1

gG\'Cl'UO

Icz era uma

de~~[Jcza IJlIe

e::;Lava dccrctuda em lcis j

ma" .enhores, uma COll"a é cslar um serviço publico reeoIlhecido em uma lei cspeeial, eslar a despcza declarada em
Ullla lei especial, c eOU5a dilreretlle é ler os fUlldos necessaI'io~ pal'a ('.S::ii.t despcza: esta é fiuO c) sCllhores, a Ilrerogaliva mais I'l'ccio,'a do parlamento, é dar us fundos para as
de5pezas 'Iue eslilo decrcladas, as qIJaes, cmbora eslejào decretadas por leis espcciats, quando niio ha fundos correspOntl~ntc.; lias leis allrluas) o governo não as póde fílzer; e,
se não, pcrgulIto: qual a razüo do pensamenlu deslas leis de
"!8~1) c 1HG'~, que prelendêrJo regularisar os cretlilos supplementares e cxtraor\Jinario~? A razão tleslas leis é esla: é
'I uo, COlUtluilnlo o serviço esteja decrelado, para tlue a llea.peza so faça, é prceiso que na lei do or~,alllenlo yenhão os
fundos eonsigllatlus; quando a de~peza esl:l decrelada por
lei especial e decrclada tamhelll na lei do oreamcnto e ao
l'fi'eclua-Ja se reconhece que é insullicientc o cI:edilo d~du na
lei do orçamenlo pal'<1 esle fim, é quu vem os credilos supplcmcnlarcs; mas cnlão, senbol'es, daqui me,;n1O nós infcrillIOS que o principio regu.lador, o pl'lne'pio eonslilueiotlal,
ti fJUO; aJle~ar do serviç? eslar reconbecido cm uma lei especlaJ, e prcclso que na lei do orcamenlo venha a refereneia a
esse serviço recouheeitlo, venbho decretados os fundos
Ora, supponbamos que por omissão do legislador, qunndo
or:;ani,a a lei do oreameulu, um scnicu deixa de ser conlempladu na lei tio ol:camenlo, eomtluauio esle servi co esleja
creado por uma lei especial, qualquer servieo publico, fJllaiIlllcr tlespeza da reparlicão de saude, pOI'-~xolDi'lo, ou de
qual'Juer reparlição creada por lei ou JlOr dceretu do ooverno,
a ereação eslá roalizada, a dcspcza eslá reconhecfu~,; mas
s.uppouhamos nós que na lui do or~amenlo por oulissao uão
v'em o fundo neeessal'io para fazer essa despeza ; o tlue 50
,:'e~Ue'! Segue-se tlUO o gOVCl'llO, uão eslando reunido o corpo
h:~islilliyo, pódo abl ir um credito, Jlor<lue essa llcspeza eslá
rceonl1el'i<ia por uma lei especial quo organisou esse servico
publico. ElIlilO, 8çu!turcs, o principiu regulador é este: eÓI'luanlu uão ba na lei do oreamclllo fundos para uma deslleza,
ainda flUO uma lei espeeiál tenha creado o serviço e recoIIlieculo a desp~za, o govcrno 11;10 póde faze-Ia, o il razüo ti
ohvla: donde. lira!' us fundos? Nós marchamos desta sUllposlç:lo-que 110 lhcsouro publico nào ha uma somllla disponivel além das \ erbas para flue são cllas. aflplieadas_
j'orlanlo, senhores, o tlue o [;OVCl'IlO devia ler fcito era
peuir esla aulorisação ; o, apl'cselllaudo nós esla cmcnda e
"I'provaudo a rle~péza feila pelo gove'l'lIo, nio~uem puderá
levanlar csla illéa como itléa de opposi~,lo; nós queremos
1UGli licar ao nuhre miuiólro d<!- fazenda, fJtIC tem respousabiI!dade por fuzer de<IJcz:tJ illegaes; qucremos anles ahsolve·
lo, pUl'lJue eslá criminoso, vislo que fez despeza. illcgaes.
i\~ora S. Ex. não se anillie com esta palavra; porque reconheço flue dccrclou a despeza. que pralicou este ado cri·
mUloso com mUlto 1)0:.\s razões.

() SII. D. lIhJ':oEL : - Com muilo hoas razõe.,; ....
O SR. SILVBlll,' IJA nIOTTA: ~ Sim, eolU bO;ls razões.
O SII. D. l\hNOEL : - Ora bem; tomem nota.
O SII. SILvEmA DA MOTTA: - Teve boas razões, isto ti,
bGa~ inleuçtles.
O SII. D. ~hriOEL : - nluito boas razões primeiro ...
O SII. SILYEJaA nA nIOTTA: - Pois será boas razõas tambem; leve razões vlausiveis, ó o que quiz dizer. l\Ias agora
eu, que ebego a c.sle ponlo de ministerialismo, que reconbeço
flue o nobro miuislro leve até razões lJlausiveis para fazer esla illegaJidade, nem por isso j'ulgo que o governo deva elllender '1ue, feila uma illega idade, ainda mesmo por bons
molivos, nfLo Jlrecisa da revalidação do seu aeto. Ora, senhores, é sem duvida uma oPIlosição sui generis esla que
vem o[ereccr ao governo IIS juslifieacões que elle não pede.
O SII. D. MANOEL: - Ninguem disse ainda que era opposiç;1o; V. Ex. é que eslá dizendo_ ..
O Sn SILVEIlIA DA MOTTA: ~ Eslimo mui lo que V. Ex.
declare quo niugucm ainda disse isso. V. Ex., que o declara,
li porq ue tcm buas razõe~ .. _
O SR. D. MANOEl.: - lIoas razões e boas inten~ões ...
O Sn. SILVEIH~ ll~ MOTTA: - Mas julgo necess<lrio mGsJno
declarar a inlenção OOJll que orrereço a emenda. V. Ex. bem
sabc que as inlenções são que nos salvão.
O SR. D. l\IANOEL: - Nem sempre.
O SR. SILVEIlIA DA'MUTTA: - A's vezes lima emenda innocenle póde parecer aggresslva a alguem ; cu quiz moslrar ao
governo que, olrerecellllo esla emcnda, não lenbo em visla
fazer-lho um aelo de aggressão; o quo f[UerO é salvar as
pralicas cOllslilucionaes, o Ilue quero ê lirar ao lbesouro o
pretexlo tle eslar faZllndo escripluracões erradas; e não quero que venhào ainda oulros ministros, homens de inlelligeneia e que reconbeção que nós lemos razão em querer restabelecer a pratica eonslilueional, apadrinhar-so com os erros
do tbesouro para pedircm creditos duplicados.
O SR. D. !\lANOEL: - São erros de longa data_
o SR, SILVEIlIA DA nIOTTA: - Islo é co usa nova, senhores,
ainda nao vi pedir credito para um anno financeiro, onde já
Ir.! fundos para as despezas; é cousa nova, em logar de pedir-re 11 apl'rovacão de uJl'la despeza illegaJ, pedir se um credilo_ Puis, scnh_'es, os nobres minislros que necessidade
lêm de fazer esle arbitriu ? Isto ti que eu cbamo luxo. Pois
os nobres miuislros da fazenda do Imperio não sabião desde
janeiro que em maio e junbo se havia de pallar o subsidio
rios membros das duas camaras, e que não bavla fundos para
i;lo ?
.
O SII. D. l'YIüwEL;- Olbe as boas raziles._.
O S/I. SII. vmllA DA MorTA :- Supponhamos que pedirilo
os fundos para isso em maio, um pouco larrle, contando com
a "pprovae:io da proposla, porque era despcza decrelatla em
lei, e PVr Ioso fi~rão e~ dcsfleza. anles da approvllção da
pruposta; mao cnlãe pOrllue não vlerão pedir a approvacão tlu sua illegalidade ? Não cra islo mais IOnslilucional
ao que abril' nm eredila supplementar duranle as camaras
reunida~ CUUSi\ que é express;lmente prohibida pela lei? e
abl'i r credito para lJUG sçnbores?
.
Eslo crodilo, permillc1o-me os nobres minislros, eslá conçebido alé conlra as regras tia nossa Iiugna; pois póde-se
IJedir credilo [Iara pagar uma des[lela que jú eslá feita?
Quando ti que se 'Pede credilo? E' para pagar despezas que
estão rcconhecidas como legaes, mas flue üínda não se fize-'
rão: e islo é quc se chama credito; mas pedir um crcdito
para legalisar nma despcza que já está feila, nao seuhores;
lslo ti conlra a iingua porlulluezll. O {lU o os nobres minislros
devem fazer é pedir a approvaçao do seu aclo, c pedir a
,lllprovaf,Go sómenle na parte qua necessila de approvação.
ti' o que quero dar ao g'Overuo, ti a approva1:ãO ua parle em
tpIe seu aclo é illegaJ, mas meroce o bilt tle illdemnidade:
esle Ibe dou, IDas n"O Ibe posso dilr 08 fumros para fazer
despezas nos mezes de julbo e agoslo, pol'<Jue para islo os
nobr~ minibboti tem fundos na lei do or~alllcnto.
.
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Neste sentido, Sr. presi.Jcllte, ó que cu concebi a minha cional. Comquanlo ~u não acompanhe o lIo1J1'c sen;'üQr Ili\
emenda. Esta não ba duvida quo é substitutiva, porque opinião que sustent,l. nem por isso deixo de respeitar os moa.presento como tal. (Lendo.)
tivos de sua couvieeão.
« O artigo da proposta seja substituído pelo seguinte:Acredíto que pOI' 'o"a não posso ainda ser considerado criFica approvada a delíberaç,lo, que tomou o governo, de man- minoso, porque o nobre senador, se ó juiz dos <tetos do godar pagar as despezas das camaras dos senadores o dos de- 'lemo Q terá. de eo~hecer ,ielles ne>t,! casa, tuda\ia nfio pôde
putados dos mezes de maio e junho do corrcnte anno. »
ainda julgar me, como Inr. classificou, sem que a camnra dos
E nada mais; porque, para maid, o governo não precisa de Sr•. deputados tlOba decretado a accusação do ministro;
autorisação lesislatim,
. portanto eu con~idero-me por ora tão ínnocente como o 00O Sn. rnESIDBNTE: - O nobre !'enallol' flue acaba de ler a bre senado;', que aCCllsa o governo pelo acto que considel'ou
sua emenda declarou que era substitutiva; e cu, antes de a arhitraria.
propur ao apoia~cnto, peço a aLLençito do senado para ullla
Senhores, cu disse na 2" diseussüo e repilo: quando se
ob;;ervação que Julgo do meu dever fazer, pOI"lI'J0 entendo que tratou deste assullIpto. Iwuvc duvidas a respeito do modo
nos cumpl'e proceder mantenJo sempre as pl'erogativfis de \101" que o governo del'rrin. proceder, e pareceu mais fnonco
cada uma das camaras, e de accordo com os preceitos da pedir-se ao corpo 1~l(islatjvo· ü necessaría "utorisa~iio para li
constituicúo.
l '
deS]leza qun tinha de fa7.cr-se com o subsidio lias duas caParece"-me que é occasi,io do senado decidir se se pódc maras na 2- se, sitO desta legislatura; poder-se-hia ter enãpre5entnl" UIlJn. emenda de subslituicffo a' uma proposicão ,Ia tendido que, se o govcrno cstava autorisado para fazer as
camara dos deputados; se está ~a alcada das calDaras iubsti- despe7.as na la scssil0, muito mais o estaria para as despezas
tui~ integralmeut~ um Jlr~jeclo ~Iu~ lhes & enviado IJor outro da 2", pelas razões que "OU dar.
O corpo logisl"tivo reuno-se em virtude de um precei to
proJecto; se se podo conSiderar 18to cmno ~menda.
, U art. 5S da constituição diz o seguinte a resrcito do~ pro- cOllstituClonal; esle preceito é que todos os annos b,lia uma
jeef,os que vêm da camar~ dos d~putados: (lendo. "Se, porém, sessão legislativa, c pela pratica entre nós estabelecida tem
a camara dos senadores não adoptar inteiramente o projecto sido satisfeito este p"cceito constitucional, fazendo-se uma
da eamara dos deputados, mas se o tiver alterado ou addicio- 5e5.,10 no inl.ervallo da1luella que foi disso! vida e a que é
nado., o reenviará pela nmneira seguinte: -O senado .•. elc." novamente conyoc'lda, para que esta sessão preencha a laPortanto parece-me (!ue por osle artigo o direito que tcm cuna que deixou a dis50Iuc;10.
as camaras é o de alterarem ou addicionarem; ora, substiO governo tinha sido aútorisado pela lei do orcamento de
tuir não é alterar, nem afltlicionar ('tcclamoçõcs), é mais aI, 181H, que devia regular no anno financeiro do 1862-1863,
~uma Côusa. TenllO de consulLar o ~ellado. sobre isto, 11110 a fazer a despeza nccessaria com o subsidio das duas ca~escio que seja sOI'prcndi,lo; é uma qncstüo que lia de ser maras na sessão de 1863; não se verificando esta sessão,
decidida por elle, e sobre a I[ual entendo que devo chamar a podia pôr-so em questão se a autori6uciio dada nafluella lei,
sua aUencilo, assim como a. atlencào da camara dos Srs. não se tendo reunido o corpo legislativo no unnó de 1863
deputados, que tambem tem o direi(o de intervir. Entendo que senão por poucos dias, deveria sub5istil' para a. sessão 9uc
substituir é pôr alguem ou algl!.ma c.~usa em logar de tinba de fazer-se em logar dr,quella que deixou de ser feita.
o t
Ora, será uma idéa absurda aquella quc sustento de que
u ra. . • .
uma vez autorisado o govem.o pela lei do orcamento a fazer
O SR. FOllSIlCA.; - Isso mesmo é que se cbama alterar.
a despeza necessaria com o subsidio duránte a ses.s1io de
O Sn. pnESIIlENTE: .•. não é o mesmo qUI! alterar, nem 1863, não se tendo elIa verificado, continuou esta autilrisanddícionar. As emendas a. que se refere o art. 58, na minha ção para a l' sesSil0 que se celebrou em 186<i?
humilde opinifío, suppoem que a mataria ou proposi.!:iío que
O SR. SILVEHI! &! MOTTA:- Então não se marcava quota
vem da outra camara continua a subsistir na sua' base: póde para esse scryico.
ser alterada, mas não inteiramente, e póde ser addicionada,
O Sn. M~:"?l;'t- 1'_\ FAZENDA: _ Peco nos nobres senadores
com tanto que a proposie.ãO nUo deixe inteiramente de subsis- ue me OUC~(; ~",m" mesma ;ülenC.ão' com que os ouvi', não
til'. N() caso de que se trat..1, persua do-me que a proposicão·
.
que veio da camara do: Srs. deputados não subsistirá; em esejo ser perturÍJildo, porque muitas vezes interrompe-se o
logar della, irá outra enviada pelo senado.-Isto é mais do. fio da argumentaeão e não se condue nquillo que se tinha a
que emendar.
dizer.
O Sn. SH. ''EmA DA. !loTu:-;- Isto não é perturbação, nem
O Sn. YISCO'SDE DE .JEQUiTINHOl\ü!: _ VamQi! apoiar a
emenda.
falta de attenção; p~(o contrano.
,
O SR. P'lESI[)ENTE: Ter,bo de COlJsultar sobre .
O SIl, 11I~ISTnO DA. FA.ZENDA: - Peco (} lavor de não ser
lSto o se- perturbado em meus raciocinio~, pôrque posso afinal n1l0
nado antes de propôr ao apoiamento a emenda.
diter cousa alguma.
O senado, sendo consultado, resolveu pela affirlllativa.
la eu sustent,lI1~o que, para uma despcza pertencer (l um
Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte
exercicio, é necessario que ella srja determinada pela lei que
regula essc exercicio, e que seja feita dentro delle. nu que,
EMENDA.
tendo sido determinada .. começada ncHe, se conclua 110
semestL'c
addicional em que conlinúa a vigorar a mesma
" ~ artigo da proposta seja mbstituido pelo seguinte:
•
« FiCa approvada a (}ehheraçiio que tomou o governo de (ei.
mandar pagar as despezas das camaras dos senadores e dos
Nilo será absolutamente identica esta questão com n tle
deputados dos mezes de maio e junho do corrente anno.'- um contrato; mas tem alguma sem elhanca, Quando o goverSi.veira da Motta. »
no, autorisado por uma lei de orçamento, manda fazer uma
0. ~r. Dias de C;0.1·.111"3 (ministro da fazenda): - Sr. obra determinada por essa lei, e eo~trata a sua execuçiio
preSIdente, quanta mms ~studo a questão de que ora se oc- por conta dos fundos que eUa eonslgnou para tal despeza,
cup.a o senado, tan~o mms me convaaço de que ao governo ainda que a obra se não acabe dentro desse ao no financeiro
aSs1stem ~azões mUito poderosas para sustentar o aeto que e em vlrtude do contrato anterior as despezas se paguem no
pratico!l, Eu poderei parecer contradictorio .,os olbos da- semestre addicional, são ellas levadas á conta desse exerqueUes que compararem as palavras que disse na 2' discus- cici() e 'nelle eseripturadas. E', pois, o principio que quero
s[o a este respeito com que cu tinha dito na camara dos estabelecer, q!le uma vez aulorisada pela lei qualquer desdeputados; mas porei do pm'te esta comparacao, porque en- peza, com um servieD que se fez no exercicio, ainda qU3 a
tendo que a questão deve ser tratada, como declarou o (ei subsequente llãó consigne fundos para esse servi co, se
nobre senador que me prece"deu, com tod:t a. imparcialídade,
bouve contraIo e elle se executou, o governo póde continuar
Estou persuadido de 'iue não teve o nolll'e senador intencilo durante o exercicio e ainda no seguinte a fazer a despeza
de olfender () mil<Ístro, nem de fazer-lhe opposicilo com e'sta para que cEtava aulorisado.
emenda, mas tM e:imcnlc sustenlar um principio constituAgora applíco o argunl~nl,l de iUlillogia: o corpo legisla.

~
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livu linha sido convocado para reunir-se em janeiro dellte
annu e as se5Bões prepill"1l01'j.u; da camal'a dos rl~pulados e
,lo sdnad~ fizÍlrão·se em dezculbl'o do aano de 1863 ; isto é,
Ih.eriio se dentro do excl'cicio; as camams com~cárüo a Cuncciollllr, emuora n;10 com~çassem a receber snbôi.iín. mas alias
constituirão·se dentro do allno tle 1863. isto é, durant~ os
,;eis mezcs addicionacs do oxer'cicio de 186'2-1Sfj;} ; e pelo
llleu principio, quo póde não 501' cxacto, tcndo sido a rlespeza
r,utorisada para aquello fim, desde ([UO as camarils ~ollleçárão
n, suas seOSÕC5 ainda dentro desse penodo, subSistia a auto!'isaç.l0 para o seu ngamento.
Não oi, portanto,
de pr'oposito entenJer-so que o govel'n~ podia muito legalmente fazer a despeza da i" "e",âo.
~Ias, quando houvesse duvida, senhores, eu acredito que
podia ser alíplicada antes á l' doque á '2" 5es5110, fundando· me
pnra assim sustentar no modo por que o tlte50uro tem procedido a l'cspcilo da clas!ificacão desta rlespeza.
['óde-;e dizer lIojo, senho-res, que ó um erro a pl'uticn do
thcsouro, O corpo legislativo está no seu direito regulando
como entendor mais conveniente a escripturaçào do thesouro;
mas o llue não posso admittit' é que se accuse o governo sem
examinar bem as questões, e que so conJemnem ns pessoas
que tiverãO parto, (Iue cOIl~enlíril0 nesses aeto;, e quo são
hoje aqui tão fOl'temente censuradas.
Senhorc$. até o anno de 1847 a escripturação relativa ao
subsidio da6 dnas C<llllilraS era feita por exercícios. depois
que elles começárão em 1810 : escrip\ul'av<lú,sc os dous mezes de maio e junho no anno antecedente e os do julho e agQ:;to no subsequenle. Pl'psiJia ao tbesouro um homem a quem
a posteridade faz jUlitica, reconh~ ..'.endo como um dos nossos
mais notaveis e;tadistás e como um dos mais eminentes em
ma lerias financeiras; creio que era o SI', Alves Branco o
ministro da fazenua de 18i7; nesse anno regulou-se a escripturaçll.o a respeito do subsi~ío de5te morlo: comprehenderão-se !lO balanco'de 1847 seis mezes em logilr de quatro,
incluindo-se dous "mezes tio anno antecedente c os quatro metes do anno do 18n. Posteriormente, assim continuou até
hoje, escripturando-se a uespeza por sessão e não por excrcicio. Eu não tenho presentes as razões que determinÚl'iIo esta
altcracão na cscripturacão ; mas devo SUppÔI' que forão de
muito -peso, por is:,o que todos os successol'es do ministro de
18i7 conservál'ilo esta. pratica. sem alteração, e nii.o se póde
arguir com razão umfacto praticado por um tribunal quando
elle é tolerado durante o espaço de 17 annos.
Nem 50 póde dizer que é um facto desconhecido do corpo
legislativo, porque nbi estão os balanços ~o thesouro" quc
todos alies provão a maneira por que se f,ma essa CSCl'lpturacão,
13e, pois, a despaza é escl'ipturada por sessãO e não pai'
exorcício, não vejo razão para que hoje se condemne a proposta que já foi f1lJprovada pela camara dos SI'S dcputaJos.
A camara dos 81'S. deputados tem tanto direito como o senado de examinar a q ueslão sujeita e de resolver a respeito;
ella já illterpoz sua opiuii'to,approvandoa proposta do ~ovel'Oo
tal qualfoi aprescntada; o nem se diga que a cnUlara dos8r.
deputados não sabia do facto de ter Sido feito o paga monto
aos membros do corpo legislativo durante o mel de junho,
llOrque a data ria resolução prova ~ue aquella camal'U tlnba
perfeito conhecimento desta maleria; portanto eu acred ito
que cBa, convertendo em projecto de lei e enviando ao se'
uado a proposta do governo que abre um credito para fazer
eITectivo o pagamento da despeza do corpo [egisla~ivo na 2'
sessão desta legislatura, appl'ovOU a maneira por que o governo pl'ocedeu,
E, senhores, 50 se qual' ser tão rigoroso neste principio,
então ha de permittir-se-mo que diga que só um mez é que
de.ve ser escripturado no exercicio anteriol', porque a folha
do subsidio do met do maio, que comprehende dias de junllO,
é enviada ao thesoul'o no met de junbo; esla dcspezit é ordenada e feita dentro do exercicio; mas 11 relatIVa ao mez de
junho e parte do mez de julho é apresentada ne tllesouro 110
exerci cio seguinte, e só então determinada a sua despeza.
Ora, se a dos Jous mezes segullttes não pôde ser escripturuda no excl'CÍcio anterior, tambem esta o na:o pôde ser, P0l'IjUt' compl'ehentlc p:irte do um exercici~ e parte de outro.
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N.l0 é esta uma deSp0ln. que o 1;0ve"I10 possa regular a SN!
1lI'bitrio ; ti uma tlespcza ordenndu sobre uma Colha que cada
uma das Cntoal'as tom o dir'cito de organisar, que o governQ
nilo póde alterar, cuja despeza é Uíllé\ e ullica, e que devo
ser cscripturaú« ou em um ou em outro exercício; e, se é
possivel cscripturar nil, exercício antecedente a despeza do
mer. do junho e parto lIa do lnoz de julho, não vejo incollveniente algum para que tambem nJo possa ser escriptur'ada
como pertencente li sessão allt~l'Íor c nesso exerci cio a despoza dos Ol1tros dous mezes.
Domais, senhol'es, ponsando bem, não vejo qual IÍ o grande
mal que resulta de contemplar-se como despeza do exercicio
antenor a de toda a seso;10 de cada anno, quando afinal a
despezil não excede em cada anuo ao que o corpo legislativo
votou para uma sess,10 annua!; emuora a despeza 8e escripture om uni ou outro excrcício, sempre cada Olercicio apparece com a quo ta que lhe pertence,
Accrcscc ainda que a lle.<peza põde ser alterada durante o
exercicio, como já mostr~i quando fallei na segunda di scussno. A lei do Ol'camento é apre30ntada ao COl'pO legislativo
soPre os dado. que tem o governo, é em conformidade da
legi:;lação vigente que o governo apresenta sua jll'oposta;
mas, se c,ta lcgislaç:to fór altcrada dentro do exercieio, já
so vê que lerá de figurar a mcsma verba com dllferentes
autorisacões; quero dizel" pMe para o exereicio anterior
":'.;ular uma lei, para o exercicio subsequente regular outra
'é'i- ,~ isto não me parece muito om regra; entretanto que o
;;;'oGedimento do thcsouro é mais homogclleo; porque, considerando cada sessão completa, regula a despeza pela lei
que votou o subsidio e não pela lei subsequollte,
Não sei se me fiz comprebender bem; mas, dada a hypothese de que fosse esta a ultima se:lsão da legislatura e que
o subsidio fosse alterado, terião de ser escripturatlos os mcZe& de julho o ago&to pela lei anlerior, e os meles de maio e
'unho do all110 seguinte deviilo scr escripturados ]lor outra
ei. Não me parece isto re(iular; entretanto qu l nenhum
incollvenienie resulta da pratica estabelecida pelo thesouro de
fazer que esta despeza siga a lei que decretou o subsidio, e não
a lei do orcamento; parece que a qucstito, aO menos segundo
penso, J,crJe todo o seu valor, desde que o governo não póda
despen cr mais do que aquillo para que está auto risada em
cada anno.
Diz-se quo ha um.t duplicata, Já provei por estes argumentos qÍle tenlto deduzido, c pela fórma por que o thesouro
faz a escriptumç~o, que não ha duplicata, Suppc'nha-sl)_ que
não houve aulorlsacão para fazer a rlespeZi\ desta sessao; o
corpo lcgi"latívo a éoncede lIcst<klei., c en',ão liquídào-sa as
cvntas sem o menor iUCO'lVClllcnte, Nilo ba nenhumil duphcata, por;,;ue se entende que esta illltorísação é para os mczes
de mulo a sclemb,'o ; 0, cumo já fiz observar, ainda quando
so lIuizesse dar uma iutelligenda diversa, ainda assim não
haVIa inconveniente, porque o governo, repito, não pôde applitHr a novos sCI'vicos o Cl'Cdito YOlado nesta lei.
Era neces,ario l)lie cBe tiYe~se feito a applicação allt~rior
desta souuna, se ella lhe sobrasse; mas, se a somma amda
~iitJ cst;i votada, ctJmo (ltltle o govcrno contar com clla para
fazer des[lczas? Como llódc fazer, por exemplo, o traspasso
de lIlllll lIuantia quc foi posteriormente 'Votada? A lei que
actuahnéuto nos rege dispOe que, havondo ,obras em uma
tias verbas e tlificiencia em outras o goYemo llOssa fazor applicnção dessas sobras; mas el;tendo ,que esta applicaçãu
elle deve fazer dontro do exercício, istp ti, tendo conhecimento da deficiencia que houve eOl umas verbas e da sobra
quo bo:nc em outras; mas, se o exerci cio estã acabado, se
o gove, no uüo tem ainJu. c,Ja consignaçãO, COIl)O póde entender-se h:tbilítal:o para fazer um lraspasse desla verba a outras rlesl,ezas que elle tenha 'le decretar, quündo entendo qlle
elle uão pó de mais (10cr~tal' novas desf ~zas? ,
,
Portanlo me parece que não ha a duphcata de que se quelxITo'os :\Obres senadores; e, amua quando houvesse, eu considero que o "overno não está habilitado para fazer uzo de
qualquer sob~a qbe haja nesla verb .. , porque não póde, ao
menos 1\0 meu modo da pensar, decretar novas desp~zas (Jara
um exercicio que já acabou, Ac despe,zas do exerClClO devem
estar feitas com os fllndos no exerCICIO: se durante elle dofi-
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cÍ1lncias houve que o governo IIv!)s;;!) necessidade úe atlenúcl', dessem que havia neste aelo lima tão 1;r1l1'O infl'aecãu dI'"
esta atlençiio deve ter si da prestada, c o mais que pôde acon- princlpios eonstHucioll:Ws quo só Illlllcssem SCl' salvos pela
tecer é que na liquidação final se passem de uns ramos para condemnaCil0 de,;se ministro, till'iil0 !lHes bastanto [OI'CiI
outros as sobras de despezas autorlsl1das que se não Ilzerllo para dec~etar essa condcmnação; mils nem eu creio fi Ull '"
em toda a importaricia em umas provincias e que forão exce questão s!lJa .le tal ordem flue pos". ser elevad:, a eSI'll'ilz:l\1
!lidas em outras; que se liquidem estas ycrbas, mas liqui- de estado, nem me !lal'e~e tamnem (rUO o minislro Illerc~,a
!10m-se em virtude dalegis[acão e por aetos pratio.1dos den- taota censara ror ter pral!c~{lo um neto (lo qual, 8e uão esliÍ
tro do exercicio,e não por acto posterior ao mesmo exercício, legalmente rrOVa(la a autorisação, oHa todavia I)óde ser ~\B'
Sobro este ponto é que eu quizel'a que o senado pronunciasse tentaóa pelos argumentos que cu tenho olTcrecido á cou i.leseu juizo, porque não desejo nem tomar para mim, nem dai' racão do senado,
a meus successores um arIJikio que seja inconveniente aos
Não voto pela emenda do nobre senarlor, nlio (loque ,~u
interesses do estado,
deixe de reconhecer muita btlnevolencia ,Ia Slla parte, anteci
Entrando na questão que eu reconbeci que póde ser tratada (lando-sc a d/Ir-IM o bitl de ill,lcmni,ladc, mas porque aCI'e
no senado, o meu acto está sujeito á discussão; se não está dito que nesta. questiio o scn:lIlo nilo devo antecipar-se fi ca
aiuda sujeito a julgamento, Ilorque este não pôde ser feito mara dos deputados; é olla a primeira a julgar a qucsll10 ;
nesta casa sem que venha accusacão daêutra, isso não esperemos quo alia a tome em considcra/filo, Se J!IlI'ventlll'a
inbibe a cada um dos nobres senadoi'lls de fazerem as consi- entender a camara que ;\ questãO ,leve subir no conhecimento
deracões que entenderem convenientes, Alas, desde que se do senado, o senado pronunciar-50-Im CO(110 juiz, e deliberaril
trata' deste assumpto, devo dizer o que penso, Se se tralllsse como entender cOllvt'nicntll,
de julgar o acto, pois que na uma di[erença muito grandú
OS F
I'
entl'e apreciar li discutir uma questão e julgar; se tivessem os
n, '~;nnEIRA JlNNA :-A camara jâ concedeu o bit/.
de obrar como juir.es, seriamos obrigados a ter em consielcO SR, lllNlsTno nA FAZENDA:- Se (lórle entender-se que a
racão todas as razões, todos os argumentos que as partes camara, apptovando a propofta, deu o bíll .Ie illdemniel,lIle,
po<lem produzir pro ou contra em sua defesa, ou em accu- eutao snna,lo não devo ~r de enCOntro fi opinii'io da oul.l'1\
saçi'io; se nós tivcsscmos, digo cu, de vel'illcar agora a res- cmnara, fundallllo-se em que a ,lc5pe~,a já esta (cita, no (1110
ponsabilidado do ministro, lúlo poderíamos julga-lo senão se trata, pois, scnborcs? E' ele lirruidar as contas, é de apl'cpelo que respeita ao Ilagamento do mez de maio, (lorque pelo sentar a autorisacllo, se a autorisacão faltou ao governo;
que respeita ao pagamento do mez de junho continuo a SUB- illlporta muito póuco !fue a autorisa·cão seja debaixo de,ta
tentar que, tendo sido o pagamentd determinado dentro deste (lU rlllquella fórma, Como a camal:" dos Srs. deputados
anno financeiro, como o governo tem fundos mais que 511ffi - approvou a proposta do governo, e esta satisfaz ao lim pelo
cientes para fazer as despezas dos trcs mezes, porque est' (Iual o govemo pl'oem'ou leg'llis<ll' o sou acto, eu entenuo
a,utorísado a fazer a despeza de quatro mezes, não poderia que deve ser ap(lrovada,
NilO voto, portanto, pela emenda por estas consideraser o ministro por eUe respousabilisado_ Desde W o corpo
legislativo o autorise por uma nova resolueão a llIfer a des- ções,
pezal fica o governo habilitado a pagar ô mez restante; e
não !laveri" na confrontacão do todas vel'bas do orcamento
os... viseOllde ele ltaj,ol'aby: - Sr, presidente,
algum saldo quo babilitasse o governo a, por meiô de um quando na primeira discussão do projecto fie que agora nos
traspasse, obter os fundos necessari~s para fazol' o paga.- oc.cupamos fiz algumas observaçÕes para domonstrar que {)
mento de maio? Acredito que sim; e então, desde que o go- ~overno pedia na Ilroposta quo foi converti.la no mesmo jlroyerno pudesse por uma operacão que a (lro(lria lei autonsa Jccto, quantias excessivas para (lagar as dcsllez~s,a que ellas
obter os fundos necessarios • para fazer essa despeza, elle devião ser applicadas, respondeu-me o nobl'o ministro {los
estava inteiramente exonerado de toda a. responsabilidade, negocios do imperio, pam justillcar a sua ]ll'oposta, que o
quando quizessem accusa-Io por esse facto,
thesouro cscripturava as ,Ic~ezas dos subsidios dos membros
Mas seria justo, seu\ores, que o corpo le<>i"lativo aceu- da assemblêa geral vencidos em julho e agosto, não no anno
sasse o SI', mmistro do imperio por ter ordenado o Ilagamento financeiro a que pertenciãc estes dous meies, mas no anteda folha de cada uma das duas camaras? Seria justo quo o I'ior, Sorprenendeu-me, devo confessa-lo, esta nsscrcão do
corpo legislativo accusasse o ministro da fazel\da pOl'que, I10bl'O mimstro, lnns não ollsei duvidar della na parlé rei aembora olhando para o algarislllo da lei, visse que estava tiva ao tempo em que essa pratica foi admiltida 110 tbesou1'o;
cOllsummirla a verba e quo elle não tinha os fundos nocesila. mas eluvidei que, devendo o thesou 1'0 tel', como certamente
rios todavia debaixo de sua responsabilidade mandou fazer tem, fcito melhora.mentos na sua c<lntabilitladc, se conserelfectivo o pagamento? Acredito, senbores, que o acto tem a V3:!se ainda hoje uma pmtica que mo Ilarecia e mo In,rece
mais completa justificar.ão, Nós sabemos que os membros do tão irracional o contraria á lei, por não dizer á PI'OI)\'ia r,01l5corpo leglslativo, prin.clpahnente os (la outm camara, são ci, tituiçao do estado, Procurei portanto,oxaminar donde procedadãos que não têm aqui residencia, que vêm de suas pro- dou essa pratica e se ella ainda cxiste,
vindas para a cÓrto e quo lóm de fazer despezas com a sua
Com eITeito, revolvendo os balanc05 dos exercir,ios antemanuten!)ão, para a~ quaos contão que não Ibes faltarúil os riores, reconheci que, dosde que cnll:e nós ha systcOla rcpremeios necessarios, pOl'que o subsidio Ih'os assegura, Deixar sontativo,oll ao monos desdo quo o corpo legislativo decrotou
os membros do COl'110 legislativo llfivados por espaco do dous quo anno eeonomico correna do 1° (lo julho tlc cada anno
mezes de receber o seu subsidio não duvido quê fosse um ao ultimo de junho do anno soguinte, o thesouro fizera a sua
acto heroicc, e que o ministro quo assim procedesse so tor- escripturnç;ill tle conformirlado com a lei, até o anno fin~n
nasse digno dos elogios do allSun. dos meus nobres collegas ceiro de ls,m a 18'i6, Reconheci tambem flue esta praLic.'l,
que dec\arilrão que antes que não elogiar o ministro por esse foi alterada, coma acabou de observar o nobre ministro da
acto de energia, não consontillllo (iue se fizesse o pagamento fazenda no anno ele lSiG 11 1847, A pagina 72 do balanço
emquanto a lei não fosso votada; entretanto o ministro foi desse cx.~rcício lê-se o seguinte: (lendo) "Camara dos demais complaceute, entendeu gue era conveniente ter toda a !lutados, No 3° e to mez da 3' sessão da 6' lcgiolatura (julho
contemplacão com o corpo leglslatiyo, ordenando o pagamento e agosto de 18~<G)-1 13:729$030, Na 1,a Ses!l.ão, idem (maio,
da de5peza· ~ue estava cousignada nas leis,quer a que 1l1emar- junho, julho e all0il.o de 1S.t7-233:G2'j;l)i95, "
eou o subsidIO, quer a quo consi;;nou os fundos \lccessarios para
}'oi, pois, nesse anpo (lue so estabeleceu o costume pertal despeza, Se, pois, cu rrOCedl deste m.do, senhores, não foi nicioso e iIIegal de se transportarem us deSllezas dos subsidios
sem duvida por querer fazer um COl'lCjO, nem porque me pas- , de cada anno financoiro Jura o anterior, e os fundos tleslinasasse pela imagina!lão quo col!ocal'Ía em dilliculdllde os melll- dos ao pagamento dessà.s uespezas, lIam o anno fin,lOceÍl'O
bros do corpo legislativo para julgarem o meu acto ; conside- seguinte, Assim que, n,io foi no allHO do HmO quo esta al1'0-05 em posicilo tão elevada e 1;;to sobranceira a estas terllcão comecou,
pequenas cousas, que, embora o ministro tivess0 determ:Verifiquei igualmento, pelQ balanço proyisorio que nos foi
uado o pagamento, se 03 membros do corpo legislativo enlon- distribuido este anno, que continuou com rffeito fi e,criplu-
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rar-se a3sim aijuelh elespeza, por~uo ncsto balar.ço, n"o so s8G"inte, Fór]e com o lllesmo direito transporta-las para pagar
acMo comrrelwlldidas as des[lezas dos m.c7.es. de Julho e sOi·vir.os muito ditl'erentes. O art. 14 ela lei de D de setcmbro
agosto do anno de 18G'z, ue on~l~ so (.lcv? Illl~~'!~'_...rlUC cSSJ.S de -n:Új~: só pcrmitto ao gorcrno applical' as sobras (1c qualdespezas forITO lovadas ao exerolclo do J8h I a l"u:~. .
quor verba decretada em ImIa loi d~ orçiunento, outl'a YCl:ba
E' possivcl que alguma dúld)craçao tlVCS~C o llllillSh'o da da mesma. leI em certos e determlOados casos; nITO l)ade
fazenda de 18:.iO tomado a respeito desta mataria. detcl'mi- applical' a Un1(l. clespezaa quantia llcccssaria para aoul,ra;lmas
nando quo Ee organisassem do mesmo morlo os balancos dos pôde o thesouro pegar em fU!ldos rIo um anno financeiro o
exoreicios anteriores. Quando tomci conta da p~stii rIa h- transporta-los para outro, erailo!'a Eejüo nccess~rios para as
zell[la, em principios de outubro de :l8.i8, ainda Il;tO estavüo des[Jezas do primeiro. Não pólle o governo fazer o menos, e
oq;alllsailos os halancos de '18H-'1Si::í, de '18'i:i-18iG e de póde o thesouro fazer o mai3. Se 00 a<lmitte esta pmtiea, 50
lSiG-1Síi, balanctÍs alguns dai rlua~s clevi,io jú ter sido el!a deve ser toleratl~ ]leIo pocIcr legislatil'o, que abusos não
apresentados ás call1aras "lcgi8lathr as. Estava de mais feita podem dahi resultar?
a cscrirtul'acão de '(8-Í-'i-1815 até 'lD·ii-l8i8, c continutlya
SurpOlllJa-se que o Sr. lninísll'o [la guerra lembra-se boa ser leita â de '1818-18íD. SJpponba-se com eIT<',ito que, je da fazer uma encommenrla de artilha,.ia de Armstrong 0\1
tendo-se advertido nessa irregularidade, fui COilsullallo a de WhitwortlJ para armar todas essas fortalesas quo estamos
rcsreito da maneira porque se deveri,io organisar os halanços. construindo dentro e fóra do porto do Rio de Janeil'o e que
o que pod~ria eu fazer? O Júllanço, como a camara sabe, {l,ua isso são-llJe precisos 3,OUil:OOO}; quo estes 3,OOO:OOO,p
nITo ó senão o resumo da escrlptul'ução; se a CSCl'Jptul'aÇiO nITo 05 póde aClHll' na lei do OJ'ç:Ullellto; que lambem não
estara fcita conforme a pralica que j;i mencionei) nJ:o era quor vil' pedi-los as Call1ll.ra~ 11<:lra evitar impertiilencias ele
possil'el qlle os balanços fOSôelll or~allis!ldos do outro m~?~, rliscusiões, e mesmo IJorque eôtas discu3iOcô l)!l(lom pre!lOs motivos jlorlJue es;,t pratica fOI adoptada em Ib'lb. der-se COIll I]ueslõe3 diploilwticas que uinda cs~cjlo pendennITo os sei eu; Illas ouvi lIonteill, como tl'"dicção rIo tlJesoUl'o, teg, ou por rlualquer outro motivo deita natureza; entendcque nessa época o ministro rio impcrio tinba soliciti\llo rio da se com o seu collega do tIJesouro e pede Ibe. 'Tue mande esJazenda que mandasse adopta-Ia, para fi1ciiitar a or;;anis~- cripturar no anno financeiro finllo, iôto é, no anno financeiro
cão das follJas dos suuôiclios na Eecrclaria rio imperio. Se que terminon a 30 de junho uHimo, as despezas rIo 1° se<issim é, o motivo ó improcedente o nimiamento peljueno, mestre do anno financeiro conente, relativas ao quadro do
nimiumente futil, se me é penniltida a cxpressi\o, Jlara jl!S- exercito, por exemplo. No fim tio semestre, isto é, no fim de
tificar um procedimento, não só contrario /;.5 rogras de COIl- dezembro não se terá reito por e3sa ver]);t nenhuma dcspeza
tabilidarle, quer a escripturação Eeja feita por nuno econo- por COllta do exercicio corrente, porque as que se tiver reamico, quer por exercicios, como ainda contrario ris leis, e, liza(lo, tcrITo s!lIo transportadas por cOllta do exerci cio antesegundo entendo, tambem ao artigo da constituiçãO que nos rior. CIlCgarJo abril ou metio dirú o SI" ministro da guelTa
impõe o dever de votar as despezas annualmente; artigo ~ue, como tem 3,OOO:OüO,il de sobra na verba-quadro do
aliüs que tem importancia muito maior do que á primeira exercito-, passe-as o tbesouro para a rIos arsenaes, e Jh'os
vista pótle parecer.
mande. entregar ]Jrrra pagamento .da artilharia que comprou,
Digo que é co~traria ás regras mais come,inhas de eonta- a que llllportrr nestrr l{uanlIa. Abl teremos a operafITo realilJiliilade; porque na contabilidade ]lor anno economico o'u zada,e tudo feito Jegalmente se se consideralep:al o· que está
financeiro, os livros encerrão-se uo fim dos 12 me7.es que o pr"tic;l1ldo o tIJesouro, sem qUl). o corpo legislativo tenIJa a
constituem, e nelles se escl'iptll1';to todas as opcmções de re- menor intervenoão em um negocio tão grave eomO este.
ceita e despeza realizadas nesse periodo, quer taes op~l'açõcs (Apoiados.)
pcrtencão ao lllesmo anno, quer a annos antel'lores. t10 syolJir-se-ha, é verdade, que no balanço do exercicio de 1853
tema de exercicios, porém, os livros encerrão-se no fim uos -'I~Hj.í apparecerá um auglllcnto rIe despeza, e por consc18 mezes; e tanto nos t2 primeiros como nos seis ultimos, guinte Ulll dencit de 3.000:ÚOO,;). No balanço que so IJa rIe
sómente se escripturão uelles as operações de receita e r1es- apresentar dUflUl a dous anHOS appal'ecerá sem duvidrr essa
peza pertenc~ntes ao auno financeiro l{UG diL seu nome ao despeza; e como n:io se pÓlle verificar a data em que foi reaexercicio.
lizarla, o anteeessor do ministro ([ao praticar esse "cto é que
Ora, tanto em nm systema, como no outro, as despezas do carregará com a responsabilidade morai delle; o quanto ao
subsidio eorrespondente aos mezes de jlllllO e agosto, devem deficit lú apparecerá uma disposição de lei de orçetmento,
scr laneadas em conta do annO financeiro de que elles [azem como essa flue nos vem da camal'a dos deputados, em que se
•
d,'t ao governo a faculdade de fazer oporacões de credito illimitadas para supprir todos os deficits, qué têm IJavido, o que
parte:
No primeiro caso os pa;;amentos são feitos em agosto e deve IJaver !lOS dous an!lOS para qne it lei ti votada! Aqui está
setembro; logo devem seI' escripturados no anno finuncell:O \1111CaSO em que, como em muitos outros.se {lóue gastar, sob
que eomeça no 1° de ]ulIJo ultimo; no segundo, o subslIllo o pretexto da tal alteração da contabilidade do thesouro, a
vence-se no fim dos mezes de julho e a~osto, e por esselll?- somUla (le 3.00G:000,;3, sem que o poder le;;islativo interl'otivo tem de ser escI'ipturado no anuo finanCeiro que os In- nha em tal despeza e dê para ella o seu coasentimento, o
clue.
sem porlel' rlescohri-In, porque, a respeito de brrlanços, ]loucos
Em ambos os c~sos, em. ambas as IJypotheses, pois, as são os que os 16m, e muito menos os que os csmerilbão; porregras da eontabIlldade eXlgem que eSSa despeza não reGue flue ti preciso sabel' contabilidade, para hem entender a lin]Jara o exercíeio anterior como se faz no thesouro.
guagem espeeial dos balanços do tIJesouro, e penetrar um
Esta. pratica Ó tamhem contraria á lei.
[louco nesse labyrintho.
No orçamento rle eada anno decreta o poder legislativo
Digo ainda, Sr. presidente, que a pratica do tilesouro
n~o só os servicos r[ue so tem de fazer do 10 de julho ao é contraria. a constitll!ciiO, por~ue nos obriga a deel'etar
ultimo de junIJõ do anno seguinto, mas tambem os funflos despczas para serviços compreiJendidos nãó em 1'2, mas
necessanos para suppnr ou pagar essas mesmas despoZüs. em 11 mezes. O orçamento qne tivermos de votar ]Iara
Co.mo pôde, pOlS, o t1ICsonro trrrnsportar desse anno lillan- 18Gi-12Gêi eomprentlerá quantias destiil<L(!a.s ao ]lrrgamento
celro para o anterior as despezas dos serviços que farão I dos suhsidios dos dous primeiros mezes de 18G3-18GG ; o
decretados para. o primeiro? Como pórle transportar para que votarmos para 'li.lGij-18GG comprehondera despezas de
o anno finanCeiro seguinto os croditos dados para desre- dous primeiros meles de 18GG-13G7. Votamos assim funzas do anterIOr, embora' os appiique a sorvicos tle identica, dos cOlTespondentcs a dous mezes que pertencem uão ao
ou diITercnte natureza? Isso equivale a dai' aos dinIJeiros anno financeiro para quo fizcmlOs a lei de orcam~nto, mas
publieos uma applicaçito diversa da. que llJes dá a lei.
ao anno financeiro para que tivermos ele faze-lã no anno se. Allegou o nobro ministro que se faz isso para pagar ser- guinte. Om, a constituiçiio determina que decretem0s fundos
ViÇO da mesma natureza; mas, assim eomo o tbesouro pó de correspondentes súmente a 12 mezes, e esta dlsposicão é de
transp?rtar de um anno ~nallceiro pal'a outro afim de pagar grande importaneia.
•
o subSidIO dos membros da. assembléa goraI certas quantias
Se pudessem os decretar fundos para certa despeza par
que tenhão sido destinarias para o mesmo serviço no anno espaço de li mezes, poderíamos tambem decreta-los por 16
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lllezes, por dous, por tl'es OU mais annos; se puclessemos decreta-los para uma despeza, poderíamos fazê-lo
para todas; e teriamos o direito de fixar desjlczas e v"tar
lmpostos por dous, tres, quatro ou mais aonos. E' isto o que
não pcrmitte a constituição; ella não nos dá esse poder; quo,
que o governo esteja dependente do parlamento pela vot,lciio
dos fundos necessaríos para supprÍr as despezas de cáda
anno.

Não tenho em 'Vista, Sr. presidente, censurar o nobre ministro da fazenda por não ter feito altfrar a e,;cripturação do
thesouro. Como ministro dessa repartição nunca fui assistir
á escripturação dos livros; nem examinar se ellos se escripturavlio na fôrma dos regulamentos. Eu estava persuadido,
apezar de ter sido ministro da fazenda quasi cinco .lImos,
que a escripturaç~o do thesouro era feita como o foi até
1845-1840, e como devia sê-lo, em virtude da lei. O lIobre
ministro lia fazenda podia não estar informado do moúo porque se escriptura no thesouro a despeza de que tenho fallado,
e scria iniquo ceasura-Io pelo facto de ter continuado até
agora essa irregullll'Ídade.
Admiro ·me todavia de ver' que S. Ex:. pareca não julgar
necessario corrigi-Ia por'jue, na minha humilde' opinião, alie
não tem dafeza. Estava convencido de que o nobre ministro.
imediatamente que veriücasse o facto, daria as providencias
para que a escripturação do tlJCSOUI'O ccrmecassc desde o
principio deste mez a ser feita \lolo systema· de exercicios,
como deve se-lo, na forma do decreto de '20 de fcvereiro de
1840. Estou ainda persuadido que mesmo o nobre ministro,
quando dei' mais atlenção a este ponto. ou qualquer dos seus
sncccssores, ha de necessariamente alterar a pratica que se
está seguindo. Ora, desde o momento em que isto se fizer,
se notarmos fi proposta do modo porque está, ficn.ni o governo
com a sobra de 250:000$ com a qual poderá ser augmcntada
qualquer outra verlJa, pOI' exemplo, a dos fundos secre tos, a
da imprensa ou outra que lhe pareca mais conveniente. Perg-unto eu, podemos nós represenlantês do paiz consen til' nisto?
Podemos deixar ao arbltri~ do governo augmentm' em qualquel' dos ministerios umfl verba de 2tíO:OO()~ a qne o parlamento não dá destino. Ol'll, nossa primeira obrigacão é curar
dos interesses do paiz; decretar as despezas imjleriosamente
exig-idas pelas necessidades publicas, e não dar ao governo
senão os fundos indispensaveis [Iara acudir a ellas i é fi pertar, quanto 1l0S fór possivel, os cOl'deis da bolsa do contd·
buinte e urro prodigalisar em desllezas publicas o pl:oducto do
suor de seu rosto, reduzindo o que lhes ê indispensavel para
~upprimenlo de suas necessidades.
Diz-se, é verdade, que assim tem sido {eila até agora a
escripturação do thesouro; mas é porque o facto tinha passado desapercebido. Não 6 em qualquer balanco que se podia reconhecer essa irreA"ularidadc; foi-me préciso recorrer
ao balanco de 18"6-1847, e lê-lo com altencilo para descobri-lo. •
•
Se, pois, veriücamos n~ora o erro da contabilidade do
thcsouro, que o leva. a pedir-nos maior quantia do que a necessaria para pagamento do subsidio, lÍ nosso dever cercear
o excesso do pediôo; e obrigar assim o t!Jesomo a corrigir o
seu erro. O contrario seria sancciouar uma pratica it'racional, que pôde dar logar a muitos abusos, corno procurei
demonstrar.
Se taes abusos fossem até agora commettidos, correrião
ell05 por conta dos ministros que os autorisnssem daqui por
!li.mte, porém, poderião desculpar-se com o nosso consentimento, e com a pratica de passar despezas de uns para outros annos financeiros, que nós sanctíficariamos, approvando
a proposta que se discute.
O nobre ministro da fazenda allegou os arestos. Esses
arestos farão praticados com a mesma boa fé com que o nobre ministro da fazenda praticou o de que a"ora se trata; o
governo e as cnmaras nJo derão então pe1a irregularidade
que agora reconhecemos; e, pergunto eu, não é decoroso
emendar a tojo o tempo os erros ou enganos que tivermoF
commettido~? Porque se commeUêrão erros em outras occasiões, e!ll~or~ !lãO tiyesscmos dauo fé ~e que o erão, estaremos nOJe IOhlbjdos de ernentla-Ios? Não me parece semelhante procedimento proprio tle homélls pensadores.

A respeito da outt'a questão que se suscitou na discussão,
disse o nobre ministro que o governo estava autorisado para
pagar as despezas dos subsidias dos membros da assemhléa
geral, porque taes despezas estilo autoris~das pela conslituiç<io e por lei especial. A constitui!lão de certo autorisa ou
antes pre3creve, que os lllembros da assemhléa geral tellbão
um subsidio, mas urro determina o quantwn delle; mas tambem estabelece que os officiaes do exercito e da armada vellção soldos, porque determina que uma ordônança especial
regullril suas promocões. soldos, etc; Jllas nem llOr isso está
o govel'llQ autol'Ísarlo a manrlar-Ih'os pagar,emquanto o poder
legislativo não tiver decretado os fundos preCISOS na lei do
orça,mento, e, nole o nobre ministro ainda, (jue no caso dos
omcmes do e:,:ercllo e da armada; no caso dos oulros empregados publicos, ha leis que regulão o quantllln cada um
aclles deve receber; e apezar disto fi lei do argumento não
deixa de consignar os fundos Imra o pagamento desses cmregad05. Quanto aos deputado; e senadores nem lia agol'a
r.ei que fixe o snbsidio; a utlÍca lei que autorisa o pagamento
delle, 6 a do orCilmeuto.
.
A constituicfió determina que no ultimo anno de cada l~
gislatura sc tilxe o subsidio para a legislatul'a seg'uinto;
em 18GO decretou-se o snbôidío para os membros da lc"islatura que comccou em Hl61; esta foi dissolvida em 'lSG~,
sem fazer a lei" de subsidio para a aetna!. Ainda, porém, que
assim não fosse; «infla que c:tistisse lei, taunflo o suusidio
dos membros da actu ,I lesislatum, não seria isso bastante,
como belll ponderou o nobre senador peia provincia de
Goyaz, para que o governo se Julgasse autorisado a pagar
o subsiJio, sem que o reSllectivo orçamento tivesse consignauo os fundos necessarios para isso.
Insisto, pois, ainda na minha OpillíilO i e estoú persuadi,lo
de que é dever nosso não eoncedennos os fundos pedidos pelo
governo para pagamento dos subsidias de julbo e Agosto deste
anno ; 1', pOl'llue esles fundos já estilo decretados na lei do
orçamento do anuo financeiro que eomeçou no 1° tle julbo
corrente; 2', porque, se npprOYilrlllOS, sem nenhuma mOIIificacão, a proposta do govemo, autorisare01OS e sanccionarêmos abusos a que pórlo dar logar a escriptllracão do
thesouro, e que é !lo nosso rigoroso devei' evitar; 30, jlÕl'quc,
ain~a que se tenha allegado que o nobre ministro da fazenda
não applicará ,a outra~ despezas .0 excesso que existe na proposta, não é S. Ex. so quelicaraautomado para faze-lo.
O subsidio dos mezes de julbo e agosto deste anno Mo
de sor pagos pelo credito pedido no projecto que se discute;
_os fundos deerelados no orçamento do anno línanceiro corrente terão de ser applicados ao subsidio do julho e agosto
de 1865, e os do anno financeiro de 1865-18G6, ao subsidio
de jullto e agosto de 1867, isto é, votaremos este anno dinheiro pai'a dcspezas de um exercicio, cujo orçamento só
tm'emos de fazer na sessão do anuo seguinte. Demais, ~c o
nobre ministro I ou algu~l dos seus su~cessores, fizer corrigir,
C0l110 deve, a megularlClade da escI'lpturagão do tbesouro,
achar-se-ha com a sobra de quasi 2tiO,OOO§j, que poderá
applicar como quizer. Nós não devemos consentir nisto; não
temos direi to de faze-lo; corre-nos a obrigação rigorosa de
cumpl"il' a missão para que fomos mandado 11. este reciuto,
e repugna ti minlJa consciencia votar pela proposta, como se
acha.

o 81', Souza. Fl'n.nco:-Pedi a palavra para tomar em
considemção algumas observaçõei! feitas pelo nobre senador
que acaba de filHar ; mas, tendo ficauo até certo JlOIltO sem
resposta algumas outras feitas pelo 110bl'e sena ar da provincia de Goraz, fi ordem chronologica. pede que eu examino
primeiro as suas observaeiles; e, como ellas se baseárão
em urna emenda que o' nobre senador apresentou, vou
discutir.
A emenda do nobre senador é a seguinle : (lemlo)
C( Fica arprovada a deliberação que tomou
o governo [:0
mandar pagar as do,pezas das camltr.1S dos senadores e dos
deputatlos dos me~cs de maio e junho do corrente anno.Silvei/'a da i.lloUa. »

Esta emenda o nobre senador declarou muito expressamente no seu discurso que não tinha sómellte por fim corrigir a escripturação do tbesouro.As observações feitas na casa
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têm tomado estes dous caracteres: o de reparos, ou CCIIEsta é que é a posição digna de um senador do imperio ;
suras sobre o que nobres senadores suppõem erro n~ escl'ip.- o seu dever é sustentar os principios da liberdade quando suo
turacão do theso'lro, e o do alcance polttrco que pode ter o atacados; mas tambem os da autoridade, Ilorque o juramento
<lcto 'praticado pelo governo,
que pre~tamo,s nesta casa nos obl'l~a a sustent'!I a constituiO nohre senador' pela provincia de Goyaz foi neste segun- çao d~ ImpOrtO, e Jlor consequencla as attnbulções que ella
do terreno que se collocou, dizendo muito franca e positiva· conrerlU ao poder execlltrvo, Eu, portanto, não posso de
mente-que tinha por fim approvur o acto do governo; e fÓrma nenhuma concorrer para uma emenda queviola a constinha por fim tambem approva-lo, pam que o senado dlisse titui~ão do imperio, reprovando uotos que não estão na
perdão ao crime commcuido pelo ministro da fazenda, nossa alnada reprovar,
Vamos, portanto, indagar até que ponto,a cmou'la é admissiDar pérdão ao ministro, disse tambem o nobre senador.
ve~ com o caracter que tmz d~ approYa~üo do aeto do Senhores, osta questão é complexa, Se o senado appl'ovar a
governo imporial e de perd,io concedido pelo senado a esso emenda, que foi explicada por seu autor, o mais competente
<lcto que o nobre sonadol' considerou criminoso,
para lhe dar a verdadeira intelligencia e sentido, reconlleParece (Iue ha, não direi contradi~ão, mas grandc diffe- corú (Iue ha. um crime no racto, e tambem que lhe cnbe a
I'cr!ça ontro a emenda de 1J0je e a OlJleno.a 'TuC o senado 11<10 atlribuicão de perdoar o CrIme, segundo o espirito da emenda
(JUIZ appl'ovar na SCS3i10 passao.a, pol'tJue naquella se I'epro
explicarlo pelo seu autor,
vava o pagamento de dou> mczes (Iue os nob,.os senadores
Senhores, o senado tem por certo o direito do julgar os
dizem que devo ser osc,.i IJturado no exercício de '18G,1- aetos pl'atlclldos p~los ministros; é o seu juiz pela con186;;, c nesta se approva o acto do governo,
stituicão, mas e seu juiz sómcnte 0.0 modo por que a constiSenhores, \:rimeiramente examinemos ate que ponto O tuicãô marca; li o seu juiz Ilelos tramites marcados na
d
d
'J'
d
I cOlistituicão; c o seu juiz depois que a C:llnara dos deputascna o pó e ~ umar a si a attn JUIÇão c approvar actos (O dos decréta qu~ ha crime e flue seJ'a aceusado o ministro.
podei' executivo,
'1
Pela constituicao do iruperio diversos nctos são da audO Sil, llll"ISTRO DA FAZE~DA :-Apoiado.
buic~o do poder iegislativo, e outros da. altl'lbuicão do po.ler
OS S
F
J I
'
exeCutivo, Os actos ((ue pertencem ao lJUflol' executivo saherv,
'R, OUZA nANCo: u gar anteCipadamente que ha
crime, e appl'ovar o :lcto como meio de indulta-lo, é provecompletos, de sua nlllo,c não estão sujeitos á appl'ovaÇao de ni!' juizo C/ue sómcnte em occasião legal e opporlUna pó de
Iloder legrslatlvo,
ter eJllcacia,
O Sn, PnlENTA BUEIiO: - Quanc[o são legaes,
E eu perguntarei: pó de o senad9 prevenir deste modo a.
O Sn, Soua Fn.'lico: - So não são legaes, ha o dirbllc a~cusa~ão de 11m ministro e secretario de estado? Suppode ecnsum e de aecusacao contra o ministro quo assim violá nlra-se' que este projecto não tinha vindo da camara dos dea lei, o não o de revogar o acto, E do mesmo aparte !lo putados com uma approva~ão, que inclue implicitamente o
nohre senador en tirarei ar"'umontos: ou são aetos legaos ou I:eeonhccimento de que nuo ha ~rime no facto; o que o seSilo iIlegno.; se são actos fegaes não precisãO de aplll'OVaCITO, nado, fazendo-lhe emenda que mduz á rejlrovaçuo do aeto
O corpo legisl,\!i'lo mio tem o direito de :tpprovar actos do como contrario á lei, declarava quo conceo.!:t indulto :tO mipoder' execulil'o que estao na eS[lhera do suas alll'ibuiçiJes, nistl'o, ou, na phrase tio nobre senador por Goyaz, lhe conpOI'(j11C de outra sorte se tOl'naria o podeI' executivo uCllen.. cedia perdão antes da accusação da camara dos deputados;
denLe do podeI' legi,httivo, ({uantlo pela constituição eUes suo porém que aquella ~amal'll. decretava a accusação do minisIndependentes lia e5phcl'él da sua acção,
tro. e r'cmcttia. o processo ao senado para o julgar,
Sa o podol' legislativo tii'esse o diroito de llPpr'ovar os actos
O senado podefl<' responder-« Eu j;Á julguei antecipadado poder executivo, tcria o direito de os reprovar'; poderia mente esto facto"? O senado podena dizer-cc Já llcrdocí
reprovar a nomeacão flUO o governo tivcsse fcito !lo um pm- antecipadamente este crime" ?
si<lente de pl'Oyinc1a, c pode,:]n re )['OV'11' a nomeação que o
Eu creio que nilo o podia fazer. Creio, portanto, que ello
podol' executivo tivesse feito de um encarregado de negocios, não póde de maneira nOllbuma prevenir o seu juizo a respeito
dc um Jlispo, e outm quahfuer nOllleaç[o,
dc actos praticados pelos ministros para lhes conceder perdão,
Amhas as faculdades estão implicitamente contid~5 no prin- como disse o nobro senador) nu hypothese figurada de que
cipio da emenda; a llpP"OI',\(''iO de,te aelo 110 porIer exccu ha crime, porquc só a crimes é que se concede perdãO e não
ti1'o conlém em,i a conclusi1o de que o podia r'eprovar, 0,50 lia perdão quando uao ba crime, Vamos, porém, entrar nesta
[Jouia I'c~rovar OSlO, püdi,t roprol'ar tudo; os outros,
quc,tii:o para 1'êr so houyo realrr.ellte crime, se o SI', roi11 istro da fazenda pó([e ser aeeusado do ttr commettido um
O Su, PmE;rn BUB~O: -Que forem i113gaes,
clÍllle,
O Sn, SOUZA FUMCO: - O nobr'e senadO!' creio que está
Senbores, o pagamcnto dos subsidios dos deputados.c senacO:l[unrlindo dous principio,s: o principio tle censura ,com o dores depende, é vero.ade, da lei do orcamento ; mas por'vonprmclIllo do reprova~ão, Nmguolll nega ao senado, nmguom tura o ministro excedeu no pagamentó que mandou fazer as
nega. it camam dos o.cputadús !l direito de cenSI!l'ur os aetos fJuantius dcel'ctadas em leiparu cada atlno finaneeiro? Pordo poder' executivo; e a censu!'<\, se alia. é r<lr.oavcl, se dia ê venturé\ nii.O tomos leis que hlio decretado o pagamento do
fundamenta.da, deve ter' o reslIltado da aCCUS:lc[o do mini_- todas as sessões de 1862-1863, de 1863-1864, e até do
tro, A rcpl'ováÇilO rí :lcto muito di!rcl'ent~; a rêprovasrro dada 18G:i-'J8G~? Eu cl'eio que o senado sabe muito bem que
pel9 ~en:tdQ, por exemplo, a nomeacuo de um pres\donte do estas leis estilo feitas, estão sanccionadas, e esses pagamo!lprovinda, ou n[Q !'cria digna do 0'01'1'0 Icgishttivo, se elle tos estão declarados leg:\Cs, e obrigatorios para o ministro
concol'l'essc todo, por niIo ter a effica~1il de dcmittil' o pI'csi da fa .. ellda, para o ministcl'io todo,
(lente de pl'ovirlcia de seu logar, de dJclara-Io desobr'i~ado e
Essas leis, senhores, existem nas nossas collec~ões: são o
impedido rle exercer esse murllls publico, ou tCl'ia estaCacção, decreto 11,1,14,9 de 21 de setembro de 1861, ~ue, prOl'ogando
porque lÜi.O li uigno que 03 aetos do senado appr'ovndos pela a lei do orcamcnto do anno anteriol', determmou que se paoutra CUUlnl'a. p05são ficar som execução, e entãO o poder g-asso o subsidio da sessão do anno de 1862; alei n, 1,177
executivo ficaria su!Jonlinao.o ao podol' legi,lativo nas suas tle!) de setembro de 1862, que nlanllou pagar o subsidio que
allrilJUições peculiares,
tocasse ao cOl'po legislativo - camara !los Srs, deputados e
Senhore3) esta lill,~llagem ti propria de um bomell\ que tem, camarTr dos Srs. senadores -na sessão do anno de 1863; o
sempre derendido a liberdade, que tem sempre ddenrlido ali : o decreto n, 1,198, novissimo, de 16 de abril deste anno,
direitos rio povo, os ílll'eltos das camams) as alll'lbulçõos do que mandou pagar o subsidio da sess[o de 18M, Todos os
)loder' legislativo; que tom estado em opposieiío quasí cons· subsidios, portanto, todas as despezas COlU as tres sessões
lantcl aos aetos do poder executivo, e por consequencia ncro leltislativ~s nos o:orcicios. de 1862-18,63: 1~63-.t86i e
5~ I'Ó([ll dizer (Jue ti um bomem que sustenta sómente o pl'in- de 186i-1865 estao autol'lslldas por leiS ao ,Impeno; não
CIJlIO da aulondade,
se pódo, pois, dizer que eomllÍeUeu crime, no sentido rigoroso
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da palavra, a(ruello ministro que mandou fazer os paga- das camaras não podia ser feita, segundo os princípios dos
mentos já \·ollci,los.
nobres senadores, por~uo o serviço estaYil annullado e o
Eu sei bem quo me responderúõ C0l11 a. falta das formali- governo não podia ubnr credito para o pagamento, autorídades; mas jil seria muito em fayOl' da qu~\;WO que defende- sanrlo por este modo O seniço legis!atiy~.
mos o pudermos dizer: « A questão no fundo é muito legal!
Deixar-sc-hia uo reunir e trnlmlhar o corpo legíslatil'o?
o mi:llstcrio nfio cOfilmcttetl abuso de poderes; o ministro da E sODro quem recauiria a re,ponsabílidade deste ccl)'pse poíüzcn,!a não dispôz dos tlinheiros ]luhlicos Een[o para CUIll- IrllOO? Hcumuo que fO&Ee, fieanilo os rCI1\'csclltantes da narão
primento de íeis em I'i;;or. Examinarcmos depois o que ha IH'ivudos por alguns me.es do pagamento de scus subsitlíos
alimentos que a constituiçilo lhes consigua para que pOSSii~
a respeito o.las fonnalíúarles.
Eu dizia: " Nüo jlÓtlC uayel' crime quando as leis do orça- manter-se na cúrte uo imporia?
lllento autarisrro tcdos os pagamentos lei los às camams dos
Senl.lOrcs, nós outros que rcsítll1nos na côrte, ú temos aqui
81'S. senadores c deputallDs, )} SelllJorGS, altcrulamos um casa e llll'ins de vida, poderiamos esperarsclll inconveniente o
POllCO para a nntul'cza d" uespom; é dessas despczils fixas, 11agamento rios subsidios; mas nem todos os representantes da
indispcnsa,'eis} de quo EC n!1o pode prescindir; é dcspeza
Iltwílo csli.1o no mesmo ClISO; a:; camal'as não se rcuniri~o
p"iYilegiada (lue o cDrpo Ic;.;i,lalÍl'o não Ü;1l1 o direito
a nos temjfOS 1l1[\t'cados", ou sm:w. neee~sario dcgcr pari1 esLe
rocusar, c 110m o de a mor!i!itar senão do rrúhtro em quatro caso s6mcnte os ricos c os habitantes da 'curte do Ílnnerio.
anuas, Quando se estaÍleleceu o principio de rluo. é prceiso A constituição, fiXil!ldü súbsíclio para os representantes da na(lua na lei uo orçameuto se votem fundos, tove-5C cm vistil ção, qniz, tltie pudessem aspirar a este logar importante touos
não sÓlllenle a I\ccesslllatle de fixar oquantum dos fu:ulos os hrasileiros que tcuMo as qualidades marcadas, uilllb que
precisos para os Iwgmnentos annl1OS, alim de !fue o ministl'O niio soj,lo abaslados,
da fazenda possa propôr os impostos llccessill'ios liam satisOs crcuitas ua lei do orçamento ficito anDullados, é 1'01'faze-los deutro do o:ercicio; (juiz-se mais alguma COIl,a, dade, findo o exercicio, c os serviços não se podem mais LIquiz-se principalmente haÍlilitar os reprcsentantes da llaçno ler; porém o serviço Icgisllltivo é annual pelaconstiluiç:io, c,
para. fazerem annl1almcnte nas uespezas publicas as modili- se uÍlo pólio ficar ]lrcscf1pto, tambem não se deve considccaçoes que cntcnuüo convenientes.
..
ral' corn:) annuilaua a alllol'isação para seu pagamento. J~,
1:5t" ,"otacao ,lllilua (las desjlezas jlubltcas é Ullla das belle- Iloi5, ou o serviço deve ser mandado pagar por urdem rIo reszas do systcína I'cp!'("el1tatiyo, c o moio pelo qualllos ]1Jizes pectivo ministro, il vista da folha do lJal;amento volado pela
con;;t;tuciotlaes a camara dos depuLlilos tem Ínfluencia ná camam, ou (IUundo muito deve consrJ]cr~l'-se do nllmero
d"quelles para que o f:0vcl'no pó tio al.Jrir credito llul'alltc a
go ycrnacITo elo IHliz.
Era ]ireciso, 110rtanto, que carb illlno o corpo Icgislalil'o rcu:liilO do coI']1o legislatiYo,
pudesse fazer nos dOSj1eZaS, por exemplo, com o exercito . as
O que diz a lei de () de setembro de 181iO, § .ia? (Lclldo.)
rellucçõt'S que julgasse precisas, e o mesmo nas da armada, " Se, porém, estivor reunido o corpo legislativo, não pOllerá o
c pudesse lambelil eada ilnllo reuuzir o pcssoal IlllmCI'OSo gOVC1'1l0 abrir os referidos creditos, nem autorisar a dcspeza,
de em pregados l,uLlicos para CJue não se esteja gastando scm queellcs sejiio previame1lte I'otados em Ie.i. Exeptu<to·se os
com lil'llrUSnO os dinheirus do e3-lado, sohrCludo qUiindo o caso.; exll'aordmados,comu scjfio os de epidemia ou qualquer
thesouro cslú em deneit. E nesle direito de lllodificacão (las outra calmllidatle publica, sculç,10, insurrciçiio, l'eJJclliiio ... »
dcsp0zas puiJlicas cslil cssencialmente o meio (lue as c-amaras
üra, a cxpressiiu -casos cxtraordinarias- seguida de altêm de in!Juil' na goyc;'oaçào do estado.
guns casos llilO é taxa Lil'a, é excll1pli!lcath'a, como jú tiv'!) a
Ih, porém, despczas 81\1 que o liSO desse meio seria 0011' hOIl1'1\ de dizcr em outra occasiiio. (Conli"ll(!julo a ICI·,) .... «0
tradiclorio com os seus fins.
outros tiC'sta natureza em (Iue o governo poderà autol'isal' proSe o fim é hahilitar o '~orpo le!tislalivo para tor na gOYOI'- ".amantc a despezu.
llocão do paiz a illflucncia que <;lle deye ter, como se pôde
O SR. D. Íik'WEL : - E outros desta natureza, uotem,
adiníttir que delle I'eólr\te irlljleuimcnlo á reunião tias comaras.
VOZES: - r e serliçilo ou rebclliüo.
llÜO autorisado o pagamento rios scus suhsidios? Dar-se-h:;;,
(lHe o meio cotlt['[lriaYH. os fi!13~ e que se adoptava mo\lhla
O Sn. SOGZ,~ FnAl':co: -Desla natureza quer dizer-da
que ia impedir ou embaraçar a rcunião dos representantes nalurcz~ t!os extl':tordinal·ios.
do mesmo povo!
O Sn. D, nhliO~L :
Esta é a verda.deira. intclligenci~.
Além dis,o,se uma regra gorai c:dge quc nenllllllU\ dcspcza
se faca 8Clll ljue os fundos pJrü dia sej"o allllualmclltc votaO SR, FEfinElRA Pllr;:a: - E1ltão deve-se applicara todos
dos !lã ICI tlo orçamento, lambem urna regra especial admittc os fUflccionarioô jlubJicos.
que o sulJsidio dos l'C'pre:2eIltanlcs da nt1çãO somc!lle seja
O Sr.. SüUZA Fl1.u;cú: - O que fez o nobre ministro da
'votado tle qua!ro em quatro anlHJ8) c a regra g"i:l'al fica 'Su- fa7.cmla?
Tinha as leis neces~al'ias marcando a de6pCztt, (nl])0i'diuada. a csla c~:peelal tia. constituição. para que nos
tavil-lhe simplesmente a fOl'lDalitlade da abertura dos crcn~ilrc'5[;nt~nles da naç;lo se deva pagar o suhsülio que Ulllrt
tElos"
..
lei qualrie11\wl Ibe votou de conformidade com o art. 39 da
cúni'lituicM, ailld,\ mesmo n" hYllO:hcsc de 1l~0 ter se feito
O Su. SlI,YIlIM DA !\loUA:
Formalidade,? Ora bem ....
lei do orénmenlo que consigne os fundos precisos,
O SI<. SOUZA FllA~CO:
E' formalídade sem llLrl'ida alOnde, 'vois, o nhus0? OlÍde o perigo ]lara as instituições gUll\n a abertura de credito, fonualidade c5sencii\l, Ct'ncorl'CIH'c:)calativu~ em uma. re~nl~ ou medula. que aliás tende a darti) fonnnhuarlc llluito lIccessal'i.1 parn que niio se facão
1l1eluor g"rantJ-Ias?
ucspczas excessiyas; formalidade uecessaria para que .
])las eu dir.ia : não ha crime no acto, e o vou ainda rle- H'l'110 não GJipOllba dos mclOs rio llJCSOlU'O cm rlospez"s
mon3trar, O uue fez o 110];1'0 ministro da' faz~nrla? TiJlha lei missivcis j Illas formalidade que ClU casos ucstes cxtraorrlique lilc n1am(uv<l 11a"ar os subsidios lJue faltasscm ser pagos nal'ios a llíCí'llla lei a disl','ní'a, c au(onsa o pagalllcuto prévio,
!ln exercio de 'if;("~-lS6:J; tinhn a lei que Ihemendava Jl't que foi o quo mandou fazcr o SI'. ministro da fnzeuda,
gar 0.5 úo exercicio de 1S(j3-'l3Gi; leve ullim::ui-\cnlc a lei
<]00 mallllúu pagill' o que fusse devido ao COI']IO h'gisI1Iil'0 no
O Sn. FEn:1ElIIÁ l'm;I'Á: - O jlroprío ~oYcrno não (Ez i,so
exercicio de 13IH-1oGti, E, sentlo i1ssim, quc lei ,\,;01011 t:\le na llrojJosta.
lllunualHlu fazer pagamentos que touos alies se compn,hcllO Su SOUZA Fll.U;CO: - O que estou dizendo 6 OOOll« ai
dcm cm algumas destas lei,,?!
c"llIessõcs rio nolJre senador 1101' Go' nz <fue conS1<I~"lU llm
A rc"rn gcml, como cu já disse, exige que na lei do orça- cnmc e que ,IO<r!C logo 11Iomelteu um' pCl'dJO conce/lIdo Ilelo
monto du é:,ereicio resjlCctivo se cOllsignem os fIW':OS nuccs- senado; c !lbte ponto de vista (lUC estou dlscl!l.iado ~5tO<l
sarios para a dcspcza, c, encclTíHlo o e.'\el'cicÍo, o credito fica i CXiHniJllinlJo 8C La verdadeiro c.l'imc, sügundo o prin~ipio de.
~n{]ul~i~do e o serviço ainda não feito n;;o pôde ser mais juriiprudencia tjUC s0mellto Im crime rlUi1lldo h~ lei expressa
I!ctm'll1l1lauo S0ll1 um',; leI OU.'J. "bcl'(url'L de Cl'CdltO 1\0 C<1;O que ]ll'olllbao nelo, c que por conseguinte U VIOlação da lei
em que é penlllttldo a0I'1-10, Na hl'l'othesefigurada: a reulllão se tor110U cnllllllo:;a.
l)
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o Sn, SlLVll!RA DA MOTTA: -E' a lei do 1862,
O So, Souz.~ Fn,\Nco: - Ao contl'~rio do haycl' lei quo
prohiba o aelo, o que 1m são leis de orcamento autOl'isando
este pagamento, o que bn é o principio da constituirão-que
os rleputarlos e senadores hão de ter sub,mho annual; o que
ha lÍ a natureza extraordinul'ia do caso que to 1'11 a compre,
hensiyclnn rlispo5i~i[o rio § i' do ~rt. ~o do
de 18DO,
Jlill'lL podor ser paga sem credito, e durante a
legislativa; não ha, portanto, crimo, E. so não ha
nao pôde
IJ<lycr perdão, além das obsorvaç0es que fiz cont.ra os perdões
cone"diúos pclo senarlo, q:IC, Ecmlo julg:u!or, preveniria a!'sim
o seu juizo antes de ter havido ilcçusoÇiiO,
O Sft, D, M,\~OEL :
O senado nITo póde
dücô; conrlcmna ou absolyc,
O 80, SOUZA FOANCO: - Senhores, estou admirando o
cmpcnlJo com que uma jJmtica do tbesouro, conhecida dc
todos c sustentada ha tantos annos, .. ,
O Sft, D, ~L\NOEL : - Quatorze annos,
.. ', ([UaIH!o têm estado no minisO SR, Souu FnA~co :
terio ministt,os das dilIercntcs opini<lcs; quando principalmcnte alia tave
por ordem do ministro da opiníilo
cSlá ou pnreco
cm ojJpo:iiCãO; quando foi cllil
c dil'igiu a rcpurtiçiio dõ lhesouro durante
osso tempo; quando dclta partiu a escripturaçiio r!uo
regula 110 tllesonro; Cstou admira:l,lo, digo, o émjJonho
qucllcste projccto, de simples credito, se fluer decidir a
fjueslilo de cscripturaç<1o, '{\lO só póde ter ,lcci"lo iljlropríaJn
!la lei do orr.amento que vai ser apresentada ao senado,
Quando se discutir a lei do orcamcnto, será
apropriada pum cm um artigo de'darm' quc
as
pczus pcrtcncentes a nm exercicio seno escripturadas no
mesmo excrcicio: por orf!., a qUéstão u:1o 6 esta, c cu a cstou encnruntlo !lO llUlltO de vista da cmcnu(l UO nobre senador, que, sendo apreseutada t!c cOlllbinanfio com os seus'
amigos, parece mostrar que o seu fim n;'o é (lIteral' n. escnplUJ'açiio do thc50uI'O , e talvez que nem ainda eensurnr ou
accusa!' o nobre ministJ'o, porêm, finnill' prCCCl!ellte parn
outro caso, em que tall'ez a teoria pos,;n scrvir, tüorin
condemnavel, ~onll'U!'ia Ú coustilui~i~O, teoria em (luo.o
8cm\(lo exhorlntul'li\ de suas attnuUlcues, usul'pal'lo, alll'lbuições da camam dos dCIJul;ti!os, i,i'1 pr~\'ocar canaictos
que touos devíl.mos pl'OCUI'Ui' critol' o muis que pudermos,
Este facto não é muito frcr[uentc entro uós; não ó lodos
os anllos que se d~l a lleccôsidade ,Ia rcuni;1o lias Ci\m:1l'ns
oito meze, POI' leI' si,!o dissolvida a eamiU'" dos
Deu-se em 19B i\ dissolllçao que tJ'ouxc uma
no anlJO de 18i5 : ,leu-se BlIl
C
outra vez. Nilo é pl:ovavcl qnu
se
ao lado (IHC tem intluencla
maneira por que clla ~c vai
0:5 ilHcl C$::e$

a

ün!to quanto ó l'ossi rei, peilso (lua nrro
mudança de \lolilica de sorte a tl'azcr ti
cnmura dos ueputaJrl5 e [\ necessidllde úe novn
pOI' alto mOZC5,
sU[lposiç~o, a mcdiria IlIT~ é dns que
prcs,;a; nuo Íl na oec~s;'lO de unloriôar ll:~l
pót!c ou ljUC se <leve tmtal' dc fa~er re"rlU para
l':IcãQ llo tbcsouro. t-alvo se o senaúo não tem
que o mini,tcl'io de per si I'e~ule esôa
li jlmtica Jcmollstl'atlll dc,'u;; muit.os
png-amentos já feitos e c3cI'ipturauos 110 exercicio
1B(4) a emenda vem tard~ para regt:.la-l' a cscl'iplul'acflo ; 0,
pois, nrro vejo motivo pru'i.\ o elllpcnho que se lllo:;tr<t -em que
passe,
Senuores, nuo tomei a palavm quando o SI', presidcntc do
scnado
ver (lue nrro podia p<il' ao apoiameuto a emcnda
como
eslava cOllccbidn, lJOrI:ue Iba parecia
a
do regimclllo. l~u CnlC!Hio ((UO !la ale
nesta substituicr,o da lllcditll1,
emendada pela CUJll1H'a
scmulo. A cluenua traz uma lIo\'a
é uma
c !liio a da proposta, que pouia ser cmendada
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na camara dos deputados e tatnbem pelo senado, comtanto
porém que a proposta subsistisse; eltrt póde sor cmondada,n al
n~o póúe SOl' substituida,
A constituicão, no at't. (53, diz - que o poder execulivo
e!etee pOl' qll<II(IUel' dos mi,nistros (!e estado a 11l'Oposiçrro
(Iue lhe compete na formação d'IS ICls, S~as propostas, dcpois de examinadas por' uma c()mmis$ITo da camara dos
::ir5, deputados, oado deve ter principio SU,1 discussão e vOlaé ccrto que SilO convortí(!<13 em pl'ojecto de loi- i mas
vom
o senado ri sempre 11 projlosta do
ou sem ellas; e, desde que o
'!em Ô
do governo, o senado tem o rHraito
a rcpro;
se o senado a substitue, 11110 é mais a proposta
govcrno que rolta ;i camar<l UOS 8rs, deput(l,Jos, c aquella
eamnra pôde dizer: « Não é a proposta 'lue me romelteis com
emcndas,que podcríii.o sc!' ou n'lO admittirlas,mi1s a substituidclla; o eu lI[lO posso appro\'nr a suhslltuiçrro,
dida proposla do govemo, que no art, li3 da ~v,.""u.~"'v
converti em pro.iccto de lei, » Creio '1uc ni1.o, so
<li; regras, e que a intel've!lçITo do poder oxecutlvo
pl'ojlosil'ilo rins lêis não seria respeitada, pOl' isso que o seltarlo
5u'hstituia li sua proposta pO!' outm muito diversa, E' mais
uma !':J7,J.Q para quc cu não vote pela emenda quo SUDstrtuc
por outra lIlccli<la di \er5'1 a d,l proposta do g-overno convertida em Pl'ojccto lia cnmara dos S1'S, deputados,
Não tenho bom pi'cscntcs todos os argumentos do nooro
senador pola prolÍllcia do fiio de Janeiro; mas S. Ex, tem
pl'Íllcipalmcntc muito J'ccein de que se dê dcstino divel'so nos
funúos que a camJl'Il dns 81'S, deputarlos c o senado votcm
pUl'a. COn1lilcltll' o pagamento das Camtlras legisla tí,YHS.
Se se h'alasse da 1" volarf[o (!c fundos na 101 do O1'caadmittiria que fo"é po,sivel
destino divcl'so,
da nova dispo:;j,:ll.O que
[l transfc1'cneia
para outras yerbas.
ar!. 13 da lei n 1,117 de 9;dc sctemlJl'o de 18~2:
"
13, O g-Ilverno pOdel'{l arplical' as sobras
tantes das ccolloli,ias fcilas na
dos
umas fi oulrlls l'uhrieas (!<t lei do
rll)S volados em rd~llmas dei las não
rcsl)C~tivas deSI,ez:'l5, c lJ1u\'cr precisão urgente
ze- {l:::i. ,}
Eu entendo 'ino as funuos, cnj,ls solHas ~c poticm destinar
paro fiespczas Ili\'o1';05, suo os fundos votados na lei do 01'çamcnto Il~ primeira avalia0iío do s'l'viço, O corpo legislativo entende WlC ,j,),OOO:O(Jü,;) é o maximo tias deSI)CZaS
quo o gonrno ,le\'c fazcl'; estes tiO,OOO:OOO,{í clle divido
cm Jln!.,~~I!as e as di,lriiJue pelos dill'cl'enleS serviços; mas
em UIll paiz como o n<),;o, (linda moderno 110 sl'5Iema rcprosellL;lLivo; de lÜl1,QaS disti.l11cias) e cuJos serviço3 nno csuto todos ainrla aprceiadus devi(bmentc. pôde aconteccr quc umJ.
lias "orilas dei~c sohras c em Dn!J'as fnllelU meios; portanto
sceia impl'cvidul!cia que, no passo Ilue se lli'oilibe ao governo
abrir eruditos c'll1lplcmcntares pam liescmpcnllnr os serviços
YfJtadot'7 se rédú lambem flue; as SOhi'US vl;rificada.s se fJU3Selll
de uns
outros servicas, () fim dI] legislador está satisfeito,
inlcre,ses riu I'"h csliio cOllsullallos qUilndo 50 diz:
u

1\11110 fillan~ciro

bavCÍs de gastar selluo
sc fazcm, outros não
a nnssa-

~ohra3
uns para outros
mil;ia tro5
lem )lclo mini,tcrio Ih fi\~endll
(l(151J'llJUI,lOS os creditos
co m a li bcntitt:c tlc I!a~$tH' as s.ohras

ou tros,
Nno so entende tlahi (íue o milíisterio estcja autorisado para
deixaI' de ex.ecutar certos sl'rviços, esta é u sua obriguçJo,
() ministro ti 'j\!cm Ó votarl<l. uma I!ullntia pam um :lel'Yi~o
n:!o cslú alltorj~ad() pll!'íl llãQ fazer
sel"viço, sámcnlc
nllm de ter meios para uugmcntar os
a outro (lue elle
entende !fac é mais l18ccsi'ario, nJas, comu cu dizia, dão-se
Cll'ClllllStilllLli:1S em que o.~ sc('ríço.3 ga!.ilt1o roemos \lo que as
qualltias (Iue lkio nt:uJa" c dão .. se outras circnmstancias
'lliO fazem que oatros serviços ga;tclll maiô do que 11 qualltia votada; doutro uC\ quanlia total votltda no orçamento !la
o dircito de filZCl' il lrullsfCl'encia WIS sobras,
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Qaando, porém, findo o anno ou antes de findo o anno, se
ahrirem creditos naqueUas verbas em que são neccssarios, li
lH'íncipio que creio que nenbum millistl'O da fazenda deixará
de aceitar, e que o actual SI', ministro da fa~cnda já declarou
muito expressamente' qne acoitava, que assim entendia a lei
do or~al1lento; é princípio, digo,accito por todos os ministros,
que a transfcrencia das sobras não ptíde ter logar, e que ficão
annullatlas,
A bj'pothese que o nobre senador pelo Rio de Janeiro figurou a respeito de um ministro da gucrra que, querendo funuos para compmr muito annamento, mandasse cscrever em
exercicio diverso_parte das de$!Jc7.us feitas, para que na lei
do orçamento uo exercicio ue que alie tratava lhe ficasse
fundos suficientes para com elles o comprar, cu creio ([ue é
abuso imill"ovavcl de dar-se no
pair. j eslç ahuso nãO se
poderia dar senão na convlcçUo
fiue;l, camaras não lomarÍão conta dellc; (lc (Jtl~ o corpo lcg:íslatiyo nITo ll:!nl accilo
nenhuma sobre o governo para impcdil' o desvio dos funitos
publicos, f\esta supposição, be:n j mas na supposição razoayol, na supposlção <lue o nobre senador cslá sustentando c
procurando, flue cada um de nós se esforce para a torna!, pratIca, a de rnlpoul!' que 05 um!wlros publreos SCjàQ dlsl,'altios p~Il'a despezas indevidas ou para despcr.as que
são do
cxcrclclO, ,cu erC!o 'luc ahn,10 t,10 fli\>il"Hlt~ de
escrcver despezas cOllsidürilvei, em um exercicio a qllc não 1'01'tcnci<lo, ôómcnle para que, lue sülmUluo fundos, alIe puries5c
úlôp(\r dc\ics á sua vúlllatle pal'll serviços que não est:lvão
decretados, não se repelirá no llmsil,
Supyonbo gue já me expli(Juei a res,peito dos pontos Iln
()uestao c, mUito espl'cssamcnte de proposlto contra a emenrla
apresentada de cametor politico, e que tem por fim firmar
pl'ccellentcs qllC podcrão servil' para outra occnsiãn, A respeIto da. questflo de csnipturuçào cu repetirei que cUa li muito peqyCJ!a pam occupnr o sc:mrlo com ta"to Ci11ilCuho, (Iue
d!llllaO c [Jropl'l<l de~la occ<lw10, e lJ'lC dclla 6e tl'atará
Se
convcnwntcmellte Cjunnllo se discuti!' a lei do
fosse JlossíYel lratar dtlla d~sde jil, se f0$',0
ent.rar
dcsde logo nO exame da.lei do orcamculo, eu diria tamiJem
al:;umas palavras a reS\Je!to do 'que disso o nohre senadol'
qUa.1 to ,!l esse artIgo da 81 do orçamento que em poucos dias
1105 YJ1'i.l [t

O SR,

casa ...

FElll\EtnA PE~?;A

Já vcíu,
, O Sn, Souu FlIA.NCO : - Já vcíu, !JClll, .. em que é autoI'Isado o 1)01'81'110 com os meiO, necessaríos para consoli,lar
ou pagar a dlYlda fluetu:lntc, A minbi1 opinÍ;lO 1\ respc·to (Ia
questão de cscriptllraç~o é [Iue o govel'no, tendo oU\'ido as
(lhservaçõ~s do se~ado. tiJmlo ouviúo 11. sua opíni~o a rcspeito
dessa cóenpluraçao, e certo do que cllo ach'l prcfedvel que
1m CSCl'lpturação se guardem os cxcl'cicios; 1!;l de aêtcndcr a
;8,;0 .eli! lIoccssid"dé de uma determinaç,1o 110 corpo lügislatlvO, em uma matena (ine lcm estado semjll'c soL a ínspcccão
c {Iireeção do minislcriu,
"
~ a respeito do projecto, qU3nllo nós vemos quo o ministeno fOI glml.llo Jlot'JJrnlicas firmadas po!' decrelos como o
de ::W, de JczcmLro, c ISiiO, por onlons ,lo thcsuuro anlí(!:<ls
ljUe tym Sido repetulas desde 1847 ate flf;ora, epela escriplura~.ao que. esta, em uso, niio se pótle censurar o mini3lc.rio
porque ee,ulwuou cs,ns pr'" ticas sc!,uidllõ alé "gora j clle, quo
;rs at!llllltlu Irregulann[wtc na opillilio dos nohres senadorcs,
emendará agora se melhor convier', Então não foi ]lrec:so lei
para o úetcnlllnar, agom lambem não será preciso lei.
Qual o alcance de um volo rio senado em contrario á 111'0!JOStll? com [lue fim? Previne dei'pezas inulei5? censura cles]Jezas ~lleglles?, Eu já úemonstrei que não, já demonstrei
li uc n.ily Im p~ng(} de .nbu3o , ~ por con::.equencta a 11 n.s3ü n'cm
tio pl'0Jecto nao tem IllCOllvelllclItc nCnlllltll e o senado l:lte o
tem approvuuo üm 1a é 2" disl'ussilO é de esperar IjllC o
ilppro\'fii'ü na n,\ porque nito uppnl'ecem razões que o ucvão
~lI~e:' d,cOlovel' dos ;;cus )H'irneiros volos, porque 1'1 sua rcjc,çao IlllIJo!,l~lm\ a. rÜjJr~vaçilo (lc um 11ngalllcnlo que está
lta constllUlçao do ImpOrtO, está nas leis do orcumcnto em
,'igor, C5t[IIl~S necessidades pnblicas, e porque "ncnbuUl senador 'lucrenu contnbuir para que bouvesse meios de impe-

dir que o corpo legislativo se reunisse no tempo que a coo·
stÍtuicão marca, como tunto convem aos IllLOI'eSses do estado,
No -dia em quo, fornecido este meio, as C<HllaraS fosselll
impedidas do reunir se, podcl'imnos dizer: N,lo temos li~
berdade, não temos constil[':ção, » O 110550 juramellto é sustentar a cOllstituÍcão do imperio,
Eu volo, llortiinto, pelo projecto tal qual elle veiu da
camara dos deputados.
o ",,',II'':)!'''Ct!'a Jl>cnua:-Euteorlo, SI', presidente, qua
depois do debate (lue tem havido pOrlel'Íiio ser dispensadas
qllaeslfuer oulras reflexões para mostrar que a razão eslá da
parte daquelles que I'ccusão o sou voto a Ilroposlll do governo pOl' não llles parecer conformo ú legislacão que regula
a nmteria ; mas a'llrla. assim julgo coul'enieilte não deixal'
passar sem resposta algumas das proposicilcs [Iue acaba de
emillil' o nobre sClHldor lwla provincia do i'arú,
Sob!'o dous pontos vcrsiio as queslões quo o senado tem de
decidir: o paganwlto, já de!cnnin1\uo Jlclo govcrno, do subsitUo e mais uespúzas tlas duas camara:; legislo Uvas dos ll1fZCS
do lIIaio c junho do corrente anno, e o [Jedido de um \lDVO
credito para os de julbo e agosto alé 3 de setembro proximo
futuro,
Quanlo 1\ prillleira questão, admirei-me de ouvir dizer o
nobre senador pelo Pará que a emôllda do nobre senador ]l0r
Guiuz não póde SOl' approvatla sem orfeusa da coustituicão,
risto que uS 11etos du podor executivo não
sujeitos á
aPIJI'ovação do pode!' legislativo, e sem o risco
estabeloccr-se assim um IJl'ccodente, quc d'oro. cm diante possa so
allc;ar em favor (la invasão da, altribuições de um por outro
poder, Se Sll lrillélsse de qualquer darjuelles netos que ,\
conslÍtuíc,lo cOillprcl!cwlo e dcsil'na entro as atlrilJuícões
I'l'opri:,s "do poder executivo, ou daquclles 'jua elle devé ou
pódo praticar em virtude de aulol'isaçUo exprêssamente COIl~
ferida por lei, n~o podoria ser conlest~da a'opini:lo do llobre
s()llnt!or; I1H\S parece-me l~'uallllcllle claro e lnllegavcl que
outros nelos ha,l.lllC praltcauos pelo goycrno, emlJ[)rapro~u
são tlcsdc lugo seus (',lf~ilfJs, Deito todavia slljcitos it !1dinili'Vu ajlprovaçrro do poder legislativo. Escusado me pai'cce cilar
exemplos que eOllfinllom esla Opilli,10, porque 51!0 muito numerosos, muito frequcntes, e muito conheci,los ; e por isso
limitO-\l[c a oh5cnHI' Ijuc o aeto que agol'il diseulillloS é um
daquelles que se achüo nestc caso em vil'tudo de ICí5ülar;;1o expressa, que Hão poderia SOl' outra ti 'visla dos artigos d~il coo::;"
lituiçào que c.llllerclll au l,odcl'lcg-lslalivo, e não ao excculívo,
direito de deLcrrnilUlr as dcspezas Jluhlicas, e os meios dc
s'lti.fazé-Ins. (Apúildos),
Pura justificar o acto do goYel'llo citou o nobre seu\ulor
pelo Pará os artigos da cO!lstiluiçào e1ll que se dcclá,'a que
os deputados e scnado!'rs YoneCl'úõ durante as sessões um
sllllsidio jiccuni(lrio, a lei que o taxou !lO fim tia Hl!teced~lIte
legislnlura, c HS r[uo aUlorisár,10 o 'Seu [Ja(;amento nos auuos
fiuanccil'oS cln '1(iü:~~iaG3í V3G:J-·18G4 e 13Gi-18!i5; mas
nJo oClllonsll'oll Ufluillo flue era mais cSôcll~ial, a saberque na do ol'~anIellto de 1~Wa-:-186~ ha.via quantia consíg-nall" ]Iara os dous IU~Z~s tle maIO e junbo, ou que, ,lÍnda IH10
lti\velljo, podia o govct'i\Q IIHílldar fazel' o pur;ámento scm
011'011511 do artigoj i (l:í lei de 9 de setembro dc 1862, quo
diz o sc!,"uinte: (lalldo)
«O ministro d,L f"zenda nITo JlQder:í ordenar o pa~amelllo
SGb pella de responsabilidade, dc scrvico al;::um, sc~ (Inc Il~
lei que o bouvcr autorisauo estejilo consign,utos os funuos
correspondenles iL dcsllet:.a, »
Por ullimo repelirei ulHa obsenação, que já por vczes tem
sidn nl1l'escllLt1.I:a na cn.sa, i'3to é íJu~ O 1Jl'oprio governo não
Jcü á lei :l íntelligencia
agom lhe dú. o nuhre senndor
pelo Parir" pois quo :,c a
/lüO tcria vinllo pedir autol'isllcão IHena ,las CiHll<lras pnra n de,peza [rue depois resolvcu
Ill'1nJar fazel' sou sua rC3);oasalJilirlndo,
NJoJoi menor a minba admira"M quando o bonrarlo senudtsse-nos que o caso de que tratamos está compreucn1),10 n:l pr"rnCil'il, mas na segunda parto do § 4,0 do
arl.
da liji de!l do setembro de 1800, e para que se cooheça se é ou não admissivel esla opinião, julgo bastanle
repetir lextualmente o ljw, dil, o mesmo paragrapho : (lcndo,)
f{
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« Se, porém, estiver reunido o
derá o governo abrir os referidos
eXlraordinarios) nom autol'isar as
sojilo Jl~cyí~me,ite vutailas Om lei.
. .
..
" Exccptuilo-se 05 casos extnl.ol'dmanos, como SCjll0 os
de epidemia, ou qualquer oulnl. calamidauc Ilublka. sediçITo,
insurreição, rebelllilo, e outros do-lil natureza, em 'luO o
governo poderá autorisar IH'éviumolltc a dcs[lcZCl., uanuo im·
mcdiatamcnte conta ao poder legislativo."
Como devem ser entendidas ~IS palavras c outros desta
natltl'eZa?
O Sn. lloDRlGUES SILVA: - Naturezn de sediç"o, rchelliã.O etc.
O SR, D. l\h:'iOEL: -Então r.5S;)' natureza é só em l'clacfio
á sedição'l Ora, cá me fica a logiea.
•
O Sll. lloull!GllES SILn: - Em l'clação li gravidmlc.
O Sft. FlluaEm.' Pll:'iIlA: - Os nobres
fendem o
rIo governo sustcntilO (lllC
á scdi~fio,l'cbel!í;1o, e
COlHO a qualllUPl' caso
natureza.

o SR.

D. nI.\i'>OEL: - ApoiadoO SR, FlmAmA.!. PI'~N.\. l-rijaS eu ueYo observar aos milUS
honrnuos collegas quo, ainda sobre este ponto mIO estil v sua
opiniflo de acordo com a (lo /ioverno. Se hOUVé",e esse ncordo teria o governo mand;;do fazer immediati\l11ente a despe7.il.

o dado conta ao poclel' legislntivo, lllas elle veio pedir antiei-

parlamente o credito por julgar o caso cOlllprehcndiilo ni\ 1"
parte rio pal'agl'apbo citado, como bem se conheco Ilelo teor
da pl'orri~t }ll·oposta,. c pd.as eXlllícnçõe5 que nos derITo
IIOIH'05 mllustl'OS do lInpel lO c da razenrln. Se a
de pagai' aos deputados e senadores () sub,itlio 10>(0
YCIl~itlo Po.u()s~e sei' cllnipal'ilda á al;:um d05 casos
nanos lIldlcados ni\ 2" parte do IJarilgl'ullho que
ler, nmiol' razão haveria para ([ue em identicas cil'cumstancias, qucro dizer-ainda não bayendo credito compctentcmente concedido, o governo mandasse rnzor o pai!llmcnto devido a touos 05 empl'cgtl.dos puhlicos, aos pcnsionisL1.5 (lo
lado, o aos operarios da.s diversas reparli\:<ies ((!Jloirldus
Visto que os seus vcnCHllontDs estilo tambem Illarca!lo"
aulorisados por lei, o não porlem ser demorados som prejuízo
da propl'ia suIJ9i8tellcia ( apoiados). llém so vê, porém, que
entenrhda a lei deste modo ficaría ~n(\lI!lada em gl'lludc pal·te
11 attribuiçITo, flue 11 proprilt constituieilo do estaria con[cre
ao poder legislativo do fixar annualménte as despczas publicas.
llu não considero esta questão como de cn.ractcl' politico,
nem tenho por fim, tOIlHludo parte no debate, concorrer pal'll.
que se dê uma demonstração de 110stilídade ao ministerío,
f) Sn. D. !\TA NOEl.
PaJ'ece tor esse camcter; já est:l
:nUlto longa a dIscussão, para não ser uma questão de
lmportullcla,
O Sn: l/Enfim» .• PENIiA :- A questão é certamente de importanela, porqlle verga -sobre prineipios (opo'iadosl, mas
digo que nã? a co!!side!'o como 80litica, COl:lO uma daquellas em cuJfl. deCIsão deva In UI!' o esplrlto do partltlo.
(ilpoiados.) Tratu-se do modo de cumprir fielmente as leis
que. fixilo as dospezas publicas, o l'Cgulão a abertura de
credltos; e, cu OI'CIO qUê totlas as VC7.es que cbegar ao collhe~imento do senado uma ÍlTegulariuade como aquella fi ue
aqm se tem notado, u[o poderá cllc, sem fa!tar ao seu ]11'0IH' iO ldevcl','ideixal' .~de, . corrigi·la pela parte ..:que ..lhe
toe a ...
O Sn. VI5CO"UE'DE lTADOr.AlIY
Nilo deverá sancciona·la,
. .
O SIl. I,'llRRr:tr..!. PIll\'l\'A :-... e que nITo devel"li'oanccío·
na-Ia com o seu voto, como bem auyerte o hourado senador
pela provincia do Rio de Janeiro,
Em summa, repetirei o qlle a este respeito já disse em
outra occasião, isto é, que attendendo á natureza da desjleZa, á legislaç"o que a: autorisa, e a outras circumstanmas, entendo que o <leto do governo está muito longe de ter
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a gravi;J~dc que tcria so laes razões se nITo dessem, e que
póde, jlorta:lto, ser npPl'ovario, cc;sando assim a re'sponsabilidade a que sujeitou-se o honrado Si'.. lllinstro da fazenda,
como l'úCOIIl::CCCU e Llc~laJ'ou com toda a (ranquCZi.L Nüo
poo,o, porém, julgai' o aeto mais rc~uli1r do que o julgiml0
seus prÚpl'i05 aUlÚ1'0S~ nem concordar pOi' maneira alguma
com ar{'.lOlIes senhores rlue entendcm que, por acbar-se COlll[ll'chel\(Mo nos limites das attl'ihuições do governo, podcri,l subsistir Eom [l approvaçITo tio ]loder legislativo.
QUil1lto it SOgU:lllil l[uesl,Yo, confesso que, tudo [Iuanto até
ag'ora lenho ouvido, nUo pôue ainda convencer-me cio que
niio dá-se dU[llicala de credito, quando pela proposta so
peclo novamente Jllra as dcspo7,i1:i dos mezes de julllO e
agosto ,lté:} de setembl'o a mesma SOllllll(l já consignada na
lei do orçamento do actunl exercicicio.
O 8n. SOUZA FUBCO :-A
est.i (le conformidade
cOm a I)ra tiea actual do
O SIl. I/EnfiEmA PI;IiM :-Nilo
jlll.~ar Ill'oce,lente o
argumento dcdazido do modo
;é tem feito no theso UI'O
a contah;lidade c escriptul'nçiiO deita dcspeza, porque já se
mostroll que essa pratica deve eessar por ser lllnnifcstamenlo
irl'c:julal', D~mnis, pal'cce·mo que,. quer se raça a contabilidade de um modo, quer do outl'O, lstO e, IHIi' sess[io annual,
ou ]JOI' exercicio, bastará o credito já concedido lIda lei 110
orplllcnto rjue se achi\ aclualmcnle em vigor, com a unica
diU'crenca de que no primcil'o caso sel'üo os mezes de julho e
agosto illo :l de setembro consid.erados como ]lal'tc integrante
da sess"o que começou á 3 ue maIO antecedente, ICyallflo-se por
consc1!:uinte a respectiva de:;[lcza ao exercicio do lSG3-18Gi,
e no segundo C1dO será esta Ulesma dcspcza considel'aJia como
pertencente ao exercicio de lS64-1~G;;, cOIlI~il'lo-se pam
este fim os quatro Illczes de se~s:l;) do I º de julho até 3 de
se lembro do corrente anHO, e de 3 dJ maio ate:lO de junho
dclll6ii, C,lmo me parece que inqucstionavelmcntc se deve
Assim [ar-se-ha em virtude ou por conta de uma só
torla a rlcspeztl. eom as camr\l'1l.S legislativas
ao respectivo exercício; no caso, porém, de
não por exercicio, mas por
a.llnual, será nct1iritlir 05 creditos cOllcellidoSl101'
leis distinctas,
para npniicar pa!'~e de um dc1ies ú dC:!{HJzt
ta desde a de
maio a'tó 30 de junho, C parte de ontro à que se fizer desde
o 1" de julho até ~ i de sctemuro,
Pill'a ainda mas COllfifll\ar minha Opllll,10 a respeito da
duplicata ponderei (lue desde 1311 tem sido obsel'vada 11
pratica do thesouro com que hoje se argumenta, sem que
em qualquer dos annos que se seguirão o governo julgasse,
nccessario !)edir ils camaras um credito especial para as dospezas do ju 1I0 e agosto, como llOue agom.
O Sn. ,n;\ISTI\O D.\. F.\.ZEND.t: - Então bavia o da lei do
orçamento.
O Sn. Ilrnr.EIRA PENNA: - A flual das leis rle orcamento
nllude o nobre mintstro da fazenda? A'
findavr\ !lm ju
!lho, ou a 'IU!l começava em juluo? S.;
a que lindav,l.
em junho bem se vé que em virtude ú pO!' conta della nUo ]lodia SOl' regullll1nente feita a desp7.a dos dous mezes portencentes ao ,cguinte c~ercicio; se, porém, fillude a que começava em jl!lllo parece-me til mIJem daro que as circumstaneias
1111 actunl ,essao 5[0 perfeitamente igu<ws ás daquellas cujn
despúz,l. se fez sem quo se coucedesse um novo credito,
Aquolles senlJOres quo, reconhecendo a cxistenciu di\ duplicata, ontcndcm toda via dever sustentar a proposta, alleguo
como principal nrgumeuto fi cOllsidérução de que o govol'no
só iar!1 a uespeza legalmente devida, ficando por conseguinte
nnoulada fi sobra que houvo!' do credílo; lllas ou já disse, c
ainJa repito, quo scmelbante modo de legislar, sanccionund()
um erro ou engano conbecido, não me parece proprio' da circumspeçüo e sabedoria do se!wdo, (/Ipoiarlos,)
;';::"AtimiLLimlo-se taas pt'ecedcntes, fluumlo Ibe for aprcsen·
tado, por exeUlplo, u!n projecto de lei de orçamento,
(lue em seu lmmelro artIgo autol'lse ogoYemo para despendcI'
;;O,OOll:000,p, ainda que 11el11 somma tlns diITerentes parcol.
las se vedflllue que importão sómente em <Ía,OOO:OOO~, po.
ilOl··se-ba tambem dizér que não vale a pena fazer a emenda,
que a lei pôde assim subÍl' iÍ sanc~ao imperial s~m ínCQJlve.
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nicnte algum, por que o governo descobrirá ou reconhecerá
facihncn te o erro, e só fari, a dcspcza que for realmente autorisada. Nnoca, porém, concorrerei com O meu voto para a
admissão dc SemeUHl.Ht.ls praticas, (lor que entendo que em
todos os aclos omeiucs, e ]ll'incir~lnwflle nos (lo poder legislativo, por muito simples que sajão, licyc haver a mais escrupulosa exactilião.
1.'\a 2- discussão olTercei uma emenda, que julgou-se prejudicada, senlio apPI'ovada a proposta por 18 votos COllt!'an.
Essa emcnda tinha por fim sómente o [,batimento lia somma que se pede para as despezas lie íulho e I1go:;to Iltê 3 úe
setemhro j mas, observando alguns nobres senadores que a
proposta nií.o podia ser approvuda nos mesmo" terlllOS em
que fôra apresentada á cttmara des deJlutadQ~, porque nutorisava o governo ]Jara uma despeza que depois disso se cITecJuou por ordem sua, declarei que não duyidaria I1ceitar
alguma outra emenda, cuja rdacção fosse mais conveniente.
A lio nobre senador ]lor Goyaz, ultimamente oITcrecilia,
parece estar nesta caso, mas Y. Ex., Sr. presidente, julgou
do seu lieVCI' mamfestar ao senado a duvida que a respeito
!lella lue oecorre, por entender que poderá ser cOllsiderad:l,
não como. uma emenda propriamente Ilita, mas como uma
disposição ~OV(l., CUjd .appl'ovação imJ.l0rt~ a completa rejeiçUo do projccto IJl·IOHl!vO.
Parece-me que, sendo cxpre550 nos arts. 58 e 60 da constituicão que Cl!.(:a uma das camaras póde alterar ou addieionar os projeclos que lhe forem enyia<Jos pela outra, e decl arando o regimento do senado nl ar!. 60 que as emendas s[1o
SUppl'eESÕeS, al!rlitamentos, ou COl'l'cçoes, d~.ve scr considerada
como ullla vCI'da(\eira alteração 011 correcção aquella emend,.
que, dando nova fórmu á proposta do govel11O, e reliuzindo a
quantia pedida, concede todavia unm parte do credito, e nilo
equivale, portanto, a completa rcjeição do pro.iecto.
Atlefi'lcndo 1 porém, as observações de V. Ex., e respeitando o seu escruJlulo, procurarei conseguir o principal fim !iue
tenho em vistas por meio de outra emenda queagoraoITereço.
Eu apenas chamei a attcncão do
O Sr.. pnE,lDENTE:
senado sobre as du. irias que tinha. Parece-me ainda 'que i1.
qutsl:lo é importante e digna pOl' certo de estudo c exame
por p:lrte do scnallo.
Foi lida, apoiada e posta em discussfio a seguinte
EMEKDA:

~

Ao artigo unico da proposta. - Se não passar a emenda
do Sr. Silveira da .Motta, em vcz da quulltm dc 55i:000$,
diga-se
a quantia correspondente ás dcspews d05 mcr.es
de maio c junho do concnte anno. - Ferreira Pellna. ))
O .§r. SHH'h'll tIa IUottll.:-Como autor da emenda
que está em discussãO, substituindo a determinação da proprJ!ta do govel'llo pela formul •• de lUcra approvacflo ao acto
I Ilegal (Iue praticou o governo, mandando paga" âs dcspezas
do corpo legislativo nos mezes de maio e junho, para as
quaos não tinha autorisação em lei do orca men to , corria-mo
o dever, depois dos liiscursos do nobre miilistl'o da fazenda e
do nobre senador pela proYincia do Pnl'1í., que tambem a im]lUç;nOU, de sustentar' a doutrina da minha emenda.
Eu julgava quo não teria mais occasiiio do oecupar a
nttenção do senado, e muito menos cm bora tão adiantadl,
em que sua attençi10 deve,com razão,ser mais dimei!; e pensava que não teria de occupar outra vez a attoncão do senado, porque a questão está mnis do quo elucidadã. Depois do
discurso do nohre senador pela 11I'oyincia do [lio (10 Janeiro,
quando encetou o debato, ficou patente a ferida que o governo !OZ na l~i, ficou patente a violação. dos principias constítuclOnlHJS. rodas as e:tcepcilos ou CVI1SIVaS eom que o governo pr~tendeu explicar Q êrro ou descuido que teve quando
redIgIU esta proposta, totlas estas razões forão hoje pela segunda vez demonstradas como improcedentes 110 discurso elll
sustentacão das idéas do primeiro debate, que o senado ouviu
do iIlusti'e senador pela provincia do flio de Janeiro.
Todas essas excepções, ou evasivas para explicar um erro
ou um des.cuido, consistirão, Sr. pr()~identc, com magoa minha YOU mJ.er, em um erro da adlUlUlstracão fi5cal da repal'1i9ão de contabilidade dQ thesouro, quei'cndo o governo, o

primoiro respollsavel pelos erros da administração, fazer a
vieiosa peliCITO de principios de chamar em sua defesa. os
erros rlelle [iroprio :
SeHh~rcs, eu julgava que o systema representativo no
llrasll tlllba fCIto algum IJl'o!;resso, porém. estamos no I'C~l'e5S0 mais espantoso; os hUlllens ql1e al'vorilrão a bandeira
do progresso silo os meSlllO" quc vem defendor o 1'01'1'e5S0 em
matoria rle fi5calisação, em matcria de contabilidade, em
llllltel'ia de nnan~as, em ullla materia tão importante como
osta em que todos os pal'lamcntos silo ciosos ue sua autoridade, nunca cedem um palmo ús invasões do poder; porl[ue
todos nós devemos reconhecer q'~e no meio das muitas ficcoes
do goremo parlamentar, no meio da descrença gel'al do paíz
a respeito, mesmo da elTIcieacia de muitas instituições suas
que estão falsearias, ba uma cousa positiva, !tiL Ullla garantia
sol ida que n05 restava ailltla c que é 11 ultima que os paizes
livres saerificão e pert;cm, o direito de fiscalisar o SUO I do
povo, a fortuna publica entregue ae thesoul'o a título de imposlos. (Apoiados.)
Essa ó a nossa ulllma guarida; pOllem os governos falsificar as situacões, apresentar maiorias ficticias, governando
o paiz, e míllistcríos ol'ganisados eout!';). as norinas parlamentares j ]lodem apresentar-nos tolios os phenolllcllos da vida
politica que ,fio capazes de abalor a cranca ([ue o paiz tem
em ;:uns instituicuo.; mas, SI'. presidente, -cillquanto houvCl
imprcns:l, ('mqúanto houver tribuna livre, cmquanto houver
11 necessidade lias governos pedirem ao corpo legislativo todos
os alluos a dee.relçiIo da despcza puhlica, Jlodemos reconbecer
que a liberdade não está pOl'dirla, que ainda I'esta uma tnboa
de salvaeão: esta taboa de snlvacão é o direito de fixar annualmenle 11 receita e despez,l púb!íca. (ilpoiados.)
lHas, essa taboa dc salvaçãO fica entregue ao yaivem rle
ondas muito encapdlarl<ts, fica ul'l'iscada a ser perdida pelo
llllu[ragio, se nós. na guarda desses grandes principios, deixannos 05capar esta intelligencia viciosa c arbitraria a respeito da fixa~ilo da receita o despez:l aunuaes. Eu urro quero,
SI'. presidcníe, que nos escape esta ullica tabon de salvação, porque nas ontras taboa. de salvaçiIo cu já 'iO:.! P Grdcndo a fé; quero guardar n8ta.
O ]Juiz está vcndo que os goyernos lJcgão no ]loder judicim'ia, c5tl'afeg1io-o, reduzelll-O à nullidade,. a]losentão os
magistrados superiorcs do paiz, lllaculão-~s, infamão-os, c
depois fazem UUla mnno]J!'a : pratíCtlo ás escuras actos desta
natureza, retirão'se ás escuras do ministerio e os outros
ministros que vôm conlcntão-se com dizer: "Não fui cu
que fiz isso. "
Lcvantiío-sc falsas tueol'ias constitucionaes todos os dias;
agora invcntou-se que o governo, assim como gastou illegalmente com o pagamento apressado que fez ao corpo legislativo (eu hcide fazer um pal'cntllesis a reSIJeito desse
pagamento apressado) assim como faz eS5C pagamento apressado ao poder legislativo, tlllllbem niio quer ter depois ncm
ao menos a diffcrcnç.a e a rcgularitlade de yir ao poder
le~islativo pedir aPl'l'o,a(:ITo do sou acto, na fórma de uma
leI expressa; de maneira quo, SI'. presidente, llassllndo
este principio, qual é a difficuldade que tem o Sr. ministro da ftlzenda do condescender com qualquer de seus
collegas que queira faleI' um grande csbanjtlmcnto do diuueiros publicos, em qualquer ramo do s8l'Yico puhlico (lue
tenba uma raiz reconhecida por lei, U1lliL décretacão feita,
embora illsumciente, para lhe dar essa autol'isacão? S. Ex.,
com a mesma eondescenc'ia quo teve com seu collega do
imperio a respeito do vagamento apressado dos deputados e
senadoros, pólio pl'evaloC1:r-se de qualquer exigencia destas
de algum seu collega sobre qualquer ramo do servlno puhlico
que tenha I'econhecimellto legal, c dar 3, á. ou ü,UOO.OOO;l>;
e depois, pergunto, qual é o principio de progresso hoje na
chamada situacão nascente que tem sido tão fertíl em i'lvençiles deste gime;o'! E' que o minist,·o, nflo sendo accusado
pela camara dos 81'S. de]lutados por ter-Iue f CIto um pa(!amenta apressado, nós não ]lo~emos nem aomcnos di7.cr ao
Sr. ministro: "Y. Ex. precisa pedir ao corpo legislativo
approvacão do seu acto; Y. Ex. precisa 1Icdir um bill de
indemnidade; Y. Ex. commclleu Ullla illegálidade de que ó
preciso que nós o absolvamos,))
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Ú govol'llo ['sI:, (;10 5U;ccpLivd a rc"peilu do seu direilll de
fazel' esbanjamentos impunemente ... ,
O Sn. D. l'!h~OEL : - Esbanjamentos como este ....
O Sn. S'LVEm,\ DA MOTTA:
... ' que o SI', ministr~ da
fazenda SU5ccjltibilisou-se {loque cu rlisso que ello oru cri"
minoso, no sentido lato dn palavra, e logo nos disso, note o
senado: " Em'luanto eu mio for acclIoado 1)I'Ia camar:! ,1<1'
81'S. deputado>, n[o tenho juize;;, " E' o mosmo '1ue se fez
por occasião dos actos de 30 de dezembro; como o ministro
não [oi accusado na camara, aprcsentoll-sc muil,o ICllidll
nesta tribuna 0, como nós n:l0 podiamos ser juizes dclle som
ser a.~cusado, lepido ficou e lepido se foi.
O Sn, D. lI1A"OEL: - Semprc ha alguma diITerença enlre
(IS dous casos.
O Sn. Sll.V€IM DA MOTTA: - Quanto aos pl'incipios?
O SR, D, lilANOU,L: - Vcj:,o a camara dos Srs. deputados
como se tem comport:u!o comno,co, Ilerl'oitatncntc bcnl, lleeitanuo nossas emendas com a melho!' vontade possivel, e
agora quer·se mai,; esta emenda.
O SR. FERREIlIA PENNA: - Não ha essa intencilo de en',1)ndar tudo.
•
O Sn. SILVEIH DA ~IOTTA : Os 8,.s, ministl'os nos fazem
sontir a cada passo que não podemos com elles, emlluanlo tiverem a maioria da camam dos 81'S. deputados.
O SR. VISCONOE DE JE'jUITC"nONUA : - Até Já houve um
ministro nesta casa que só Cllllou na confiança da maioria
da camara dos deputados, sem au menos Callar nu confiança
dit ooró<\.
O Sn. SILVElr.A DA MOTTA: - Perdôo, V, Ex,; já bouve
até quem nos nega,sc a qualidade de I'epl'oóentaf\tes tia naçãO
em um aparto, dizendo que os representante. da llUÇ<10 en10
só os deputados. '
O SR, D. MAl\'OEL:
Isto niio ouvi.
O SR, PRESIDENTE: - Altençào !
O SR, SILVE filA D." MOTTA.: - Hei de continuar a minha
demonstracão, quo a llnica tabua de salva~,'o neste naufmgio gel'al de in,tituicões, de id6as, é o direito que ainu:l tem
o parlamento de dar' dinbeiro todos os aUU05 ao governo; o,
se acaso lhe tir'arem este unico dit'eito, o !;ovemo, que lIoje
mesmo, apezar desta l'e3triccãO, resvala continuadumente
para muitos abusos, o que nào sera so pass,lr a tbeoria dos
orçamentos de U mezes ?
Já ó um adiantamento dit escripturaç<1o do thesouro, é um
progresso os orcamcntos de I, mezes, e essa theorw, !lova
de se pedir credltos para legitimar despezas que já se pagá"
rão e que estão nos bolsos úos ucpulados e 2coadores !! rede-se agora credito pUl'a iôto, o peJe-se demais a m:ds ore"
dito para um anno, onde uma outl'a lei jiL deu Cundos necessarios,
O SR, D. MANOEL: - :"Ião nos fizer1lo favor nenhum,
O SR. SILVEm,\. DA illoTTA: - Alto lá; nesta ~arte, V. Ex.
llerdoe-me, eu sou mais aproximado ao Sr. mlOi"tr" da Cazenda, por que acho que alie Cel. um Cavor aos deputados c
senadores; ninguem pediu, é verdade, mas é mais pam agradecer; Coi um favor ~uo eUe fez de sua complacencia.
O nobre senador pela provincia do Pará n,io está aqui
agora, mas eu deSEjava que elle estivesse pum corroborar
a minha opiuiãO com a sua. S. Ex, quiz justificai' o <lcto i1legal que Cez o Sr. ministro da fazenda, dizendo ha poucn
que havia alguns senadores o deputados li. quem fa.da Calta
o dinheiro do subõidio, ..
I) Sr., D, ~IANOEL:
Eu declaro que hei de dizer tambem
o mesmo. '
O SR.:PRESlDENTE : - Peço attcn~ão,
O SR, SILVEIRA DA IlIOTTA' _ Eu estou mais llcrto do nn
bre ministro da fazenda do ({ue do nobre senador Ilelo PW\.
Coi um favor de sua eomplacencia, Devo dizer unJ.l causa. :,0
senado: eu Cui um tios que receberão o pagamento Illegal I

o

~lANOEI.
o ::lI'. sccI'elariõ malltlúu a Ih i
paga.
O Sit. VISCONDE DE lTABOR,II1V: - Nos termos da lei.
Sa. SILVEIRA D,~ MOTTA:
Não frueil'ilo agora desculpal'se com o Sr. sccretal'Ío .10 senado e com a mesa, porquo 11
mesa, defendo eu neste ponto, fez o seu dever: mandou li
CoHm para o tbesouro, e o thesoul'o devia mandar "izel' :
Esperem que haja dinllCiro {J<lm ist '. " Mas o nobre mi·
nistro da fazenda fez-nos este favor; eu. como disse, Cui um
dos l{Ue recebêl'ão e agradeço a S. Ex. '
O ::lI:' D. MANOEL: - Eu não agi·adeço.
O SR. SlI.VEIRA 0,\ MOTTA; V, Ex. jil me di~sc lia
pOUCO: "E para que recebêrão?" Eu vou dizer a raz,io.
O SR. D. BIANO~L: Sim, rara qne recebêr<1O os senhore:,
que p,stão Callando?
O SR, SILVEm,\ DA MOTTA: - E V. Ex. pOrl[llC recebeu?
O Sn, D, ~IANoEf.: - Eu recebi pOl'que me era derido e
os senbores dizem flue não. (Nuo apoiados,)
O SR. SILVEIB.I. DA MOTTA: -Os subsidios nos eruo devidos, mas O1ie nos enio devidos no tempo em que nos forào
pagos por culpa do governo que desde poeira devia ter pedido
ao corpo legislativo os fundos nccessarios para esse pagamento. (Apoiados)
O SR, D. MANOllL: - Pediu com muita antccipaçào; se Im
culpil, é da camarll dos deputados.
O SR. SILVEIRA DA MOTU:-V. Ex. me está desvÍ<ulílo da
minha demonstração. Eu declaro que, so acaso recebi, Coi
sob a responsabilidade do Sr. ministro da fazenda; entcndí
sempre qu~ elle tinha mandado fazer esse pagamento sob SUil
responsabilidade, porque ,\ lei do orcarnento diz que S. Ex.
n<1o póde manrlar fazer pal(amonto algum sem ter fundos nc·
cessurios. S. Ex, nàn os tinha, recúr,heceu ({ue fez uma ille~alidado; mas, ,to"de 'jU0 a I'eparti!.!ão fiscal se apl'osontit
aquelle a quem a lei dá lae5 e tacs ven cimentos, tem eUu
obrigação de indagar se no thc,;oul'o ha autori5ac:io, qnfl
ordens COI'<1o dadas, que credito linh" o (l'ovel'llo? Não, Sl\nhores: recebe sob a rO,;[lúI15abilidilde tiO ministro da r,I'
zen da.
Supponhamos nó., que o corpo legislativo não ,laVa. l,iII (h,
indemnidarle ao nobre ministr\) tia fazenda; o que se se!;lIÍlt 'I
S. Ex, tinha de repor ilO thesOUI'IJ 11 que Illitllllou Ilagar "em
autorisação, e tinha de exercer, se!;undo o ti ireito ri goros",
uma accito regressIva contra todos nós pUl'a so embalem' Ji)
slfbsidiô por nós recebido.
•
Mas eu deixo isto que foi um pal'enthesis quo fica fechado,
e continuo a demonstrar a minba proposição quo ê: nós do·
vemos no senado mostrar-nos ciosos dessa pl'crogativa da
fixação ~a receita e despeza, dev,emos mostmr-nos rigoroso,
na apreCiaçãO destes credItos pedidos pelo govcrno. [,to lI:l"
é matet'Ía de credito; chamar a isto credito li contl'af'i"r '.\
língua jlortugueza; nós nús devemos mostrar ciosos disto,
SI', presidente, Ilorqno a unica cousa que nos resta 6 lixar
annualmente o dinheiro que o governo pôde gasta~ [lOr anno.
O SR. D, nI.UiOEL: -Só?
O Sn, SILVEIRA DA MOTTA.: - Tudo o mais se tem falseauo.
O SR. D. M.\.NOEL:- Desde quando prillcipiou este Cabea·
mento?
o Sft. SILVBIR! DA DloTTA: -Principiou ha muito tempo.
O SR. D. MANOEL: - Ainda. bem.
O SR. SILV~IRA DA &IOTTA : - 31as V. Ex. sahe' qu~ o;
vicias aneigão-so, e com o tempo e,;ses inconvenientes Vi;O
se úando em maior escalo. com a tcndencia csuanjild(),l'a do
governo. O que mais qucr o nobre sena.lor pela provincia do
llio-Grande do Norte'? N<1o nos vem na lei do OI'Calllent',
mais essa novidade de 11m artigo que dá ao govel'llo Ô direi 1,)
amplo e iIlimitmlo de obrir creditas?
O Sn. D. ~h_NOEL: - Não, n:io diz i,'-o, ~ já não é COil<l
nova.
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o Su, Sn,VIlIRA DA ~líJTTA: - N,io basta ja que a lei de
1862., querendo IIÔr um paradeiro aos abusos dos creditos,
tivesse determinado lIam garantia do (hesouro os casos, ~s
conúicões e as formHlirlarlas com rlue esses crerlitos Ilodião
fiel' abertos; Ilg,ora se '1uer annulJar iuleinullenle lodo o
esforco e Il'ahalho cmpl'eglldos em 1862. para I'Cl;ulm'isar
'HS fin:'\Ocas do pai~. E vem o minislel'io da situacão nascente
em nOl\lé dos liberaes, pedir o que'? I'raticas (~Olllr~ a garantia do purlilmento; quer allnullilr o parlamento, fazendo
-crescer o nrbitrio do governo,
Nào é este o pensamento que cstá dominando os actos da
admillistracão neste periodo da situação nascente, que cstú
deminlludo -todas as leiS feitura do go-'01'I10, inspiradas por elle
eu 1)0101\ donos da situacilo? N,lo tem todos elles este mesmo
eSjllrÍto? Alii temo. n'ós aínila ha pouco uma lei importan,
tíssima toda de arbitrio dado ao governo, N,lo vou, íscUlir
- essa lei [Iorque oUa nuo está em discussão, e cu não quero
mfringir o regimento; mas toco neste Ilonto em /(eral vara
deÍilonstl'ar qUe a feiç,io caracteristica da administração
'uctual nesta sltuacJo Iluscente é o arlillno.
Quereis a ultiuia prova do arbítrio, seuhores? E' o que
acaba de fazer o governo n respeito deôte pagamento apre5tado, que ainguem pediU do subsidio do mez de maio e de
junho, que deVia ser feito depois qu~ o corpo legislativo
desse uma autorisação ao govel'llo para fazel' essa despeza
Ora, senhores, tem-se pretendido até adlUl' rav,[lO nessa
resolução. Admirei-me do nobre senador pela provincia do
Pará, '6 sinto queelle não esteja pí'e,enté, ter haíido aqui,
como razào deste p;ojecto,a necessidade que tillhil.o 05 dellUtados e senadores do dinbeiro 11 E' o ultimo grilo a {lue nos
querem reduzir! O governo sabe que os repl'C5cntu.ntes da
nacão não são ricos, como di~se o nobre senarlor pelo l'al'à,
quê teal.jll'eci.<l.o di.sto, e portanto esta circumstancia actuOl1
muito 11oderosamcntc no nobre ministro da fazenda pam nos
fazer ,H1uelle sen aelo ue cumplacencia, dI! apressar o pagameuto dos subsidios dos senadores e IJeputados. Nilo, por
muito competente que seja o nobre senador pela Ilrovincia
do Pará para dar inleqll:eta~ão /lOS actos do nobre ministro
da fazenda, eu sou o pnmelro 11 prolestur contra esta IIItercreio antes quc o noure ministro da fazenda foi
jJretacao;
evadô a fazel' e:lte pa~amellto com algllll'a antecipae<lo, por
que em maio linha iniCllulo a medida da appJ'ovação· da despeza, contava talvez com que eHa pussase antes do fim de
Junbo, e assim se legitimaria o pagamento. Com esta explicação sÓlIlcute é que eu posso aceitar, e . uar por a~eita esta
versão que o nobre senador pela provlllcla do Para deu ao
procedimento do nobre ministro da fazenda,
!:ir. preside.lle, cu vou concluir, porque estou faligado.
na pouco acabei de uma cnfel'midade que mo tirou a voz,
não d~vo exercitar muito estes meus orgãos, mesmo porque
tenuo muito desejo de os ter desembaraçados e perfeitos...
quando eu traI' em disollssão a lei do ocçamento, as leis de
estradas de ferro, a indemllisaçãO BI'(lmacb e outros
Drnmahs que bão de vir por abi, por isso vou t-erminar
/lqui o meu discurso,
Concluirei dizendo,que não nos tirem ao menqj; esla ultima
laboa de salvacão do governo l·p,pl'esentativo. Estraguem, in,
niquille'll todas as garantias constituciona~s, eslrareguem todos os outros poderes publicos como tem-se feito com o poder judiciario; mas, emquanto houver 110 paiz estas dua'\; tribunas, emquanto houver no pajz liberdade de imprensa, emquanto os debates das camal'as forem publicos e não forem
napolconícos,
O Sn, D, MANOEL :-Hoje são publicos em França.
O SR. SILVEIn.!. DA MOTTA: ·-São publicos, mas V. Ex,
sabe as restriccões que lia ali para a tachigraphia ; V, Ex.
sabe que o coniJe de Morll!! é um modelo muito aJlerfeícoado
do nosso presidente (ililaridade), portanlo, permitta qúe eu
llse desta expressão,
O SR, D. MANOEL :-Nilo é justa.
O Sn, SILVEIII! DA. DlOTTA :-Emquanto ti, ermos debates
publicos com lachigraphos e tivermos o direito de todos os
a-111105 ,lizer ao governo: "V. Ex. póde só cobrar e gastar
'50)OOO:{){)(l,~OOO " ; emquullto houver esta garantia, temos

aiA uma cousa 110 pai~, emhol'iI o govcl'llo tenba éslrafeg;úJo
tudo quanto é garantia constitucional.
Tendo dnda a hora ficou adiada a discussão; e o Sr. presidente deu para ordem tio dia da seguinte sessão:
Continuação da discllssão adiada da proposta e einen'das
rcfm'Hlas ;
1" discussão da proposiÇfiO da camara dos Sr , dellutados,
autorisando o governo a éOlltrutar, COm a companhia que so
orgilllism, a constl'uCc,10 de Ullla via ferrea, pelo svstcma
tmmroad entre a cirltirle da Cachoeira e a Chapada Diamantina, na proYlIlcia da Bahia, com um ralhal á VilIa da Fcirá
de Sant'A nna,
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde,

EAI '20 DE JULHO DE 1864,
rnESWENclA

00 SR.

VISCONDE DE AnAETÉ,

SUlfll.\.IIIO.- Expediente,- Ordem do dia.- Credito ao mini,;terio do imperio, Oi,cul'Ws rios Srs, visconde de Sapucaby, Sill'eira da Motla, D, filanoel, Fel'reira Penna, baI'fio de S. Lourenço e presidente do conselho,-VotaCão.Estl'uda ele feri'o, Discursos dos Srs, Sílveira da Motta 0
barão de S, Lourenço,
,\ 's 11 horas da manhã, achanrlo-sc presenlas os 81'S,
condc de Abaeté, Marra, Teixeira de Souza, visconde
Sapucaby, Ferl'eira Penlla, Mendes dos Santos, Siqueira e
Mello! Silveira da Alolta Almeida e ~Ibuql!erque, barão de
llunllba, bar<l.o de 8. Lourcnco, JobIm, Dms de Carvalho,
Fonseca, Souza Ramos, Araujo' Ribeiro, visconde de ltaborahy, Gandido Borges, D, Manoel, Souta: Franco, marqnez
de ltanbacm, POlllpeu, Paula Pessoa, Dantas, visconde de
Suassuna, Souza QueiroE, Rodrigues Silva. marquez de Caxias. ~iscoude de Jequitinhonha, Cunha Vasconcellos, Pimellta Bueno, marqucz de Abranles, Zacharias, Dias Vieira
e barão de Pi apama, o SI', presidente abriu a se.são.
Comparerêl'ão logo depois os Srs. marquez de Olinda, visconde da Iloa Vista, visconde do UrugU!ly e Candido Baptista.
Fn1t<trão com causa participada os Sl's. barão de Cotegipe,
bar110 de Maroim, bm'ão de Quarahim, Eusebio, Paula Almeida, Sinimbu, Fernandes Torres, Souza e IIlelto e OU,ooi,
c sem participacu.o os Sra. Ferraz, harão de Antonina, Carneiro de Campos; Nabuco e Paranhos.
Fói lida e allpí'ovadn a acta da sessão antecedente,
Não bouve expediente.
ORDE!I DO DiA,
Continuou a 3' discussão, '1ue ficára adiada na sessão antecedente, da proposta do poder e~ecutivo abrindo um credito su!,plementar para o ministerio do imllerio, com as
emendas da camara dos deputados e as orrerecidas pelos
Srs. Silveira da Dlolta e Ferreira Pellna.
O Sr. Viseo,ule de 8npuenhy I
Sr. presidente,
COIIIO teuho de votar contra a proposta, e a favor de uma das
emendas, quero dar a razão porque as:;jm procedo, apezar de
ter sido dada .por alguns senhores que me precedêrão. Força
é que eu explique o meu voto para que não pareca que faço
opposicão ao nobre ministro, que organisou a pro·posta, nem
ao nobre ministro que m~ndou fazer o pagamento e de quem
sou amigo especial.
Quando foi apres~lltada a proposta, não havia objecção 11
fazer-lhe, eu votana por alia em tempo competonte; então
não se tinba realizado a dcspe~a, nem havia credito para os
mezes de julbo e agosto, porque Ilão tinba ainda sido adoptada a resolucllo que posteriormente prorogou a lei do oroamento de 18~3-186i para o exercicio de 186<i-1865 ; mas
depois o tempo fez com que não possa hoje ter logar a proposta em toda a sua extensão; porque, tendo passado aquella
resolução, ha ~redito para os meze:; de julho e agosto, e, portanto, este pedido parece me demaiS nesta parte,
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llara maio e junho ccrtamante não havia dinheiro, e eu
Ora, como já estou acostumado a esses cntbusiasmos do
estou prompto a acceder á proposta nesta parte; por isso nobre senador, dou-lhes o devido desconto.
,
nilo duvido votar por uma das emendas, e talvez me incline
Mas, senbpres, quando o nobre senador assim se exprimia,
à do Sr. Ferreira Penna, porque esta conserva a formula da a.sseverava: «.Temos por or~ !~herdade de imprensa, temos.
proposta. A outra fica parecendo um assumpto est1·anho, dif- liberdade d§ tr1buna, temos .d1re1to de censura, temos d:ireita.,.
ferente, apezar de que na essencia vem a ser a mesma cousa de accusl\4ao, temos até mms do que dá a eonstituici'lo temos.
-approvar a despeza feita, ou o acto que mandou dar di o direito· do perdão. ,, ·
• '
nheu·o.
O
SR
SILVEIRA
DA .M
·
I
é
lifi
11.
· t· ·
Não me faz pesl) o modo porque se tem escripturado no
·
OTTA. .- sso amp ca~ o ora
ona ...
thesouro esta despeza até agora, porquanto, se, como está ' O Sn. D. MANOEL :-São palavras textuaes do .nobre sena r
demonstrado por todos os senhores que têm falia do neste dor. l)or consequencia ainda não está de. todo estragado o
objecto e não tem sido impugnado absolutamente pelo nobre systema representativo ; ainda temos esperança de que esta
··ninistro d~ fazen~a, a escriptu1·ação é irregular, deixará ~e bella fórma de governo ,continue a subsistil· e até se regeo ser daqm por. dmnte; passando a emenda, a consequencta nere.
. ..
.
é r~gular-se a escripturação. (Apoiados.)
.. E quando P!'lllCifliOU a estraga1:-se o systema representaEm summa, não acho nec11ssario a proposta quanto aos ttvo? Eu preciso desta pequena d1gressão para entrar na ma·
mezes de julho e agosto, porque já ha credito. Niio é porque ter!a. Quando principiou a estragar-se o systenia represencu não queira concede~lo; concederia com muito boa vontade, tatlvo ?· Se me recordo t1o discurso proferido pelo nobre sese a proposta nos fosse apresentada em maio. Eis a razão nado r pela pr•ovincia da Bahia, foi desde· o dia cm que houveporque voto contr·a a proposta e por uma das emendas.
por be!Jl a corôa dissolver acamara dos deputados, no dia .2
0 ~r. ilveira da !Uotta (pela ordem) . _Sr Jll'esi- 'de ma10 do anno passado; se pre~to attenção aos discursos
rlente, á vista do que acaba de dizer o nobre ser;ador, ~chando · true 0 no~ro senador pela pro ri nela d.e G~raz tem profel'ido
eu que a materia da minha emenda fica satisfeita com a do nesta sessao, é des~e que se fund~u a Sltu~cao que elle chama
Sr. Penna, peço 'licença ao ~ena do para retira-la, 8 ~
Ex. ~~:c:~~s; teomc:neslura g,u~ no sentir desses tllostt·es senadores.'
pretende pôr a votos a emenda do Sr l)enna aind'l que a
P s bs1s~1a em todo o. seu esplendor o systema
proposta passe.
·
'
representativo, dessas epocas em dmnte começou elle a degenerar, a corro~per-se, a estragar-se, a perder-se.
O Sn. PRESIDENTE : - Perdoe-me V. Ex.; a emenda do Sr. . Ora, Sr. presidente, não diz a histor1a que uma .fór-nm.
Penna é a mesma que este senhor o!fereceu em 2a discussão ; de governo se estrague, se corrompa, se perca em tão pouco
passando a proposta, ficorá piiljudicada a emenda.
tempo; as fórmas ele governo podem degenerar, podem esSenhores, eu entendo o seguinte , c· para explicar-me tragar-se, mas é co~ abusos de longa data. Se, portanto, o
meHlOl' seFvir-me-hei de um exemplo : nas leis de orça- system~ representatiVO entre nós está ~o estado em que o .
mento, que se votão todos os annos, disse-se assim em nlgumas descrever:ão os n~br~s senadoye~,. força e confessar que não,
das suns verbas: «Em Jogar de 200:000~.-diga-se 100:000$•, dave ser rsso ~tt~lbutd_o, nem a dissolução da c.amara no anno
ou vice-versa: ((Em logar de 100:000~-diga-se 200:000$), passado,n~m a ~~t~açao nascente, que, no sent1r d?, nobre se~
como se põe a votos estas verbas? Põe se primcii·o a verba nador pela provmcJa de Goyaz, deve morr.e~r, se. Ja·não esf;t.
da proposta, e, se a verba da proposta passa, não se põe a morta.
~menda v~nc.ida na camar~ dos Srs. de1mtados, porque se
Mas, senhores, q!ier o senado saber qúal é o unico golpe
Julga preJ~diCada. Ora, for deste mesmo mod.o que _eu. puz a mortat dado nas instituicõe8 do paiz, dado na fórma de goyotos o artrg? d~ proposta do governo na 211 .dlscussao, e po~ ve1·no que nos rege, dado· n·às prerogativa-s-do Jlllrlamento? E'
Isso ficou preJUdicada .a emen~a do. Sr. Fe1'1'e1ra_ Penna, que e uma ordem simr>licissima do nobre ministro da fazenda, mauactualmente reP.roduztda, razao esta porque na~ a constde:o dando pagar uma divida sagrada. Uso de proposito · do epiemenda nova; e uma e~enda ~ovar_nente oíferecld.a, mas nao theto sagrada, porque, S(Jnhores, é uma divida que procede
é uma emend~ nova. Ers-aqm ~stit c~mo entendi. a emenda de uma disposição constitucional, é uma divida que nascé da
do Sr. Ferre!ra Penna na 2.a drscussao, como he1 de entcn- •lei que marcou o q'uantum do subsidio dos membros da::;
dê-la _na terce~ra, e como tenho ent~nthd~ tacs emendas na . duas camaras. }>o is bem, esse acto do governo, que a todo e
votaçao das !Cis de orçamento.. Nada ha msto de novo.
qualquer homem, que pensa desapaíx{)nada e imparcialmente,
O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-A' vista desta declaracão eu parecer:ia o acto mais simples, o mais trivial e, direi, o mai:;
não retiro a minha emenda, deixo-a ao resultado da vótacão. justo, tem servido, como V. Ex .. ha presenciado, de thema
Se acaso passar a emenda do 81·. Penna, até eu mesmo "vo- para accusações as mais vehementes áo ministcrio, tem sertarei contra a minha ; e se V. Ex. julgar prejudicada, isto vi do de pretexto para se affirmar perante o senado que não.
tambem não me prejudica.
temos mais govemo representativo.
.
Ainda mesmo, dado o caso que a ordem do nobre ministro..
O SR. PRESIDENTE :-Eu, depois de encerrada a discussão, da fazenda não estivesse de coufol'midade com a lei, os noé que hei de dizer ao senado como hei de propo1· a votacão.
d
ê
b 'd
r
·
Em particular, porém, j'á disse ao Sr. 20 secretario, mas ao bres sena ores, que t m com atr o este acto, Ol'àO os primeiros a reconhecer qúe elle se fundava em razões muito
senado me parece que não posso dizer senão depois de encer- ponderosas·, lo~ro não havia abuso, não havia má applicac.ão.
rada a discussão.
·
" o governo maudo_usatisfaze1· aos dous ramos
das quantias que
. ÁLGUNS SRS SENADORES :-Votos, votos.
do parlamento. Ora, senhores, dirá ulgum homem imparcial,
que uma ordem para se pagar uma divida f~ndada em tãll.
O SR. D. MANOEL :-Peço a palavra.
boas razões, póde concorrer 11ara o descr.ed1to do sy:temil
O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. D. Manoel.
representativo ?
· '
~las eu pretendo demon$lrar ,. 81\ presidQnte, que a. ordem
0-8r. D. ltlanoeh-Está acabado, estragado, perdido
o systema representativo, e não ba mais esperança de salva- do go.verno,mandando satisfazer o subsidio das duas camaras,
ção, excepto se passar a emenda oíferecida pelo nobre senador é, não só de conformidade com o espírito, mas, (IO~Ilrei até
pela provmcia de Goyaz : << E' a unica tàboa de salvacão acc1 escent~tr hoj~, depois de mais maduro exame, com a. letra
que nos resta», dizia hontem o nobre senador, com aquélle da lei de 9 de setembro de 1850. E desde já, noto como os
fogoso entbusiasmo com que costuma fallar nesta cas;;.. Pa- nobres senadores 11ue quizerão achar nesta lei argumento
receu-me que o estava ouvindo quando se tratou de um de- para sustentar que a ordem do governo era.illegal, passsút·ão
creto que o nobre senador, cheio de indignacão, batia nos poi• alto sobre· parte de um paragrapho que hontem foi lida
llapeis dizendo: << Senhores, vejão que horror· se pmticou ))' pelo meu nobre amigo que se senta à minha direita.
Senho1'es, essa lei, entre outras disposicõe11, estabeleceu
e no fim, estando todos admirados, appareceu a declarncão
de que havia um decreto msgad9, porque se tinha inutiliza- que, dumnte a reunião da assembléa geral legislativa, o ~o
do, pratica constante, como asseverúrão membros desta casa, verno Jliio pudesse decreta1· de~fleza alguma sem a compeque têm tido a honra de pertencer nos conselhos da corôa. lonte autol'isaçao do potler legislativo, ex~-epto nos caso>.
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cxtraordinarios de que Jalla essa lei, c eu preciso )ê-la para

.I'ois o noh.re senador queria quo o n10narcha estivesse por

pôr isso bem patente; hei de chamar a hermeneutica do no- sc1s mczes VIvendo no estado que acabo de descrever? E a lei

hre .. senador pqr Goyaz em meu auxilio para que, sendo podia ter cm vista esta hypotbese? Podia reprovar a lei uma
S. Ex., como é, jurisconsulto, me explique bem as palavras •lespcza feita para este fim?
tJUe eu vou ler, e.sobre as quaes farei algumas observações.
Disse-nos o nobre senador: (( O monarcba levaria a mal se
(Le·ndo): (( Exceptuão-se (não me refiro á outra parte, por- o governo mandasse pagar a sua tio tacão. >J I,ois, senhores
tJUe está conhecida) oxceptuão-se os casos extraordinarws, o inonarcba havia do viver por 6 meios, como se costum~
t:omo scjão os de epidemia ou de qualquer outra calamidade dizer, a credito? l,ois o monarcha para si, para sua augusta
publica, sedição, insurreição, rebellião ... »Note, V. Ex., familia, para sua casa, havia de viver pedindo emprestado ou
ató aqui vêm as excepcões com exemplos, e os nobres sena- havia de con1prartudo fiado, rara pagar quando se desse a sua
dores par~rão aqui, "principalmente o nobre senador por dotação? Senhores, cstaopimãoéprima(aciemaisqueabsurda.
Goyaz, e o nobre senad~r pela prov_incia de S. Paulo, som
.Mas os nobres senadores me pergu11taráõ: (( E se o exerci~
se lembrarem que· a lm contem mms alguma cousa ; mas to e a armada estivessem sem os seus vencimentos ? )) A resestas palavras que vou ler não suffragão a opinião dos nobres posta é a mesma. l,ois haveria algum governo, senhores, que
senadores, o por isso talvez fossem esquecidas (tendo): .... consentisse que o exercito estivesse por espaco de 6 mezes
a e outros desta nat·ureza. )) Logo, diz a lei, todos os casos sem os seus soldos e mais vencimentos? Háveria alguma
extr.aordinarios, o V. Ex. bem vê que as palavras-desta na- camara que julgasse illcgal a despeza de'cretada pelo govemo
tureza- não se podem referir a inssurreição e rebellião, é para pngamento destas classes? E o que digo della,digo t(lm. aos casos extraordinarios. Ora, senhores, é necessario bem a respeito de outras.
não guerer entender as palavras da lei, já não digo o seu
Qunl ,é, portanto, a razão, senhores, por que a lei tão sabiaespírito. A intelligencia unica destas palitvras é a seguinte : mente d1sse: ... cc e outros·desta natureza? )) Desde que ha
em to(ios os casos extraordir.Jarios o governo pôde decretar ca~os cxtraordinarios que ella não previu, por que a lei não
a dcspez~. A quest~o, ~ort;~nto,, versa sob~e se o caso cm podia prever tudo, por IJUe a lei não poJia prever que pudesquestão e extraord111arw; 1~to e,para depo1s.
se existir um onamento sem os fundos nccessarios para pa~
Se a lei não se contentou com os exemplos que a pouco gamento de dcspezas do primeira necessidade e urgencia, a
refari, se a leí julgou que era necessario acrescentar as lei Jeu aos executores este arbítrio : 1c Fazei a despeza sempalavras-(c e outros desta natureza- n; pergunto, não é ao pre que se derem, além dos exemplos que aponto, outros
executor da lei a quem compete examina.· quaes são esses desta natureza. " E' um arbitrio que a lei deu ao executor,
outros casos . desta natureza. em que se podem decretar as e deli-o de propogito, e deu-o com muita sabedoria, o deu-o
despezas, mesmo durante a reunião da asscmhléa gerallegis- para evitar os males que apontei de estar, P.or exemplo, o
Jativa? Parece-me obvio que isto compP,te ao executor da lei, monarcba sem a sua do tacão, de estar o exerCito sem ·os seus
e é para abi senhores, que cu julgo tjue as :egras da herme- vencimentos. Esta é que é a intorpretacão vertladeira da lei e
neutica devião dil'igir as opiniões, e o discurso do nobre mlo essa intelligencia absurda, que deíta por terra a legislasenador por ~oyaz, que .me parece nã~ ter dado bem ~llençilo cu o anterior, e até o preceito da constituicão. Permittão"-me,
:t csl.a d1spos1gão da ICJ e de propos1Lo não ter Citado as jJOrtanto, os nobres senadores que eu de ma1ieira nenhuma conpalavras - (( e outros ~esta natureza. 1>
cordo com as suas opiniões, aliás muito rOSJleitavcis.
· Senhores, quando eu fali ei h Jn vez, não estava bem certo
Tinha se dado, Sr. p: esidente, um caso extraordinario, porna lei; fui para casa examina-la e estuda-la, e quando dei . que ningucm dirá que uma dissolução é um caso ordinario. ·
com esta disposicão disse: 1c Oh! se eu me tivesse recordado Ora, nós tiv~;nos a ultima em 1848; houve, portanto, o inter-.
Jogo desta disposicao, para mim a questão estava acabada, vali o de 1:; annos, e acontecimentos que se dão tão raras
11penas me limitaria a demonstmr que Q caso era oxtraordi- vezes mio são acontecimentos ordinarios.
nariú, e se Q conseguisse, fica.~a evidente que a despeza era
Portanto a dissolucão era o caso extraordinario, Sr. prelegal. » .
·
si dente de que falia· a lei ; ou o governo havia de deixar a~
· C+tei eu, Sr. presidente, um exemplo que me pareceu camara'5 sem seu subsidio, o que era contra a dispos~ç~o da.
muito frisante, fo1 o seguinte: suppuz que por IJualquer mo- lei que manda 1~agar mensalmente. ás camara? o. s~bs1il10, e
Livo na lei do orçamento não estava decretada a quantia ne- isto em confonnulatle com 0 preceito da constltmçao que decessaria para o pagamento d.a dola~ão de Sua ~lagestade o termina que as c.amaras tenhão. subsidi~.i ou_ então havia de
Imperador; podht, e logo bCJ refenr outros exemplos. Per- fuzcr 0 qtw rcz, 1sto é, com mm~a antec1paçao, no. mez de
t;untava ou ao senado, é possível que a lei pudesse prover maio pOI' cautela, notem bem, nao era por necessidade, pceste caso especial na sua letra? ~las u lei de proposito ac- diu 0' credito ás camaras para pagamento da dospeza a que
I:N.iiCOntou: ·~~ ... e outros desta natureza": para que, Sr. pro- mo tenho referido.
·
;ideute? Para preve1iir esse absurdo, esse absurdo, digo de
Eu digo por cautela e digo de propt1Sito; estou convencido
i'roposito segunda vez, que podia resultar de uma exeeucão do que 0 govcl'rlo podia m;n>rla.:·ü~SJr a despcza dando imm~
t;;o servil, tão servil, ainda repilo, IJUO pretendem dar á "lei diatam.ente conta ao pactei' ICgJslailVO; esta é que era a obl'l''s nobres senatlores a t[UO me refiro, o principalmente neste gacão do governo nos termos do § qo do art. 4o da lei de ~
eit~.o o nqbre senador peliL pr?vincia d~ S. Paulo, porque, de "sctembró ue lõtiO.
S. Ex. respondendo ~o m.cu d1~curso d.1sso que neste ca:so
me~uio o governo não ]JOdJU abnr cred1to e acrescentou as
J\las disse-se: (( Porque é lJUe o governo. em ja~eiro não
JÍÍtlaVI'as que vem no seu discurso tle boje-que seria o pro- .pediu o credito? J> Para que, senhores? l~01s o ped~do de um
pi'i'o moutli·cba o prim~iro a· dosapprovar 0 acto do ministro credito pam pagamento de despczas da m&Iorurgenma alguem
se elle mandasse pagar a sua do tacão, não havendo fundos [JOt\P.I'ia suppôr que levasse ~m ou do~s mezes a votar-~o
eon~igna.dos no orç<imento,c estandõ a asscmbléa gorallegis- nas carnaras 'I AJguem porlcrlil suppôr Isto? Era a mate na
Jaliva reunida.
·
po1· sua natureza a mais simples, a mais facil.e. IJUe aJJenas
Sr. presiilente, eu peco liccnr.u ao nobre senador para dizer podia dar Jogará discus~ao, cm qu~nto á po!Jt~ca, porque
•Juo 0 absurdo desta thóse ó patente it primeira vista. Eu fi- podia algucm suppôr que 1sso era mctl!da de confiança, guangurei' a hypothese que se pó de dar do. poder estar o monarcba, do não é (apoiados) ; mas, emfim, p0~1~ alguem aprove1t~r a
dando-se essa interpretação a lei, 4, l:i, 6 mczes sem a sua occasiü:o para dissertar con.o so_Len~ fmto nesta casa. P01s a
dotação: o. que é a dotação ao Imperador, senoorcs? São os ma teria nrro é de sua natureza tao s1mples? Mas o que é veralimimtos CJUe a constitui~ilo marca para essa augusta perso- dado é que se tem divagado sobre a politica, que se tem itlo
1mgcm: pode alguma lei Ler em vista que se prive dos ali- a situacão nascente e que so tem usado destes Jogares comsne11t•1~ 0 monarcl.ta pelo c:;paço de seis me~cs? como lm de muns que V. .Ex. está ouvindo lrazcr-se pam a discussã~,
\ivcr o monarcba? Como vive o homem lJUe, limitado a seu desde os primeiros dias do nnno conente. Ago1~a, Sr. 1pres1·
oi·denado, ~ô-so delle pri va.tlo I~ o~· espaço Je seis mczcs, c deu te, já não nos annuncião a queda do gabmclo. 1arecc
tcn1 nccessu!adc de contrallll' .lllvHia:; para 111 anlcr··sc, ou d1• IJUC pcnlôrão a cspPrança de o dcrrocarom~ mas não querem
\•iver a eredito, por niio podl\1' pagar o IJHC tompra.
deixa-lo cm soccgo.
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S1·. prc~id~nlc, cu não dei muita importancia a esta pro- parlamento, que no thesouro, ha 17 annos, se tom admitido
posta, suppuz mesmo que ella passaria com muita facilidade uma pratica erronea, e que deve acabar.
.
aqui; enganei-me, porque vi que os nobres senador·cs qucri;lo
Senhores, a accusaç~~ nl'io póde ·ser mais gravo, mas a
um ensejo para de novo enristarem suas lanças com o minis- gucm? A todos os mrmstros do thesouro, desde 1847 até
tcrio, c ainda uma vez fazerem ao menos crer ao .paiz que o boje. Pois, talvez 7 ou 8 ministros não forão examinar qual a
ministcrio tinha violado uma lei, e por isso cm preciso uma P!atica d~ t)1esonro em materia desta or~em? Pois, não sa~
approvação expressa de seu acto. Não. ~ejo outm raz~o, b1ão os mmrstros, o que é que s~ escrtplurava nos livros
porque mesmo os nobres âCiladores recouhecem que não destinados para serem escriptas as despezas publieas?
·
é o acto do governo que os obrigou a tomar a palavra; ·Senhores, o facto poderá ser verdadeiro, mas contêm uma
p.n5 dizém que e tão simples. fundarlo em razões tão tlll'l'ivel accusacão a todos os ministros,· que têm estado á
solidas. que merece logo approvação completa; outros dizem testa daquella repartição ; 17 annos de corruptelas, de abuquo as circumstancias qqe ccrcão este acto são de tal ordem sos. de más pmticas ·sem correcção !
·
ríue o tornão digno de toda a indulgencia, mas querem salvar Foi neeessario que o nobre ministro do imperio dissesse
o principio. O principio, meus senl10res, tambcm quero sal- uma verdade nesta casa, e verdade que foi contestada pelo
var, o principio qu11rem salvar todos os membros desta casa, nobre senador pelo Rio de Janeiro, para que se:cntrasse
sen) e;(.cepção de um só; se o principio é que ás eamarns no exame do que se praticava no thesouro, ha 17 annos a
comjiete decretar as dcspezas, que isto é uma at!!'ibuicão da esta parte.
.
. .
ilSScmblóa. geral, certamente que ninguem póz em duvida
Com cffeito, Sr. presidente, o nobre ministro do .imperio
nesta casa; para que, portanto, tamíl.nha celeumn? se hou- tinha asseverado, em resposta ao nobre senador pel() Rio de
vesse algum senad_OJ' que puzesse em duvida o principio, os Janeiro,ctue a pratica do thesouro era como elJe tinha dito,
puLres senadorc~ tmbão rnzão de levanta1·-so todos, como um porque tinha recebido informações exactas. O nobre senador
8Ó homem, para comuater esso membro que as~im se expri- pelo Rio de Janeiro disse: «Eu acrerlito no que diz o Sr,
mia; mas quem disputou isto, senhores? Aquestão está na ministro, mas V. Ex. foi mal informado.)) ,
ilpplic~ç~o do principio ;, este caso é da(!Uellcs cm Y,Ue a lei
O nobre ministro da fazenda foi logo nes~e dia, ,ou no
dá arb1tr10 ao governo? E'.
immediato,examinar o que havia no thesouro a esse respeito;
Fallou-se cm ataqu(l da constituição; mas, se ha ataque o segundo as informações verbaes, o que tinha dito o Sr~ Iili:
da constituição, a pri~eira qt!O atacou foi a lei, que delegou uisl!·o do imperio era pura verdade.
ao governo, como d1sse o nobre senador por s. Paulo, a O nobre ministr·o da fazenda disse mais:
attribuição de. decretar dcspezas em certos casos. ABora, se<<Exigi essas informações por escripto, hei d~ apresenta-las
nhfires, o que cumpre exnminar não é se ~a violacão da ao senado. 'l
·
constituição, m;ís sim se ha víola~ão da lei; porque sobre a E no dia seguinte, em queS. Ex. assim se exprimia, aiquestão constitucional não tenho a meno1· duvida de qu(l o guem, que nã.o está na casa, foi fazer o exame da questão e
governo não usu1·poú attl'ibuiçõcsdo poder legislê1t.ivo.
disse-mf.l: << Aquillo que declarou o nobre ministro do impe~las, dizem os nobt·es scnarlores : << Queremos estabelecer rio é a pura verdade, posso certificar a V. Ex.» E note-se
uma regra para o futuro. >> Com emendas? Já de passagem que é pesso:t que não ó suspeita, é pessoa que combateu a
observarei que se nós temos um direito incontestavel ~ore- proposta e a pratica a que me refiro; é pessoa {]:Ue já esteve
prova1·, de emendar, de additar as proposições da outra ca- á testa da rcpar·ticão de fazenda.
·
mara, devemos ser muito circumspeclos no exercício de um · l,ortanto, segunuo a pratica do tbesouro, disse bem o .nQbr.e
tul direito; e, se este "é um principio incontestavel, tambem ministro do imperio, não ha duplicata.
mais incontestavel é nas actuaes circumsti1ncias, mais ir1E' má essa pratica? lla de remediar-se .daqui por diante,
contesta,'el é em relação á actual camara dos deputados. não é em quanto ao passado.
.
.
::3enhorcs, honra seja feita áquella augusta camara, ella ·Logo a quantia nedida pelo nobre ministro do im~erio não
tem aceitado com a maior complacencia as emendas do sena- póde ser cotr~iderâda cm duplicata, segundo a prat1ca adopdo nas leis as mais importantes; tem feito mais, Sr. presi- tada no thesouro,
· ·
'
dento, nem te.m discutido, tem votado sem discu~stio; o que
o Sn. v1scoNoE DE IunonAnY:- Alterada, pomQ v.ai itlteprova isto, senhores? Prova um g1·ande signal de respeito rar-se !Ja duplicata.
uado a esta casa, prova o desejo ardente que nutrem todos
os membros da outra camara de viver na mais completa hilr- O Sn. D. ~lA~oEL:- Perdóe-mo o no.br~ senador, @Q é
mnnia com o senado. Pois bem; senhores, havemos de retri· no presente.
huir esta benevolencia, esta bondade, estas provas de consiO Sn. VISCONDE DE ITAnORAl!Y:- Daqui por diante.:
dera~ão e atten~ão com emendas sem Mnhuma r.e..:es8idade?
0 Sn. D. MANOEL: _ Eq, Sr. presidente, decláro 3 y,,]x.
Que doutrina estabelecem as emendas apresentadas pelo na- que não estou habilitado para ~tlir~ar se esta pratica~ hoa
brc senador pelo Amazonas, e pelo nobre senador por Goyaz? ou má, não são meus estudos; Is lo .e para os no~re,S senru,loQuerem os nobres scnadot'es manifestar as suas opiniões ? re 5 que se tem pt•incipalmente dedicado a .estcs,estudos, !l
Pam que forcar acamara dos deputados, ou a aceitar estas sobretudo aquelles que tem estado à t~s.La d~ r~par~içãll dil
(\OH\ndus, ou ·julgando o projecto util, pedir uma fusão?
fazenda; mas o caso é que lá .ostive1·ão 3, .4: e 5 ani,IOS, .não
E não póde acamara dos deputados, tendo consciencia da souberão da pratica erronea e prejud!cial_,não puder.ãodar prolU me ira como tem tratado o .senado, das provas de ros1ieito vidcncias para .que ella cessasse, e c hoJe que se levanta uma
Íjuo lhe tem dado, dizer : ({Basta, é muito: nem em obJecto g.ran~e celeuma na materht a mais s,imples, a mais t.rivial,
tiio simples deixou de haver uma emenda? Pois bem, nesse como reconhecem os nobres scnadc1:es que ~eni impugnadf} ~
caso usemos do nosso direito ; não approvemos a emenda, proposta.
mas julguemos o projecL? util,. e jleçàmos a reunião das
0 Sa. VISCONDE DE ITAnOnAUY :-.,.A mais trivial não.
duas camaras cm asscmblca geral. ))
'
.
Para 11 ue isto, senhores, no fim 1Ja sessão? Para que is lo, : O Sn. ~· .MANOEL: -Eu vou responder aos argum,entos do
00
t!epois· da boa. ha~;I_l1oni.a com r1ue temos vivido com o outro
~~~b~~1 ~~~·ador, senhores, .li'ouxe 0 exemplo da Inglaterra;
J<Ht!o do pr~de1 leoislatrvo ?_
.
.
t b. "'Osto muito de citar a In~>laterra.
·
E.sta.razao pes:t solJ!'e m1m mm to, c o~ que deseJO lambem cu 0 c~~~ONDE DE hAnonAnv :~ N'ão para a contabilidade.
retnbUJr, por ass.1m d1zcr, com gcncrowlauo, essa bondade,
n. •
_
· ..
e~sa complacencm com 11110 nos Lem tratado o outro ramo
O Sn. D. niANOEr.: - Nao fallo ag.~ra .e~ conlabibdade
do poder legislativo, ni1o hei do concorrer com o meu voto :G~slo. m~ilo da. I_nglatcr:a; s~m duvida ah ha g1·~n~ l'~S
pal'a r1uc passo nenhuma das cmenrJns.
pc1to ;i lc1 c os num8Lr·os .:.a9 mu1to aca?lel.a~os {I~ rlect,e!ação
Vcio ninda, Sr. prcsidcutc, a riucst<io dü 1luvlicata ; c, . dns de.;pczas ; I~ as, scuhores, o que ~ promso pro;vat ,o que
para os n~hrcs ::;en;Hlurc~ pórlei'Cm t1rar ru·ovoito desse argu- o cnso ~m qucs~ao é da~ue!les a _respctt?. dos. quacs o parla·
mento, foJ lhes nw·ssano rçconhecN ~ eonfcs~ar, pêrante o_ mcnlo mglcz (1 da mau;r scycmladc; 1~so e o.que o nobre
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senador pelo Rio de Janeiro c os outros que combaterão a nada mais. E' jnstamcntc esta a minha humildo opinil1o, o
proposta, não conseguirão finer.
bojo ó opinião tambcm do nobre ministro da.fazendn.; todavia,
E'·-preciso, senhores, saber so na Inglaterra ha uma lei como a pt·oposiciio veiu rb outm cnmara, como já foi votada
como a de 9 de setembro de 18a0, cujo m·t. !Í 0 § ,fo cu ha em ta c 211 diséussão, hei do dar-lho o meu voto em 3n; a
pouco li; o que é preciso sàbet· é, so na Inglaterra ha uma proposicão como está não faz mal qnod nbundat non noscct ;
lei que estabelecendo uma regra, o fazendo a clla excepções, mas hei de oppôr-me ás emendas.
depois ace1·escenta cc e outros desta natureza ,, ; isto é que
Senhores, quando o nobre senado:· pelo Amasonas offeroé preciso saber se ha na Inglaterra. E' a mesma lei cujo fim ceu a sua emenda na2 11 chscussão, o honrado membt·o pelo
prtocipal era corrigi!· um abuso quem estabeleceu a doutrit!a llio de Janeiro, disse que não teria duvida.d? dar o seu
que póde dar occasião a abusos, pot'tfUO confere arbttno voto a essa emenda mas desejava que fosse rcdtg1da de outra
ao governo; o desde que a lei dá· arbiti'io, o executor r.a- 1uaneiJ·a isto c, o ;tobre scuadot· queria que se declarasse da
t•as ve~es ~óde ser responsavel por ellc. Avaliar os casos. ex- maneira mais expressa c terminante que o senado approvava
tra"Ordmanos pertence ao executot·; e, eu pergunto, mnda a dcspeza feita por ordem do nobre ministro da ~azenda. Ora,
um<t vez, se o caso cm quest<1o nao era um caso extraordl- isto quer dizer que o senado reconhecia como 11legal o acta
nario. Não ouvi ainda resposta satisfactoria.
_ do governo, mas que attendenrlo ás razões om que elle se
Eu desejárn que os nobres senadores, que se mostrão tao íundou o approvava. Mas eu que entendo que o acto do gozelosos das prerogativas da assembléa g-eral, que se aprllsen- vel'llo é legal eu que entendo que o governo procedeu du
tão tão es tromos defensores da constitui cão e das leis, esco- couformidado c'om o artigo da lei que citei, e que no meu
lhessem outro terreno para mo5trat· ao niinisterio que elle se modo de pensar é claro, como boi de dar o meu voto a semeaífasta do caminho que deve trilhar e que decretou a despeza lhante emenda? E deveras ó essa emenda quem ha de segurai·,
em .contrave~ção a uma.lei expressa. Em alguma ou~ra oc- firmnr cm bases solidas o systema representativo? Pergunto.
casião podenao mostJ·ar 1sso, não era nesta; mas creiO que a V. Ex., Sr. presidente: supponha que passe a emenda no
os nobres senadores estavão sofregos do medirem suas forças senado e a outra do nobre senador pot· Goyaz, vàt• para a
com o ministerio de quebrarem algumas !ancas com ello e camar~ dos deputarlo_s, e os Srs. deputados dizen.1: cc 'faes
tambem de obrigarem os amigos do ministerio ·a tomar a pl~ emendas não approvamos porque não são necessanas ou porJavra, ni'io porque elle necessito .de auxilio, porque nos mt- que são cont1·a a lei. , Pergunto, como o senado firmou o
nish'os membros desta casa, sobejão talento e conhecimento systema representãtivo?
para se dtffenderem de qualquer accusagão e censura que
Ora, os nobres senadores me pormittil.o que eu lhes faQ~
lhes facão séus adversarws; mas portrue entendo que um
amigo mostra-se nas occasiões, e eu que me preso de ser uma ollscrvação: a emenda poderá passar no senado; ella Ja
amigo, nas occasiões não deixo do emittir a minha bumilrle cahiu na outra discussão, mas JIOderá passar nesta e crmo
opinião a respeito das censuras que ~e fazem !lOS b~mens que se passar é por pequenino numero de. votos; os v~t~s
com quem estou ligado e a quem professo mmta cst1ma c quasi que se contrabalanção; o senado esta. purtanto, diVIamizade, não de agora mas de?r!e muitos a~nos. N<ío f~llo, dido ; mas nós que temos combatido a emenda, o que temos
portanto, porque os nob1·es mmtstros p1·ectscm da mmha maioria na outm camara, o que havemos de fazer, senhores?
fraca voz, do meu pequeno auxilio; fali o para cumprir ·um
O Sn. SILVEIRA DA ntoTTA:- Cada um faz o sou dever,
dever verdadeimmente de amigo e para Lambem lançar de
O Sn. D. ~IANOEL:- N<1o se trata do dever. O systoma
sobro mim a censul'il que pódc resultar das palavras d?s no- representativo não cahe, não morre por passar a propos~asem
bres senadores; porque, se ou approvo um acto que é Illegal a emenda. Não vêm os nobres senadores que até por 1sso a
e inconstitucional, se co.m meu voto sancciono uma ordem do emenda é desnecessaria ? Dem se ·vê que os oobt·es senadores
governo que offendeu as attribuições da assembléa geml, a apenas querem medir suas forças c mostrar que .est;Io e_m
que tenho a honra de pertencer, estou como que no dever (,c maioria o que eu confesso. Os nobres senadores ato mandao
n;tostrar que se voto em tal sentido, é porque estou C?nvcn- chamar' os convalescentes, para quo a emenda não t.enha a
Cldo que na proposta, não ha nem sombra de oifensa a con- sorte que teve na 2n. discussão. Quando eu hoje entre1 nesta
s~it~ição e nem mesmo á lei ; que a proposta ê uma pro~a de casa,disso eomigo ((está a patria em perigo ? •> Ale os conva·
mm1o escrupulo da parto do ·governo, -porque, como disse, lescentes comparecem á sessão.
bastava dar immediatamente conta da dcspeza feita com o
O Sn. SILVEU\A DA ~loTTA : - ArJUi não ha nenhum convaI>agamonto do subsidio dos membros das camat·as.
Sr. presidente, quando o nobre ministro da fazenda disse, lescente.
em um improviso na outra casa do parlamento, que tomava .a
O Sn. D. MANOEL : - O prop1·io no~re senador nos di~se·
resvonsabili~ade do acto e. que até e~tava prompto ~ per~r bontem : cc Ainda não po;;so faJlar, amda tenho osto pmto
um bill de indemnidade, VI logo (jue seus adveJ·sarws nao muito tomado por urna enfermidade que me accomme~tcu >> ;
havião de perder o ensejo para se soccorrerom ás pala~r~s do entretanto o nobre senador lil os tá no seu posto sem se Impornobre ministro, e dizerem: cc E' o mesmo nobre mu!Jstro tar com uma recahirla, o que D~us não pe1·~itta. Já o. !wbrc
quem se reconhece culpado, <ruem conf~sou que precisava senador me titlha dito em part1culat· que tlllba soffnoo em
de um bill de indemnidade. >>
sua saude · mas está no seu posto, e não é quniiJUer bronMas Sr. presidente, admira-me do uma circumstancia; os chitc que oha de affastar daqui, porque é preciso que passe
nobres' s~nadores aproveitárão logo as palavras do nobre a emenda salvadora.
ministro, profcl'idas na outra casa, mas não se querem lem!)elo que toca á essas declamações ele que se ~ervcm
brar do que S. Ex. disso nesta casa ha poucos dias. O nobre as opposições de todos os parlamentos, o govet·no ~·cpt·e
ministro da fazenda, om uma discussão de imp1·oviso, pro- scntativo está mo1·to ou prestes a perecer, etc., silo Já tM.
feriu com elfcito as palavras aqui citada5; mas, S. Ex .. ~e sedieas rJu.e não fazem a menor impressão. .
.
tirando-se depois ao seu gabinete, c meditando, como med1ta
EÚ disse isso muitas vezes nesta casa, e VI que mUitos facem tudo quanto diz o escreve, reconhece~ que não Jmvia .da tos que se reproduzião,oodiiio trazer granel~ detrimento. ao sys ·
sua parto a menor culpa, que não precisava de b1ll de w- tema representativo ; mas agoya o facto muco que ha o o sub,
demnuJade, que tinha cumprido a lei c que, portanto, c~tava sidio que se mandou pagar as camaras.
tranquillo em sua consciencia. l?orão ouvidas nesta casa estas
O Sn. StLVElfiA DA Mo'fTA! -E os dcc~:ctos de 30 de depalavi·a~, pouco mais ou. menos; mas, os nobres. senar~ores
não HUizerão do manCil'a ncnlluma ter cm cons1deraçao o zembro?
O Sn. D. MA NO Er. : -Não se Ira ta disto agora, nem esses. ·
que d1sse aqui o nobre minist1·o da fazenda, c só so Jembrão
actos SilO do ministcl'io actual.
. _
do que elle proferiu na outra camara.
E a proposito o meu nobre amigo senador pelo Jlara na.o,
Eu concurdo,
presidont?, com a segunda opinião c!o
nobre ministt·o da fazenda; crew que não era ll caso do pedJr estava hontem presente: IJUO accusação se lhe fez I Vou t.omar
a ap[M'ovacão; que apenas deveria fazer o que lhe.ma~rla a cm consirlcraçã.o. (Ao SI'. Sonza Franco). V. Ex. qu~t· ~ab~;r
lei, que é· rlar immetlialamentc conta ao podor Jogtslativo e o 11tte disserão. ltontem? O nobre senador pela provtncJa de-
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úoytlz poz as mãos na cabeça e e~clamou: cc Isto foi dito
pelo nobre senador do Pm·á I '' Po1~ o nobt·o senador pelo
Pará vem dizet• na· presenca do honrado membro por Goyaz,
npezat· de convalescente, ·que o subsirfio é alimentos e que
muitos membros das camat·as precisão delle?
O Sn. SILVEIRA DA ~loTtA:- Disse, disse.
O Sn. D. MANOEr.:- Estou repetindo. Que crime commetteu o nobre senador pelo Pará, ·crime tão grave que o nobre
senador pela pt·ovincia de Goyaz .não lhe perdoou, como já
perdoou aos St·s. ministros que ordcnárão o pagamento dos
su!•3idiosl Pois o nobt•e senador pelo Pará vai dizer nesta casa
·que I~lUitos membl·os da representaciio nacional precisão do
sub5idio? Que falta da decOl'o, que· insulto! Eu mesmo, que
talvez seja um dos <rue mais precisão do subsidio, não quet·o
qne r.inguem me'diga isto; estou insultado de tal maneir·a que
~ufasi ~ã o defendo o meu nobre amigo ... Mas vou sempt•e,

tl'O, e~~~ ter~cÍI·o no anno que vem i o plano era deitar abaixo
·d~u:! mtmstel'lo~ nesta _sessão; ~as as cousas ago1·a apl·esentao o~ttr~ aspecto. Entao, desammados (refiro-me com: muita
OS[le~mhdade ao nobre senadot• ·pela provincht de Goyai),
to~narã~ ao combati!; e, qualiJUer .cousa que appareça,

abt estao elles com as !ancas em nste. O.que nãd haverá
no or·Çamento 1
•
O Sn. SILVEtnA DA lUOTTA: ~ Sim,.senho1·.
O Sn. D, M.I.NOEL: ....;;. Está visto.
Se.nhores, disse-se nesta casa em um aparte a que resp~ndt d.o meu lognr que um. do,s Srs. ministros declarára que
n~Lo se Importava com a ma10na do senado e até com a confhança da cot·ôa; que queria apenas ter segura. a maioria da
c~1mara dos Srs. deputados. Senhores, se algum ministro
d1ssesse isto, seu logar era no hospício de Pedro 11.
O Sn. Su.vEm.t DA ~fOTu: _Estava bem decretado.
uc cnr1 e- o.
0 S D 1\1
·
··
Senhores, eu digo alto e bom som que estou convencido
n. . I, ANOEL: - Admrra que n~sta casa s~ ~rga seque al~>uns membl'llS das camaras precisiio de seus subsídios. me)hanle cousa, porque. se fosse o facto verdadeiro, então
princip~lmente aquelles CJlle vem de fóra, aquelles que deixá- to~!~ o senado se levantal'la. c~mo um só homem contra. este
nto nas províncias suas famílias e que portanto têm nccessi- mnusti'O. Mas ?S. actuacs mmrskos merecem esse conceito a
(I ade do fuzer duas despezas, c<í. o lá. Poi5 todos no Brasil são r1uem .l~es d~r~giU. sc.melbante ataque? Ha algum facto dos
)·icos?
Srs. muusti·os que JUSt~fique semelhante accusaç<to ? Ora pelo
amor de Deus l Isto nao tem senso commum.
·
E se acas<J esse subs'iclio não fosse uma cousa indispensavel, a constituicão tinha decretado que fosse pago? a lei te- O Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-,- O que valesão os Annaesl
ria estabelecí1lo· o qna-ntum ? o gaverno teria mandado pagar do parlamento.
·nos primeil·os. dias? Ese não paga, logo b~ murmuração contra . O Sn. D. ~fANO EL: - Quem apoiaria um ministerio que
·elle; que fana se não pagasse; que farta se fizesse {) que o ~hssesse: cc Não faço caso da maioria do senado, nem me
nobre senador queria que elle fizesse, que era não mandar !~porto com a .confiança da corôa? 11. Quem _é que no pmz
,pagar o subsidio l E note, Sr. presidente, o nobre senador nao se levantaria contra semelhantes ministros? quem não
foi mais longe: disse que o ministerio não devia pagar o su o~ daria logo como loucos? E' isto muito serio, para que se
bsiuio e .q.ue, como Linba pago illegalmente, agora intenhsse d1ga em uma casa composta_de homens tão respeitaveis .
O Sn. SILVEIRA DA nioT"J;A: - 0 que vale são os Anna.es..
.accão contra os membras ilas camaras ((Ue o recebêrão...
polire ministerio, teria de intentar cento e sessenta demandas'?
Oh l senbo1·e~, pois é um insulto feito ás camara5 dizer-se
O Sn. D. AlANOEL: - Sim, o que vale são os Annaes.
que seus membros precisão de subsídio? Pois quet· antes ó O Sn. SILVElllA DA MOTTA:..:.. Apezar das correeções.
nobt·e senador que os membros das camaras vi vão a credito,
O Sn .. D. MANOEL: - 9ue corrijo os meus discursos não
como quer o nobre senador por S. Paulo que viva a credito te~ duv1da, o apezar disso sahem com muitos erros: que
o monat·cha ?
f~na se não os corrigisse l O nobre senador disse-nos outro
O Sn. PIMENTA BUENO:- Eu não disse isso.
dm qu.e, nào podendo corrigir um discurso, o entregQU a
O Sn. D. niANOEL:- Não disse assim, mas é a mesma um mmgo e que por isso este discurso sahiu com ími.itos doscousa. Que quer dizer não se pagar a dotar.ão ao monarcha propositos : ora, nem tenho amigos para isso, nem quero
·por seis mezes ou m.1is ? ·Todo. o mundo sabe que o nosso I~commoúa-los, nem quero que me emprestem. os despropomonarcba o que tem é para distribuir com os pobres (Apoia- sttos e absurdos que o nob1·e senador veiu confessar nesta
dos), não tem fortuna sua, vivo de sua dotação; e.o nobre casa. Corrijo, pois. os meus discursos, e creio que isto fazem
senado1· quer que nesse caso o monarcha durante seis mezes todos sem excepção de nenhum. ·
· · ··
ma.rll!il pedir dinheiro emprestado ou compre fiado?
Sr.. presidente, vou terminar dizendo que o fim para que se
··~) Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Esta não é a questão.
reunn·ão tantos homens a. formárão um grande partido chaO Sn. D. ~1,\NOEL:-E' a questão,· é onde nos conduz a tbeo- mado progt·essista foi regenerar 0 systema representativo
(apoiados); tratemos disto seriamente; mas não se póde em
ria dos nobres senadores, levada a tal excesso, que necessa poucos mezes reglln.crar o systema representativo, quando nós
riamente se vêm expostos a que se tire della esta conclusão. sabemos que os males vêm do muito longo; e não aponto esta
O Sn. SrtvEmA DA nloTTA:-Esta niio é a questão.
nem aquella arlminis!racão; todos nós talvez tenhamos con0 Sn. D. MANOEL:-A questãO não é agora ele principies tribuido para a degeneráção em quo elle se acha, nãó a ponto
é de deixar os membros das camaras sem subsidio, é de se de perecm·, não ; no Brasil não ha possibilidade .de outra
levar a mal quo um senad!lr dissesse com franqueza que ha fól:ma de governo i neste ponto não ha mais duas opiniões no
membr~ das camaras que não podem prtlscindir dos seus sub- palz.
sidios. E' uma proposicao que nínguem póde contestar.
Quando temos uma imprensa)iberrima, como disse o nobre
Temos gasto, Sr. prêsidcnte, uns poucos de dias com um senador ; quando temos uma tribuna onde se diz o que se
objecto que, no meu modo de pensar, não tem a importancia quer, quando temos de mais a mais o direito de. censura
que lbe derão os nobres senailores; mas, emfim, temos des- levado ao sou ultimo auge, quando temos aindaem ultimo
abafado. Os Srs. ministros ficárao por algum teri1po um pouco caso o direito de negar no governo todos os meios, quando se
descansados, ha dias que a opposi~ão do senado os poupava; dessem as circumstancias referida!~ pelo nobre senador .por
mas agora, no fim da sessão, ella, como vô que a da outra Goyaz, não. s1 pôde dim com verdade que está morto o
camara vai diminuindo, quer continuar a luta. O faeto de tet·. ~ystema representativo.
··
diminuído a opposicão na outra camara fez com que os no- · .. Embora o nobre senador continue a honrar o par!ibres senadores anáassem um pouco cabisbaixos... O nobro do progressista com os seus motejos, embora diga por
senador pela província de Goyaz annunciou aqui a morte do graça e para dar provas de espinto, que .a situação nasminísterio na primeira sessão, entretanto o minísterio vai cento está estmgada, nós proseguíremos no nosso caminho.
atmvessando a segunda, e está com muito boas disposicõe3 Nós entendemos que o ministerio actual não se desviou
de atravessar a terceira Queria o nobre senador derrocar o ainda um apise da linha de-conducta quo deve seguir ; 11ós
ministerio na primeira sossiTo, para na segunda den·ocar ou..; vemos no poder nossos companheiros do. outr'ora 11as · lutas
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porfiosns a qüe tl05 obl'igárão o nobre scnadot· e os seus
amigos polittcos ; nós vemos o-'rriinistcl'io omprogundo todos
os seus esf~rço!r, p~rá, pouco a pouco i~ dando ao systema
representallvo o bnlbo que elle tom perdido.
.
Emquanto os Srs. ministros seguirem este caminho, cmquanto se mostrá.rém 'fieis ás .idéas cm que. nós todos c~m
mungamos, estou persuadido ~o que o. J!arttdo progresststa
ba de continuar a prestar.:.:lhes o seu apoto.
E' verdade que, p~r falta c~e intelligencia, Úm ou outro
-amigo se acha em dtvergoneta.
Digo por falta de in~élligenêià poi·quê,senliores, quando _nos
reünim•>s, quando abrimos uns aos outros nossos cot·açocs,
essa ·desintelligencia quasi desapparece. E o nobre. s~nador
deve ter presente o exemplo bem rece'nto ,de uma. reumrro de
amigos, na q_ual tambem se a~havfio alguns ~lissidentes,
para nos explicarmos, para ·ouvtrmos com a maiOr ben~vo
:lencia uns aos outros, para mostrarmos quô nós, os amtgos
do ministerio, .não ·temos ·ainda um só motivo serio para lhe
recusar o. apoio que até agora lhe temos. prestado. As
folhas do lado do .nobre senador, que rcfenrão este facto,
com as maiores enexactidões que é possível, porque segundo
me disser:Io; pouco havia até de exacto, tnes forão as informacões que derão a quem rêdigiu estes artigos ; as folhas
do lado do nobre senador, apezar disso, reconbccêrão que
·em uma reunião nu:rn:erosa pouquíssimos forão os que se
decidirão contra ·o ministerio. E agora saiba roais o nobre
senador ...
O '811. Stí.'vF:IRA DA. MorTA:- Vamos a isto.
O:Sn. D.. MANOEL: - ir para lhe tirar toda a esperança.
O Sn. RontüGüEs·SrLVA dá um.aparte.
O Sn . .0. 'MANÓEL: ;_ Perdoe~me o nobre senador; ouca e
não vá já buscar thema para ·algum ... discurso ( Hilari-

O SR. D. MANOEI.:- Tl'atamos du examinar se o governo
conta ou não conta com grando maioria na camara dos deputados.
·
o Sn. 'SILVEIRA D,\ nloTTr\: -Isso é fóra de duvida.
.O Sn. D. l!ANOEL: -Agora é que o diz.
O Sn. StL vi::ir.A DA ~loTTA :-Disse-o sempre.
O Sn. D. MANOEr.:- Portnnto tranquillise~se o nobre senador, o afaste o seu pen~amcnto da idéa gue o persegue
noite e dia que o ministorio deve cahit· .. O ministcrio, senhores, não cabe; o ministerio ainna não teve uma prov(l de
falta de confianca da corôa, ainda não teve uma prova de
falta de apoio da ·camara dos de~utados e mesmo no senndo,
cm todas as medidas o ministerio tem tido a felicidade de
achar os senadores dispostos a prestarem-lhe o ~eu voto. Ora,
ne~tas ci~c~ms~ancias. como ó qu~ se_ -pó_de ~retonder liUíl
cam o m1mster10? Pois ha de cahu· o mimstertO, pot·que os
senhores querem,.pórque os senhores clecretão? Cahiu algum
ministerio quando eu quiz? Não ; ha de cahii' o ministerio
quando lhe faltar a confiança da corôa, quando lhe faltar o
apoio da maioria das camaras.
.
Senhores, eu que conheco particularmente alguns dos nobres ministros, porque vivô com elles ha muito, boje posso
afiancar, sem merlo de errar, !lue, tendo ellos subido ao po·der pelo apoio de seus amigos, manifestado da maneira mais
clara, mais' patente, tambem hoje, quando esse apoio lhes
faltar·,,clies terão abnegacão para dizer aos seus amigos: ·ccPot·
vós subi ao poder, toméi esta pesada tarefa Eobre os meus
hombros; ponós descerei do poder, mas ficai certos de quo
nós continuamos a estar alistados nas fileiras do partido progressist;l, e qualquer outro ministerio de ~migos que nos
substituir póde contar com o nosso apoio: u
·
Vot~, Sr. presidente, pela proposição e contra ;as ·emllndas
offerectdas pelos nobres s_enadores pelo Amazonas ·e .POL'
Goyaz.
dade).
4) §r. Ferll'eit•a Penua :-Posto que eu cs'teja convenO.Sn . .RoDRIGUES SILVA:- V. Ex. t~m muito espírito.
cido, Sr. presidente, de que nada mais se póde dizer que esO·SR. D. MANOEL: -.E' a esper;ança de que "Cahia ~ minis- clareça a materiil em discussão, pedi ainda a palavra porque
terio.O nobre senador contava mmto com grande dtvergen- não devo deixai' passm· sem rcspos'ta o discut·so do hom·ado
cia na outra ·casa ...
senador pela província do Rio Grande do Norte na parte em
que se referiu directamente a mim, e á ·emenda que ·offereci,
'O·Sn. 'SiLvi<:i'RA 'DA. Motu:- Nao, sen'l1or.
o honrado senador que, .bavondo .a camara dos
OSn. D. lliNOEL: - ... andava-se contando os votos, e Srs.Obset·vou
deputados aceitado com a maior facilidade e complaaté ."di.zia-se· : « As forças estão quasi equilibradas.>>
cencia as ·emendas feitas pelo senado ,a :diversos rrojectos
O Sn. -~u;vF:m!A, nA. ·Mo'l'TA: ~Isto foi só na questão llra- seus, e dado assim uma prova do desejo que. nutre Ue.. marchar em perfeita harmonia com est'outro ramo ·.do poder le·mab, em:qtie·esta.mos de ·a:ccordo.
O Sn. D. MANOEL:- Aquestão llramah, -é mais uma pro· gislativo, não procederemos ·IJrndente nem acertadamente,
·va·da grande maí(}'ria que tem o governo. 'Mas vamos adiante.' se manifestarmos o p1 oposito de continuat· a .emendá<- t.odos
os seus actos.
t
.Algufis amigos ·da situaçã'o, alguns m·embros do partido'
Quanto
a
isto
devo
obser.var
que
dive_rsos
actos
daquella
·pro-gi~es·sista . qu~ 'llstavão em dissencão com o. ministerio.
'tál'V'ez por falta de explic~tções .... poderia não ser, não dei camara têm sido por nós adoptados se.m a menor alteração ;
attên'cão -á vo'tacão -; era de ·noite, apezar de que, note o se- e que se algr;ns outros Corão com effe1to emendados, e ella.
'n'ri:ilo; ·a sala. eslava mais que muito illuminada, o calor era adoptou essas emendas, foi certamente porque ás julgou,
'excessí'vo, entt·etanto até se disse que estava ás escuras, como o senado, necessarils e convenientes, e não porque quíq'iiàndo o defeito era haver tuzes de mais; não sei como se zesse praticar um acto de mera complacencia. (Apoiados.)
v-otim. Mas ·o- que ·assevero ao no'bre senador é o seguinte :• De mais, convém não esquecer que as emendas feitas aos
que alguns amigos da situacão que estavão em disseQcão. principaes actos legislativos da actual sessão, quero ,di.zer ás
com alguns dos 8rs. ministrós declarárão, que, apezát·· de leis do fixacões de forcas, morecêrão o assentimento dos no•terem votado em ·um sentido, •não se separando ·como ·não se bres ministi·os (apoiadÕs), e .até .mesmo o voto, se não me
dev.ião separar de seus •amigos, sustentarião nas camaras o engano, do· Ltonrado -senador pelo Rio Grande ·do Norte. .
O Sn. 'S:LvEmA DA. AloJí!TA :-Algumas das .emendas fora:o
:ministerio ; :por-que? Porque diz ião : cc pertencemos todos
::ao. grande·:pa:rtido :~r.ogressista; •a maioria decidio, devemos Cifferecida:s pelos :proprios!ministros.
sustentar o ministerto. ~)
' O SR. _FERREIRA PENNA :-Pela minha :parte assevero, e
Sn. SILVEIRA DA ·nlorn:- Disto ja sabíamos.
. em nome dos meus honrados collegas, com quem estou de
O Sn. D. ~hNOEL: -Já sabião? Então melhor; agora accordo, julgo-me autorisado pam igualmente declara.r qu~
confirmo.. ..no ·maneira :que o numero ·que se diz que uma não ba, nem ·pode. haver a menor:intenção de razor :aetrite. a
·ro1ba apontou ·como tendo diminuído, augrnentou.
: outra camara (apo~ados) nem de concorrer com o nosso voto
para qualquer acto.que den.ote falta da consideração. e resO SR. •SILVEIRA ·DA ~IorTA: -Isto :não se deu na ·questàfi peito que lhe é devtdo (~powdos), ou que .po~sa amda de
Bramab.
·
· leve perturbar a harmoma que. todos nós deseJamos manter
O Sn. D. "AIÁNOEL: -Não tratamos agora da quest:Io como convém á causa publica. (·Apoiados.)
Bramáh.
O Sn. DANTAS E ouTROS SENIIORES :_;Nem era necessario
O SR. Su. vmnA DA MoTTA: -Nesta estamos de nccordo: dizer isso.
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{) Su. l•'1~RREIRA pgNNA : - Pareco.u-mo necessaria esta legislativo, sem ler cífra vol.a.tla, ct·canilu assim um cl·edito,
declaração desde qno o nobre senador diss~ que a apresen- reunidas as camaras? 2. u U:~: erro d(l formula· na .proRosta
que so discute? 3. 11 NéiO convem corl'igil' nos ta. occa~t;}O (l
tação de tantas ,emendas mostmva o propostto ...
ct·ronca do thcsouro, ou .stm contabi.Utlade iIlegal?
• O Sn. O. ~IA.NOEL :-Não disso isso. Disse que poderia ser pr~tica
VeJamos.
.·
.
interpretada. ·
!:Ir. presidente, cu não sei se houve abuso do governo, ott
• O Sn .. FsnnEmA PENNi\:~ ... ou qucP.odel'ia ser intertJro- se o ministro infringiu a lei, pagando sem cifra ào corl'o.letada pela .outt·a camara como proposito ao não correspondet· gislativo. ·Uecorda-me pot•ém de que o paiz; no actua reiétos desejos qúe ella manifesta de mm·char em hmmonia nado, tem passado por dissolucõe3, duas contra cada um
com o sénado. Sendo autor da emenda que so acha em uis- dos lados cm que r.lle tom cstaêlo dividido c alternadamente;
c'ussão, e desejando tambem dar ao nobre senador uma pro- devendo-se consid1ll'ar por conseg-uinte as desforras détcJ.as
v.a do apreço· que me mere~e qual~ucr observa~~~~ sua, jul- c tomadas reciprocamente, e se houver d11 proseg•lir a lll'il·
go de meu dever mostrar-lhe que o nosso procedtmcnto não tica t11Cará a vez ao partido consorva.dot· do convocar um a.
p'óde ser as3im int01·pretado.
nova camara. A dissolução, portanto, que motivóu duasscssõcs legislativas cm um só anno, não é facto novo .
. O Sn. D. MANOEL :-Dei diiTerenles razões.
Sabe-se tamhem que não 6 costume entre nós obrar com
OBR. FERREIRA PENNA :.:.....Ma~ deu tambem esta que não franqueza, prevenindo-se, como cm oull·as nàçõcs, o corpo
posso deixar tmssar sem contestaçrro.
legislativo da resolvida dissolução, para que elle dô os meios
· Offereci a emenda que se acha sobre a mesa, como já te- convenientes. Pelo contmrio, o fino de nossa politica é narla
nho offerecido outras, e continuarei a faze-lo, sempre quo as rerel11.r-se do· plano adoptado, e po1· éonseguinte o acto é .
julgue nocessar'tas segundo a minha intelligencia, pJt' estar apenas conhecido quand•1 o ouvimos lôr l .
convencido de que não a fazendo faltaria a um dever.
Perguntarei agora, Sr. presidente, como tenho eu sido
(Apoiados.)
pago, c tem sido pago o cot·po legislativo, em dia, nas trcs
· Quando as emendas forem razon.veis o nccessarias, parece- primeiras dissolucões, sem credito votado? .
..
me que o senado não procederá com o acerto proprio da sua Eis porque cite1 o texto latino- quid est quod fuit, ipsum
sabedoria rejeitando-as sómente com o fim de nélo reenviar quod {uturum est.
os projectos á outra camam (apoiados). Quando, porém, não Parec!l-me ter ouvido dizer, que a disposição legislativit,
forem razoaveis, nem convenientes, quando parecm·em sm·- qúe prohibe abrir credito cm presença do corpo legislativo,
perOuas, ou acintosas, hypothese que não posso admittit·, é posterior. Não sei; porém nós mesmos temos culpa do IJUC
cumpriráõ o seu dever combatendo-as, os membros do senado hoje achamos digno de censura- qtwrum .pars magna
· · · · ,;, .
que deste modo as consid erarcm, assim como usará do seu fuimus
direito a camãra dos deputados rejeitando-as (apoiaclos). No Quando fazemos a lei, ou para não p~ivar .o governo do~
exercício do direito, que a constituição confere igualmente a meios de accão, ou para rQservarmos uma defesa,., quando
cada uma ·das camaras, nunca se entcndou, nem se pó de en- tenhamos dc"a infringit·, deixamos em sua letra c C.S[ririto
ténder, que haja favor ou üfl'ensa de uma para com a uma tal elasticidade, do que muito bem se aprovei tão os advcrsarios, quan1Jo no~ substituem. Salvo~-so os casos de
outra. ·(Apoiados).
guerra, peste, IncendiQ, · o outJ·as calélm1dades, .. ·etc .Isto
O Sn. D. niANOEL: .,.- Principiei por dizer isso mesmo.
é ficárão salvos os casos · extt·aordinarios c imprevig •
.·O Sn. FERREIRA PENNA : - Bem; estimo muito que o hon- t~s. Eu considero a dissoll!cão um destes casos extraordinarado ?enador aceite· a minha explicação, e que fiquemos de rios, e mesmo uma tcmpestiulo, rorque abre-se 9 oure da
perfetto accordo sobre este ponto.
·
· Cabula, o se desencadeão os vento_s que a vão fo1·mat·. . .._ .
Nada mais direi sobre a minha emenda, por parecer-me
o SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Ag01:a não temos dissolução ..
assás justificada pelo debate que tem havido.
· o St•. barão d~ @t. Lo1trenço :'-Sr. presidente, na ·po- O SR. DARAÕ DE S. LounENÇo:-Mas temos os.result:ulós,
sir.ão de unidade em que me considero nesta: casa, não per- um dos quaes é a reunião d.e duas sessões ~m ··uin s~ ~nno.
tencendo definitivamente á algum dos lados, s.ou forç~do mais Verifica-se uma das bypotbeses da preventda · elas!lctdado
·
· :·. · .
vezes a! dar a razão de meu voto de que se Julgão dispensa- das leis em casos semelhantes.
dos ordinariamente os da mesma opinião, logo que tem Cal- O SR. FERREIRA PEt-~NA :~0 mesmo governo. não ontcn~
lado um ou mais de seus oradores. Nem quero que o go- deu assim.
.
·
verno npute minha maneira de votar um acto do inteira O Sn. BARAÕ DR S. LounENCO. :_;_ Ni'io it·ato da manok.'l.
adhcsão á sua marcha, nem que a opposicão me considere por que o governo entendeu á lei ; c sim dojuizo quo.foril'io
de SOU seio, quando me Uni!" com eJia em votação contra.
do seu acto, para. o nã? classificar M ·.abusivo e ~rirninoso.:
algum acto ou· exigenCia dos Srs. minist!'os. Hoje vou dar as cu
disse já que s9u umdadc. _s,·. prestdcnto,. se fura cu mt·
razões por que voto pela pt·oposta do govcl'llo, pedindo um
credito para pagamento do .corpo legislativo na dupla sessão nistt·o obrava. da mesma manetra. ·
do corrente anno.
O Sn. D. ~fANOEL :-Obravão todos.
Segur;lmente, Sr. presidente, fallo já nesta casa com alO
SR. nA nÃo DE S. LouRENÇO:·- Digo .ainda mais,, cadit
guma timidez, porque V. Ex:. pat·ece que não gosta de meus
um de nós, todos mandarião pagar ao· corpo legislativo ·;··I!
raciocínios. que classifica de-divagações.
·
assim julgando os meu~. nobres c~llcgas faço justiça a sua
O Sn. SouzA. R.nros :- Hoje o dia é de jubilêo.
intclligencia, e rcconhccula pruden.cta~ .
.
·•· · ·
O SR . .DARÃO DE S. LounENr.o :. -Parece que V. Ex:. não
O Sn. SrtvEm ADA lUoT~ A: -Pedia autorisação em te nipo
adopta o sabio aphorisnio da "religião Judiana:-não rejeitar
a bebida salutar porque nos repugna ; nem o amigo porque
O SR. nARÃO DE S. Lo,unENco: - Sr. presidente, tenho outem defeito. Seret com effeito um amigo defeituoso~ resmun- vido eslabel~Jccr-so aq!Ii princípios de· tanta severidüde e
gador, impertinente, porêm aproveit!tvel em alguma occa- rigidez, que desconfio !!e . s.ua pmticabilidado(já que. mi(J
sião, .como agora, quando o governo me vô a seu lado.
posso desconfim· de sua smce!'tdadcl
. ..
Neste meu tsolamentoconse1·vo boa fé, e sou sincero, como
Ouvi que á fall~ de cifra se dc!xat·ia o. imperadOJ·,. comq. o
creio que todos são; c havendo declarado' no meu ~rogt·ammii; ultimo funccionarw sem o~ pr~c1sos mcw~· .de: subs1~~encur,
que na duvida, ou quando a conviccão me não tmpuzesse o ainda nestes cnsos extt·aor!lm~t·tos: ... l .~uvulo· 9ue nlg~m d.e
contrario, votariac?m _o governo, acfio-me bojo nesta situação meus nobres collegas no tmntsteno assun pratiCas~c. fanto
-quid est quocl {utt, tpsum quod futurum est .- O que cu mais elevada é a JlOSi~:io, quanto mais meli~Mosa a sttuaçrro·
vejo é o que já vi; e tambem o que hei do vet·. Vejo no pre- á. qual se não póde detXtll' o recurso de mcndtgnr algum fai'Ot',.
scilte o futuro, como vejo o ~assado.
T1·es são as questões ventiladas na discussão: 1.n Houve (Apoiados.)
O Sn. D. MANO!lf. : - Esta ó a verdade.
;~buso da parte do govemo, quando mandou pagar ao co1·po

u.
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O S'n. DARÃO DE S. LounENCO : - Eu, Sr. pr·esidente, que
nenbumas vistas tinha .em politica; que apenas sou um naufrago, uma unidade, um isolado, sem a idéa de chamar
adherontes e pqrtido, para constituir poder, assevero quo
pratieava o que fez o nobre ministro autor da proposta.
(Apoiados).
O SR .. D. ~L\NOEL: -Nenhum só; não tem excepção esta
regra.
Sn. BARÃO DE S. LounENC:O: ,_ Consintão pois que cu
não acr·edite nos protestos e,n" contrario, filhos sómente do.
calor da discussão.
o·Sn. D. ·MANOEL: - É verdade.
O S11. BÚÃO DE S. LouRENÇO: - Alguns de nossos emharacos, partem de nossos precedentes, a meu ver m;tl estaheleCidos. Eu, Sr. presidente,dei agora em pensar e recfietir
muito, nas longas noites em que não posso conciliar o somno, e apago a luz a ver se consigo dormir; nas viagens á
pé, que silo muitas, e à cavallo, para ent1·eter o caminho,
quarido visito meu trabalho do campo ; c nestas longas horas
muitas vezes os succcssos políticos de meu parz occupão minha imaginação.

o

0 SR. SILVEIRA DA MorTA:- O defeito dos outros é não
pensar.
O Sn. BARÃO OE S. J,ounENCO:- E' antes defeito meu tal•
vez o pensar muito, porque posso ficar maluco. Com estas
reflexões lenho-me convencido de que temos praticado erros,
até ~~ i~telligoocia .constituci~nall Vou dar um. exe!llplo : A
constrtmcão determma que haJa uma sessão lcgrslativa cada
anno ·, eslá entendido que dando a mesma constituic_,ão ao Imperildor a faculdade ou attribuição de dissolver a camara dos
deputados. a consequencia é, que deixa de haver ou a sessão
inteira, ou a. parte ainda por concluir, quando foi dissolvida.
O mesmo preceito !JUe prescreve uma sessão ordinaria cada
anno, exclue duas sessões or~!inarias em um anno. E sobi·etudo, quando ba remedi o para toda e qual4uer falf.a ou lacuna, tendo o poder que dissolve a attribuiçilo de prorogar a
sessão ordinaria, e a de convocar uma extraot·dinaria. Pois
.porque nãô jantei eu hontem devo jantar .d~as veze~ hoje? I
Não:sei .que razão levarão os nossos politrcos das sr~uações
.·anteriores a cstàbolecer semelhante precedente, que e causa
. ··,de:Jaes!embar.acos; e como este tenbo de~cober.tQ outro.s. O
nobre ministro aoJmperio, de quem faço o melhor conceitp,
por seus talentos, honestidade. e intenções as- mais puras,
moçoserri alguma duvida' de avantajadas espera~ças, (Apoiados)
naturalmente fez o que eu f~ria, o que praticava qualquer
·~utro em seu Jogai·, com especialidade homem novo na governança info~mava-se di). repartição. e esta lhe dizia o como
seus àntecessores titibào procedido; e da mesma sorte determinou elle que se J>rovesse á necessidade do serviço. O nobre
ministro p~·ém f~i ainda mai~ escrup~loso, porquanto com
antecedencia pedm o respectivo credito. Talvez pensando
S. Ex. assim, que lhe era necess~ria uma autorisaçiio para
regularisar o pagamento que tencronava mandarJazer, cumpl'là ter-se anticrpado, e não deixar a proposta para o mez de
abril; porém, ainda sendo esta demora uma falta, é descl!lpavel ao ministro ·novo, e na presença pois, de uma camara
1>ccupada em cons,tituir-se ; e não veJo, pois, motivo para
.gra ves censuras.
Quanto á formula, sem duvida outra não podia ser:
S. Ex. pedia autorisação para pagar, e não approvação do
a-cto do pagamento ; e de abril á julho tempo havia para de'Cretar se esta autorisacão. .
·
O pedido de um credito inteiro, e não de metade, procedeu
da pr~tica do t~esouro não interrompida nos dezeset~ a~n.os
anterrores I Se e ~m erro, o t.hesou~o que o procure corrigtr.
-como deve, em VIsta desta dtscussuo ; (apotados) se não hl\
inconveniente da pratica nova como indica a Rerseveranr.a da
\•olha, com o assepso de tantos ministros. O Sr. ministt:o do
imperio, portantQ, deixo. u-so guiar pela longa pratica anterior,
e .não põde ~llr censurado. E qual o mal que se possa ra-.
zoavclmciiie receia r da appro.v~ç;io da prO[JOsta, co1.no está
ou foi feita? Se ou fôra o mHnsti·o póde ser que acertasse a
emenda re~trictiva, procurando· se ref<trmar u escripturação;

mas como o Sr. mini~tro do imperio não quiz receber 0 q!ll·náo,. ~ .mostrou-se susceptível, seja, quero respeitar sua susceptrbihdade,pOI·que nenhum mal vem della ao paiz; e porque
tambem p(mpo a da camara dos Srs. dopu.tados, negando-me
~ mandar-lhe uma emenda sem reconhecida utilidade, ou sem
mconvemente quando não seja adoptada. Estamos todos
convencidos de que a proposta veiu de. conf9rmidade com os
velb~~ precedentes; e todos nós acreditamqs n11. au~encia de
possrbrhdade de abuso de um maior credito, quando 0 thesouro reforme sua escripturacão, pois que no caso contrario. o
credito não é excessivo, é ô justo e legaL
· .·
Eis porque, Sr. pre~idente, me abst~nho de ~oncorrer
para a derrota do nobre ministro, nijo me despedindo de o
fazer em alguns outros objectos que têm de ser aqui dlscutidos, quando a convcniencia ou a razão me demonstrar a obl'igação de ~s~im proceder. Esta é a nossa posição .. E, cert.amente, reJertando algumas medidas. approvadas pela camara
dos. deputa~os, ou modificando-as, muitas vezes daremos mais
valioso ap~ro ao gover!ro, que nem sempre, e com especialirlade depois de uma dissoluç;io, póde afrontar a forca nova
daquella parte do corpo legislativo : deve vêr-se na riecessi-.
dáde de fazer algum desvio, e esperar ·do senado a emenda
do e~ces~o ou inconveni~ncia. Eu creio que isto succede mesmo a murtos dos praprros deputados, que se julgão sem forças de afrontar a opinião da maioria, porque ouvi que alguns
tambem esperão desta casa 0 remedio á certas votacões, que
se resentem como disse, da forca de uma legislatura ii ova, depois de uma dissolvida, e das mutuas concessões que se fa~{lm
nas reciprocas exigencias. O governo, Sr. presidente, precisa
de !er algu.ma .estrategia, e fugir com o cor.po em certas {)C·
õ (H l d d ) r
d
dd
d
cast es ~ ~rz a e · s~o tu ~ são ver a es, quer agra em.
aos Srs. mmistros, ou a oposrção, do que não c~ro. CQncluo,
votando contra. a emenda do nobre ~enador por Go. yaz, por
t
f
d
me parecer a e menos regu1ar, trans orman o a propos~a ; e·
con.tra a J'estrictiva pelas razões que dei. Deixo de tomar
mms tempo ao senado.
·

o S•:· Zacarias de Góes (presidente do conselho): .:.._
Sr. presidente, reconheco; com o nobre senador pela provincia
do A';Dazon~s, que a díscussão tem cpegado ao ponio. ein qu~ ·
não e possivel accrescentar, pró nem contra, esclarecimento
algum; mas o senado comprebende que devo dizer, ainda que
em poucas palavras, o que penso sobre a questão .
Não .sei, Sr. presidente, se o. nobre ~enador pela provincia
da Bahm, que acabou de orar, tem mmta razão quando pensa
que os. i~rpugnad. ores. da proposta de que se trata são levados
de espmto de opposrç.ão. No debate esses senhores se hão,
por tal !l'oqo pro.nunCiarlo, asseverando. que os não- domina ·
mtluencia de par!ld1, que não se póde deixar de crer em sua
palavra honrada; entretanto, agradeco ao nobre preo,pinante, ·
senador pela provincia da Babia, o võto de adbesão que asse- ,
gura á proposta.
Do debate se deprehende que duas são as. questões agitadas, ambas mui simples, mas inteiramente distinctas, se bem ·
que alguns as tenhão confundido. A primeira é se a proposta
do ministerio do imperio pedindo um credito de 554:000~
para as despezas das duas camaras. na presente sessão, está
ou não em regra. A segunda, vem a ser se o ministério da
fazenda mandando, antes de approvada pelo corpo legislativo
aqu~lla proposta, pagar aos deputadQs. e seni).dores os re$pcctlvos subsídios,· obrou legal ou i11egílhuente.
.· . .
. N~ que t~ca a prim.eira q~es~ão ~nobre senador pela pro.vmcia do Rro de Janeiro, principal Impugnador da proposta,
expressamente declarou quo justificada listava a mesma proposta,, s~ a escr}ptur~ção do thesouro era qual affirmara· o
Sr. muustro do 1mper10.
·
O SR. v1scoNoE DE ITABORAnY : - Que o Sr. ministro
tinha razão para propor nesses termos.
·
O SR. PRESIDENTE oo CONSELno : -- E' o que me basta :
aceito o aparte do nobre senador. S. Ex., mostrando-seduvi doso e incerto sobre qual era 'o metbo. do de escripturacão
do !besouro,. disse que, no caso de ser;qual affirmava o Sr.
muristro do imperio, razão tivera· este para: .apresentar a ·
proposta nos termos em que se acha conccbrda.
Ora, Sr. presidente, é fóra de duvida que no !besouro
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faz-so, ha muitos-annos, a oscl'ipturação das despezas das inadmissível p11las razões, uinda não contestadas, que V.
duas camaras por sessão legislativa e com respeito só no· Ex., Sr. _presidcnte,expendeu hontem. Aidéa do nobre sena~
.exercicio, em que a ~e~ma llessão cmneça, e não f.rac~io- dor por Goyaz importaria rejeição ria p1·oposta, o exercic!o
nando"a por dous ex:ermcws, ·de sorte que os. 4ous pr1me1ros do veto que a esta camara compete com relacão as propos1...
mezes, maio e junho, pertençã~ ~ um e~erciCIO, e os dous ções da outra, e não propriamente emenda úa proposta. !.
ultimes, julho e agosto ao exerctcto segumte.
proposta trata de. um cred1to de 5H:OOO~Ooa, ao pàsso que
Jal ·é a pratica do thesouro., P.ratica a~torisada P.clo pro- a emenda do nobre senador por Goyaz approva um acto do
pr10 nobre senador pela pt·ovmcta do R10 de Janeiro, que ministerio dáfazenda, cousas int~it·amente diversas. Ter-seagora revolta-se contra a sua obra, e pretende sustentar que .h ia de usar da formula do art. 59. da constil.uicão: cc O se.·
esse methodo de escripturacão das despezas das camaras por nado torna ~ remetter a camara. a proposição~ (tal) a qual
sessão em um só exercício,-é irracional e perigoso e deve ser não tem P,Orhrlo dar o seu assentimento )), e não da· formulá
abandonado, lembrando-se de emendar a proposta em dis- do art. õ8: cc o senado envia acamara dos deputados a sua
cussão para estabelecer no thcsouro novo metb.odo de cscrip- proposição (tal} com as emen~as ou addiçõesjuntas, e pen&a
turação, como se fosse necessaria con~equencia da adopç~o 9ue c~m .ellas tem lugar pedir-se ao Imperador a sanc~ã.o
dà emenda no · senado o alterar-se alh o systema de cscri- · unp_el'lal. ''
·
.
·
_pturação ha tantos annos adoptado e seguido...
·
No mesmo caso não está, Sr. presidente, a elrienrla do noOSa. VISCONDE DE ITAnonAnY: _ E' consequencia ncces· bre senador pela província do Amazonas, a qual, referindo~se
saria.
á cifra da proposta, pretende modifica-la, redusi-la á. despeza
de dous mezes só ui ente da sessão. Aqui ba propriainente ai teOSa. PRESIDENTE no coNSELuo:- Duvido, e appello para ração, e não rejeição da proposta. Esta emenda, porém,. con.
os factos-. Entretanto, Sr. presidente, desde que se reconhece, forme o que acima expendi, não se funda em razões sohdasj
e o nobre senador pela provinciado IUo de Janeiro está hoje visto como a proposta está concebida de accordo com a: pra~
convencido, que a pratica sempre observada no thesouro é tica constante de muitos annos, e não ha inconveniente algum.
escripturar-se a despeza das duas camaras só no exercício em em a.pprova.-ht.
que principia a. sessão, justificada se acha a proposta do mí- Não havendo mais quem pedisse a palavra deu-se por
nisterio do imperio até no conceito do nobre senador pelo Rio encerrada a discussão.
' ·
.
. de Janeiro, que assim o declarou, oedindo quantia para toda
a sessão de maio ·a 3 de setemb1:o, e não para dous mezes O Sn. PRESIDENTE: ...;,Vou por a votos, em 1° logár â prO:.:.
posta com as emendas da .camara .d'os Srs. deputados .. Se
sómente.
Quanto a outra questão, Sr. presidente, isto é, se o mi- P.assar a proposta, ficaráõ prcjudic\ld~s ~s emen.das substitunisterio dá fazenda obrou ou não regularmente, mandando tivas ; senão passar a proposta, pore1 a votos,. cm to h>gnr a
pagar, antes da a:pprovacão da proposta, os subsídios dos emenda do Sr. Fei-reira. Pennà, que se 1''efe1:e esp~cialmeút~
senadores e deputados, pat~ece-me escusado discuti-la; porque á ffies~Hl proposta, e, passando elfa, .fica~á VJ:Oj~!fie<tda. ~ d'~
admittindo-se que o governo, assim procedendo, violou a lei Sr. Srivezra .tia. Motta. Se não passar, ,porém,. a emen~~ d?·
(a peior hypotbese que se póde figurar e que eu, pOI' a~rcviar Sr. Ferreira Pcnna, porei a votos cní ultimo .log·ar a emenda
, ·. - ·. ,'
o debate, concedo}, uma vez que acamara tempom·m, ap- do Sr. senador Silveira da Motta. ·
Posta a votos .foi approvada. a proposta ~àm .as êine~~as
provando a proposta, approvou o pt·ocedimento do governo,
uma vez que não ha no senado um só voto de condemnação a da outra camam, à a do Sr. Ferreirá Penna·, .ficando preJudicada a do Sr. Silveira dá Motta e f<it I;eniettida. a com~
tal respeito · contra o ministerio da · fazenda,. pois q~e ~s missão
de r'edac9ii:ô.
.
. .
. . . ,
emendas .·que estão. sobre a mesa, tanto a do nobre senador
pela. provin·via de Goyaz; como~.a .do nobre senador. pela pro•
EST~OA DE FERRO.
vinc1a do Amazonas, approvão o acto do pagamento dos sub~
~idios antes de: ·votada. pelo corpo legislativo a proposta, a
Entrou ef!!-1a discussão a proposição da éama:ra dos dep':l:
questão, a qüe me refiro, tenr perdido todo o valor.
tados, autor~~ando o governo a contratar,, com a companh1a.
que se orgamsar, a construcção de uma vm ~errea pelo sysd
.. Unu 'VÓz ::- A questão vem a ser só mente a a fórma da tema: tram road, entre a ciãa,de da Cachoetra, e a chaR~da
proposta.
Diamantina na província da Bahia, com um ramal á VIIIa
OSn. PRESIDENTE D'O coNSELno:- E' verdade; a questão da· da: Feira do Sâilt'Anria.
·
·
·.. · ·. · ·
:fórma da proposta é a' unica ;. turtu se reduz ao !fiethodo. de
.
.
escl'iplura:cão adoptado rio thesouro. A esse rcspmto, porem,
o sr. §ilvelra da Jlotta :- Sr. presidente, .este projá eu díssê o.que convinha; já mostrei que a propos~a está, jecto pa1·ece de natur~za muito· innocente, -e. eu .ta.lve.z,~ão·
formulada nos' termos· mais conformes ao modo da escnptura-! devesse fazer observação alguma agora na. P.r1~eir~ d1scus"
cão do thesourô. ·
·
.
·
sãu, porque; um dos artigos do mesmo JII'OJect~ diz que a.
• A o- . • s·
'd·· . .
. t'fl . - ' d ,:- ' companhia ·SC'Obriga, por clausula.ex:pressa, a ~aO'rec!amm·
. , llc~ou-se, r. p~esi ente, ,para. JUS .1.10ar s~ a a opça~ em tempo algum prestações, subvenção, ga~an.tia: de JUrOS',
.de., qualq~~r. das en)en~as offerecJd~s.' o per1~o. de apr? . emprestin'los ou' outJ•o t]ualquer onus pecu 111 ar1o do e~tado.
ve1tar~se ~ gó!~rno do ~xcesso d~ ve1 ba do subsidzo d~~ ca- A' vista disto, senhores; .fica-se fascinado com. este proJeCto,
maras legislativa~, apphcando:o. a outras verbas, de.P,Ois de porque em' get·al hoie as emp1·ezas; que se começào e.que . se
p~ssados nove mez,es dp exerCJC!I) 1 nos termo~ .t\o mt.13 da, annunciiio . vem acompanhadas quasi sempre de. onus tnUito
ler de 9. de, set,ém?ro de 1.862; mas, os~? receiO o .tota.lmen~e grandes para 0 . thesouro publico, e esta; querc.ndo f~cili
tão, porq. ue ó cltá.·do artigo .s? a~to~I8a a, app!Icaa~o das tar-se, declara que não quer subvencão, garanlia de.JUI'O,
s~br_as resultantes das econo~ws f~ttal na e~ecuçao o~ ser- em restimos, ou outro qualquer onus pecuniario. do estado'.
'Inço~ ife umas á outras rubriCas da lei ,do oiçamento, quando ~u contra esta empreza só. tenho uma cousa-...,.6 ella faze11
os fttndos vota~os em algumas dellas não f6rem ba~tantos tanto benefició de graoa ... ·
·
·
par.a· as re,spectlvas despezas, e .houver urgente premsão. de
.
.
• ..
. , . . .. i , . . ód .
satisfa'le~l~s ; e, é certo que, o supposto ~xcesso na rubnca
O Sn. BARÃO DE S. LounENÇO . - Ella csp~ra . azer, P e
dos ~ubstdtos das camaras, não se. po~erm .de modo algu,!ll estar enganada.
. .
.
.
considerar sobra resultante de e.conomta fetta na exccuçao
o Sn. SILVEIRA DA DloTTA: - .•...é uma .eousa.; Sr~ presi~
do serviço.
~
dente, que: gera no meu animo algumas prevenções.... . .
Fica assim demonstrado que não ha motivos ponderosos O Sn. BARÃO DE S. LounENco.: -.E' a regr~ geral das· em.·
para alterar~se a proposta; mas r.s seus impugnadores que- prezas
•
rem altera-la, in~istem com tenacidade no seu intento ; faça o
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- .... e uma das razões p·or q~e·
senado o que entender melhor.
Direi por ultimo, o que penso a respeito do merito de cada fico desconfiado é porque as emprezas apresenmo~se de ?rdtnal'io muito exigentes· de favores. Ora, quando todos e.x1gem
uma das emendas apresentadas.
A emenda do nobre senador por Goyaz é com~letumonte muitos favores, garantia de juro de 7 o;o, e quanta trwa ho·

H
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twra insinuar o pedir rnvot·es novos, o eu vejo apresentar-se trar que m1o quero cousa que .li<JUO cm dcsar aos nobre~ slluma cmprcza que não ó pct]ucna, <JUO ó de muita importancia nadores) que isoladamente n<IO o fal'ia.? Mas, não estando
u vantagem, devo <Juerot· 11lguma explicação, senhores; como convencido de que ora um acto menos justo seguiu u opi·
ó tJue· se p:óde fazer tanta cousa sem favor algum'?
11iiio uo meu pat·Huo p<u·a uiio me separar deli e. Por· tanto
E .então. ]em.bro-me ~e que quando foi omprchen!lida a ha, mesmo para os homens bonc~tos, uma consciencia de
estrada Unwo e lndustna, as aceões desta companlua, que partido c uma. conscicuciu de individuo.
llào pedi~ favores, erão distrihuidás pelos amigos; era um
Eu estou i~olado, Sr presidente, porque ainda nlio vejo
favor mu1 :o grande ser accionista da companhia União e ln- motivos para me grupar; sou um cordeiro que pasta por
llustria, e clla dizia que não queria favor algum do thcsout·o. essas charuecas, emquúnto não receia tempestade, diz o ada-.
mas a bístoria da companltia União c Industria está feliz- gio: quando ronca tempestade os cordeiros se grupào e üs
l\lcnle na· ordem do dia, todo o mundo sabe que o estado está leões se isolão. O nohre senador provavelmente se bade
arriscado a· pagar por esta estrada seis ou oito mil contos, isolar, como leão que é, quando cu buscar_o rebanho e o
ficando coin o leito da estrada c até se1n o trem rodante.
pastor. .
Isso é a mar~ba das emprc~as entre. ~~s, e por i~so,_eu, r ~r. presidente, se b,;t proj,çcto de longa data, díscutido ~o
v~~do es~~ p~o~ecto ,de ~~c não tet}ho_ tdca. nen~uma, fa~o p1uz, ó certamente este I. na tmpreusa, no parlamento, c cre1o
c, tas comnder,tções. Se. al 0 Ut'm tem 1déa deste proJecto dcvta mesmo que no conselho de estado se tem tratado desta prO'·
ter d~do algumas exp!Jca)ões ao senado ant~s delle entm jectatla estr·nda de ferro. Como, pois, escapou el!e ao estudo
em drscussão. Estes proJectos do obras publicas, senhores, do nobre senador? • ·
~<i?, co.st_u!flãb appar~ccr nas mes~s d_os parlamentos _d:ts naAi!rda m.ais ~h<~m.ou est.a emprcza a attenção do publico
!;ÕC!:i crvrlrsadas pedrn~o voto dos 1ep1esentantes do pmz,sem depots das hortwe 1s calam 1dades por que passou 0 sertão da
tJUC ~e salve a. dccenCI~ com que esse v~to póde se~ da~?; ~ provin~ia da .Bahia, _quando a _sccca assoladora fez espaúiar,
}Jrc,CJso. que _ao meno~ o~ ll?mens do parlament_o pos~ao dtzer · ou emtgrar para o ltLloral mats do GO, 000 pessoas, qué, Ia;
« Eu. v1 as mf~r~a~o~s, VI os estudos_ q~e se fizerao sobre a mintas, de~cam~das, verdadeiros esqueletos, c~bião mori~
estrada, te~ lae!S e ta~s vantagens.)) , _o!S homens. do P~!la- bundos aqUI 0 alt .... !. abandonando 0 ~Lho 0 pa1, e este o
m~n~o g_ostw de votar com consct~nc!a porque Jsto nao é filho; e offerecendo ás povoa.~õcs de JJ~tra-mar, ou de sua~
priVIlegiO .de certos scnborcs que anda~ 1~o!ados neste mundo, proximidades 0 mais horroroso espectaculo.! Ounico remedi o .
quereni:lo só estar bem com sua consctenCI:ll.
a males tacs, que dcspovoão o iuterior é sem duvida .o que
O Sn. ~AnÃo DE S. Loun.ENQq .: - Peço a palavra.
se P.edc ao ~o~po lc?isla~.ivo se~ algum 'sacr~fi~io do tbesoúro.
O Sn. SJLVEIRA DA ~loTTA: _ Eu não tenho idéa nenhuma u.uanto a 1mpo1 tanc1~ de t.tes commumcações pelo !~do
do negocio; agora estou jsolado, não sou. nem de um, nem ~con?~mco, bas~a qu~ s~rb~ ~ n~br_o sena~or,_ o <JUC tem s1~o
de outro lado, ·quero vota1• com consciencia e não posso fa- .[.uhltcado, qu.e •t esttada, pi~Jectada ó 11 cammh~ d~ consumo
ze-lo porque não veJo as in(ormações, as plantas, os. orça de m~~~d~ das mercad~t:ras .tm[~OI:~adas _na provmcm, .e que
mentos, etc., para cu saber ó qu,o vou votar, aliás, ~r. pro- s~ ~ert.tmão pelos centto.s da B.ahm, 1\lmas, Goyaz, Ptauhy,
sidente, acho, que ató certo ponto,~ uma indeccncia votar-se 1ernm~uco, etc.. ,
,.
,.
.
uo parlamento um projecto destes sem haver sobre a mesa 0
Acet ca d~s çstudo~S pr~paratonos qu.e auto usem se~elhan~e
mats .iusignifican,te ~clare·c, imento sobre a empreza· e na pa- cmpr~za, direi : é o (ll'OJCCtO d:. estrada _que: tem _Sl?O maiS
l;ma de quem vam,os votar? Deixe-me vOr (examinando 0 cst~dado, e co_m o qual se ~em. ~asto gr_o~s~s ~uan.ttas. EngeJJrojecto) aassignatura lr da mesa da camara dos deputados. nhetros tem vmda de lr~glateua estudm, e. eJkammar os ter' _
· ·
,
renos, e fazer o respecttvo tr<).çado; e boJe sabe-se desta
~ Sn. BARAO DE S. LouRENÇO : -Os documentos la fi- em_l)reza mais. em Londres do que no proprio paiz!.
cárao.
E;u desconfiei sempre de sua realizarão, despida de outros
o Sn. VISCONDE DE JEQUITil'illONll,A ; - Aqui já distribui- auxílios ou favore:, j porém por·que, aesconfio, sem, ter os
n1o-se até impressos.
precisos dados, hei de oppor-me á uma tentativa innocente?
·
Hei de deixar aos povos sofredores de tantas calamidades a
·
O 8R · »AnÃo DE 8· LouRENÇO : - N,unca houve empreza ·conviccão de que seus males terião remedio, se ·o corp_o !esobre que se escrevesse tanto.
gislativo os tivesse attendido, sem sacrificio algum? CJuero
O Sn. SILVElllA. DA. nioTTA. :....,.. Os docum.entos ainda não antes que tenhão o desengano, se a obra não se realizar sem
vierão.
culpa dos poderes do estado r quero, emfim, que os capitaes
o Sn. n1~nÃo DE S. LounENco: _Estrada de ferro mais já despcndídos sejão perdidos pelo máo calculo de seu-s
estudada no Brasil ainda não houve.
·
donos, ~não. por culpa vossa.
.
Tive occasião de conhecer os trabalhos da engenharia,
O Sn. SrLvmnA DA MoTTA:-Já s.e. vê que tenho feito um sobre o objecto de que se trata, porque a volta do respectivo
~crvico c~m estas obs~rvacões, po~que d~i ao nobre senador pessoal, existindo a febre amarella no littoral, e não tendo
l'ela Bahra utna occastão ae me tn·ar do Is.olamento cm que ella apparecido erp tempo algum em nossa propriedade, forão
e_slou .. ll~i de ouvil-o com muita attcnQão, hei de ter i.rresis ·as pessoas cncm:regadas dos ditos trabalhos os passar a
ttvcl mchnacão para dar todo o cred1to; o nosso collega limpo e apcrfeico~r em nossa casa, fallo, portanto, com in~
mostra-se informado da empreza, é representante da .Bahia, teiro conhecimmito de causa.
·
·
é um homem que sempre se tem interessado muito pela prosO at:tigo de renuncia à todos os favores do govçrno, ou tio
vet'idade daquella pt·ovincia, que tem feito ali muitos ser- corpo legislativo, que levanta as suspeitas do, nobr·e senador
vÜ1oS e, portanto, está muito habilitado. para tirar-me do isola não é offerta da empreza, nem um_a jactancia; foi uma nelllenlo (llll que estou.
cessidade da situação, um deseng~no que se ace~t0\1., e q~e
·
foi aconselhado pelo abuso h.o!·nvel. qu_e todos vamo:? prcO Sn. DAIIÃO DE S· LounENço
1
: - sso não.
senciando, e se tem dado no desfetxo das dlffer~ntes emJI~czas.
O_ Sn. SrL,VEmA DA nioTTA: -,.Jlor este lado, Sr. presi- Ao passo, porém, que o nobre senador se espantou, até á
dente, ó que eu fui levado a fazer estas observa~ões.
desconfiança, pela ahnegaçiio do p1·ojecto, parecel).-m~ que,
censurava pela demasia os vequenos ra:v:ores quQ ahi se con0 Sr. baríio de s. Lourenco: -Sr. presidente, pare- sagra I Sr. presidente, os que desejão tentar a empre~a qesta
ee-me que o nobre senador que acitba de faHar teve mms em importante estrada, avaliando devidamente as. Clrcumstnuvista mostrai' algum descontentamento por minhas exprcssõ(IS cias do tbcsouro, e, confiados no acerto de suas vistas e osno anterior discurso do que fazer opposicão ao projecto que se perancas, renunciarão a qu(lcsquer fa.vores onerosos da· na~ão;
discute. Creio que o nobro senador se Õfl'endeu com cu dizer mas 1iiro podiüo dispensar aquollcs beneficios ou favores graque votava com minha cousciencia isolada mas eu não quiz tuitos, porém, indispeusaveis á sua existencia:. I•edirào verbi
~:om itiso offcnrler· aos nobres scna(!ores qu~ votão sem ser no yratia, vint~ _lcguas de terras dovolutas_para col~nisar, p~
Molamcnto ; salte-se,e snbe-se multo bem, que !ta uma cons-1 voando as vtstubanças da estrada, donativo que uao pesa a.o
tlcncia de partido c. uma ~~ns~ier~ci_a iutlivitlual. Quantas lliesouro, quo at~les lucrarú com o !lcscnvo_lv~mcnto .da ag1'1vezes eu votei por ohyctos (,r1 pnncJJno l'Or mim para mos· culluru, e crrsctmcnto dn l'opulaçao. rcdtntO ns mlltai:i quo
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tles~ohl'issc~l,

cuja e~ploi·ação se 1.1iio faz hoje, c cujas l'i- Silva e Souza senador pela provirw:ia do Dlaranhão.- A' attquczas contwuão perdulas para o JWIZ, c descobertas o farão chivar.
marchar para diante. Pedirão, cmfirn, iscncão de di1·citcs
Foi lida pelo SR. 2° SECRETAmo.a redaccão das emendas
para seus macbinismos c instrumentos impõrtados pam a feitas c aplH'úvadas pelo seqade, ú. proposicho da camara do~
fuctura das obras, direitos <JUC não scriiio cobrados, nem por deputados, reformando a legislação h;ypothecaria.
conseguinte arrecadado seu prorlucto, se a emp1·cza dcixas~e
Ficou sob1·c a mesa..
de e~lslii'. São, portanto, cxigcncias gratuitas, naturacs,
.RECLAM'AÇÃO.
r·azoaveis e consagradas, creio eu, cm lei gcl'lll, não sei se
tle 18~2.
o J§t•, l!.ilvcira da Jllotto; - Sr. presidonte,. pedi a
Deixe o nobre senador que o projecto passo á '2" discussão, palavra para fazer pela segunda ve..: uma r.eclamacão contra
IJUiln<lo o poderemos tliscutir em cada um de seus artigos; e a fórma inexacta com que o jornal <la casa dá. em extracto no
ate lá cu />roporcionarei ao nobre senador os esclarecimentos dia seguinteJ segundo o coutra to: a noticia do que occorre na
de cuja fa la se <Jueixa, e que têm sido dados ao publico sessão do dm autecedentc.
· . .. . .
abundantemente.
· Segunde o contrato, creio que o jornal da casa. é ohJ:igado
O Sn. Su.vEmA DA MoTTA:-Eu quiz dar a V.Ex. occasiiio a dar no dia seguinte extracto do que se venceu, de que se
passou.
,
de produzir. estas explicações.
O
Sn.
FEUREIIIA
PENNA
:
O
l'csumo
da
acta.
O Sn~ DARÃO DE S, LoUUENÇO:- Pois rogo ao nobre sena·
dor. que ~ão pr~cure r~ tardar a passagem ou adopçi'io. de um
O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA;- O resumo da acta, bem.
(JI'OJCCLO mnocente, oi>Jecto das espel'ilncas de uma população Pois cu vejo a<Jui o seguinte, e o senado que teve piute no
que soiTre, e que apenas póde prejudicar a tentativa, ma~ acto que diga se isto é exacto (lendo): cc Osenado adoptou.
que será de immcnsa vantagem se fór po1· diante.
hontem, depois de orarem os Srs . .visconde de Sapucahyi D. ·
Ninguem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar Manoel, Ferreit·a Penna, barão de S. Lourenco e presidente
por falta do quorum, ficou encerrada a discussão; e o d? conselho, a proposta do poder executivo afirlndo U!D cr~
t:ir. p1·csidcnte deu para ordem do dia seguinte :
. dlte supplementar)) com taes e taes emendas. :Nãoha tal, seVotação sobre a preposicão da cmnara úes deputados, cuja nhores, a preposta do poder executivo foi rejeitada, não' foi
1• discussão ficou encerrada, e, passsando a 2a discussão da adoptada. S. Ex., o Sr. presidente do senado, otreí:eceu a
mesma lli'Cposicão ;
·
votacão a pro·posta do poder executivo, e ellc. foi rejeitada :
1a d1~cussão ·da proposição da mesma camara, que auto- esta. "ó a palavra de que se devia usar. O que foi approvadó,
risa o -governo á mandar proceder aos estudos techinicos e segunde a maneira por que o nobre presidente desta casa
outros que fUrem necessal'ios à determinacfio dos dcsenvol· propóz a votaçiio, foi a emenda substltutiva do Sr. Hercuvimentos, mais uteis das actuacs estradas de ferro para o lano Ferreira Penna, nobre 2° secretario. · .
· . :·
ínterí01· do ímperío.
O Sn. D. MANOEL :- Substitutiva não ha tal, nem podia
Lovantou -se a sessão a 1 hora e 50 minutos da tarde.
a emenda existir sem ser approvada a proposta.
· ·
O Sn. SILVEinA DA MorTA:- Ora, essa· é' boa·! De modo.
que nós todos que votamos contra a proposta não' temos
senso; rejeitamos a proposta, e agora _entende-se q~e a
emenda nilO podia ser approvada sem a proposta; O que se
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segue dahl é que, o que passou foi a emenda.
·
PRESIDEriCIA no SR. VISCONDE Dl'l AOAETÉ.
O Sn. D. ~hNOEI. :-Se passou, só a emenda, no meo
modo do pensar era um COiltrasense.
Su~mAuJO. - Expediente. - Reclamacão do Sr. Silveil'il da
O Sn. SitVEinA DA ~[ooru :-Eu não quero saber de con~lolla.-Negocios do llio da P1·ata·. Discurso e requerimento do Sr·. Silveira dll. ~lotla,-Ordem do dia.- Estrada dicionaes- se passasse ou não passasse-; o que passou foi
de ferre. Votação •..,..Prolongamento das actuaes estradas aquillo que a maioria da casa venceu, foi a rejei~ão ,da pro.
. ..
de ferro. Discursos dos Srs. Silveira da Malta, Souza posta c a approva~ão da emenda.
Ramos, presideutc do conselho, e visconde de Jcquitinhonha Ora, senhores, eu comprehendo. bem, que o Sr. presidente
podia ter posto á vota~ão ... (ao Sr. D. .llfanoel) Eu conven~o
sobre um requerimento de ad:iamento da proposiçuo.
ao nobre senador.
. · .
•. ·
À's 11 horas ela manhii., achando-se p1·csentcs os Srs. visSn.
D.
~IANOEL
·-Eu
não
me
importo
com
isso..
'
O
contle de Ahaeté, Mafra, 'feixeim de Souza, l?errcint l,enna,
Mendes dos S 1ntos, visconde de Sapucaby, Nabuco, Jobim,
O Sn. SrLVEmA DA ~IOTTA: -O nosso digno presidente
visconde de Suassuna, Araujo Ribeiro, Cunha Vasconcellos, podia ter posto á. votacão a preposta; ficando salva a emenda;
Almeida e Albuqucr4ue, bat·ii.o de 1\luritiha, D. Manoel, Si- se S. Ex, tivesse quetido fazer isto, podia se dizer que tinha
<Jucira e Alello, FeiTuz, visconde de Jequitinhouha, Dias de passado a proposta com a emenda ; mas o· nosso digno ·preCarvalho, barão de S. Lourenço, Souza Ramos, Dantas,· sidente não quiz sub!'letter á ,votaç~o a proposta salva a
Souza. Queiroz, marqucz de Caxias, Candi1lo Baptista, emenda; e tanto ass1m que na 2a d1scussão el)ten1eu qu9,
marqucz de OJi.nda, S1lvcira da 1\letla, barão de 11impama, tendo sido approvada a proposta, fica~a prejudicada a mateZachal'ias, Candido Borges, visconde de Haborahy, Rodrigues ria da. emen~a do nobre senador pelo Amazonas .(apoiados),
c por Isso nuo a poz á vot~ção. Logo o nosso dtgno .pres!Silva, o Sr. presidente abriu a sessão.
Comparécêrão lt>go depois os S1·s. Pomplio, Paula Pessoa, dente tendo posto na iJa d1scussão á votacão a proposta e
mnrquez do Abrantes, llonscca, visconde do Uruguay, Souza sendo ella rejeitada, não podia o Correio M~rcantil, jornal da
J?ranc.o e visconde da Doa-Vista.
· .
casa, declarar, contra uma vo~açã~ ..desta casa, que ttoha
llallárao. com causa participada os Srs. barão de Cotcgipe, sido adoptada uma cousa que foi reJeitada. Portanto eu r~·
barão de Maroim, barão de Qua1·ahim, Euscbio, Paula Al- clamo e peco providencias á mesa para que se niio repitão
meirla, Dias Vieira, Sinimhú, Fernnn1lcs Torres, Pamnhos, esses devotos equívocos a respeito ilaquillo que se passa na
Souza c M.eHo, mar·quez de Itanhaem e OtLoni ; e sem parti- casa ; ninguem póde interpretar o pensamento dose·nado ...
cipacãe os Srs. barão di}·Antonina, Carneiro de Campos c O Sn. D. MA.NOEL:-Isto é que é questão delana caprina.
Jlimênta Uueno.
·
O Sn. SILVEIRA DA MorTA:-E' uma questão importante 2
lloi lida c approvada a acta da sessão antecedente.
por,;ue so diz .que ~oi approvada a pr~posta quando ~lia. foi
O Sn. 1o sEcnETARI.O de~ co,nta. do seguinte :
reje1tada (apotados,.. Peço, portanto, Isso ~V. Ex., e a ~a
EXI'IlDIEN'fE,
neira por que V. Ex. prop()z a vota~lio fOI que.me autor1so.u
Officio de 19 do corrente do minislerio do impci'ÍI), com- a fazer esta reclamação, porquanto se V, Ex. trvess.e da pnmunicando ficar inteirado o governe imperial de havet· falle- meir·a voz posto a votos a proposta, ficando s~lva a emend~,
eido no dia 23 de ·junho ultimo o Sr. Jua~uim Vieira da todos nós tínhamos votado pela proposta (apotadosL e depois

l

11·f~
1:!

l,~t
il

;t

;;l'
i

i
110

SESSO EM 21 DE JULilO DE 1864.

peln emenda; mas V. Ex. mesmo foi IJUCm entendeu que,
Sr. presidente. toda essa rcscl'\'a: o pitl'lamcnlo tGm tid1);
approvada a proposta, ficava p1'ejudicada a emenda.
toda eBsa circumsprccão; 11bstenção de toda n curiosidade,.
O Sn. D. MANOEL:-'-.0 senado já approvou a actã, que diz ainda mesmo da curiÔsidade a mais justificada.
Torl JS nós vimos a importancia que tinha a questão angloo mesm·o que diz o C01'reio A!ercantil. .
brasileira, e todos nós sabemos que, no parlamento ínglez,
O Sn. SILVEIRA i>A. ~toTTA:- Estou reêlainando.
depois das chegadas de todos os paquetes havia in tCl·pella. O Sn. D. ·MANOEL:- Não pó de reclamar; a acta está ap- ções ao ministro dos negocies est1·angeiros da Grã-llretanbi\,
a respeito dos incidentes particulares, que o conflicto, c de~
provada.
.
O Sn. PRESiDENT~ :-Eu bnho de fazer uma observa cão ao pois as negociacões Ião tendo.
senado. Quando se diz: cc Ponho a votos a proposta n, q·uer-se Todos uós soinos testemunha~, do que continuadmnento,
dizer: cc Ponho a: votos a proposta tal qual JJ, c sem duvida quando chega vão os paquetes, nos trazião noticias de novas
sobro tal ou tal incidente.
a proposta· não passou tal qual. Se ella tivesse passado tal interpellacões
qual) de certo ficaria p.rejudicuda a emenda, porque a pro- O governo inglez foi im1Jortunado successivamcnto, pa~so
posta concedia 5tii:OOO~, e a ementla reduzia esta quantia á o passo, para que désse conta da mmba dá negociaçiio pendente. Eut1·etanto V. Ex. vê a pendcncia, a rosol·va, a abmetade. ·
stencão de curiosidade, que o parlamento brasilairo tom
O Sn. Su.VEJR.l DA lloTTA: -nias V. Ex. não deixou salva tido ·a respeito dos negocios do Rio da Prata, depois de ter
a emenda. ·
sabido daqui uma missão d1plomatica especial; depois de ter
·
o governo annunciado uma politica de pura abstenção c· rlc
·O Sn. PRESIDENTE:.- Não deixei salva a el'nenr!a porque neutralidade ; depois de ter sido eniciada no Rio da Pr·ata a
puz a votos a proposta do governo tal qual. Se ella tivesse politica mais suostancialmente int.erventôra que se podia
passado na votação, es(ava a emenda prejudicada; mas, não conceber ; depois de se terem annunciado já mallogros dessa
têndo passado a proposta talqual, puz então a votos a rr
d ·
d · lo t a nu c'ado q
co·rn aquclla emenda. po ' IC~ -o ln 1crvcnçao ; . epois r s 0 er n .u I . ~0
emenda. ·.p·assou, ·portanto, a pr·opo•ta
"
essa m1ssao mandada ao R10 da Prata com tanta solemmEu não proferi as palavras. tat.quat, é isto uma verdade; mas dade, pam como que dictm· 0 de~ tino deste paiz limiLI·ophe·,
entende-se.quc. se·:votou prnnmamcnte a proposta concedendo foi se collocar na cauda do ministro da Grã-llretanha, cujas
5M:OOO~, e d~pois com a i'educção da emenda.
relacões com o imporia estão interrompidas ; depois de se
Aconteceu então o que acontece no orçamento todos os terein annunciado todos os successos, e de estar 0 paiz soannos; é assim a votação que s!J faz no orçamento: <lm frego por saber 0 que é que se faz ; já se publicárão. ató orlimitas verbas a proposta IWde uma quantia, na emenda fic:os diplomaticos e já se puhlicárão as condições do accordo.
consigna-se ·lima quantia menor, e, quando as emendas sfio mallograco?
appróvadas. se diz que a proposta passou com taes emen- o governo, se quizesse marchar de accordo com o parladas, isto é, não passou tal qual.
.
monto, se quizesse andar unido com elle, deveria ser o pri. O Sit. SILVEIRA DA MoTTA: -~las V. Ex. acha exacto o moiro que viesse pressuroso à tl'Íbunna faze1·-lbe confidencias
que está no Correio ll!ercantil? .
destas suas infelicidades e pedir o apoio das luzes e do pa0 Sn. PRESIDENTE:_ Para ficar mais claro devia-se tli- t1·iotismo do corpo legislativo. l'llas todas estas scenas têm-se
zer: cc não passou tal qual a proposta do governo. )) Pó de-se passado, o paiz está cerno eu diss_e,. sofrego de saber qualfazel' esta declaracão
·
·quer desenlace, c n~da se ~os d1z ; _:;abemos ~penas p~las
'
• ·
folhas os actos oillc1acs da Confcdemcao Argentma.
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :---Sim, senhor; é preciso,
· O ministro da Confedera cão Argentina o Sr. Elizalde, julgou a bem do seu governo· e do seu paiz justificar-se, de·
NEGO'C!OS Dó UI'O DA PRATA.
modo que publicou as consccruenc1as de toda a marcha d<~
.. 9 .l!ip.•. Silveira. dà miottn: -Sr. presidente, desejo negociação mallograda, e pultlicou· as razõe~ por que ella sefazer um requerimento· pediõdo informacõcs n.o governo a mallogrou. Ao menos o governo do nosso pa1z nos devo dar a
respeito dos negocias do Rio da P1•ata. Sinto que não esteja copia do officio do ministro encarregado da missão especial,
presente o nobre ministro dos negocios estrangeiros, porque communicando ao go'\'crno imperial a razão do mallogro dea elle reconheço que cabo a especial tarefá de responder seus passos dados ·para a pacifica~:iio de Montevidéo, e a
pelos negocios que: correm per esta reparticão ; mas, Sr. marcha seguida. ·
·
presidente, estando presentes dous nobres ministros, e um Haverá incoveniente diplomatico boje em o minist1·o brasidelles presidente do conselho, creio que não falto· á defe- leiro confirmar o que o ministro da 1\epublica Arge,ntina
reaeia e eEJõSideracão que devo ao honrado ministro dos ne- d1sse na partiCipação ao generall\Iitre, chefe do. seu govergocias cstrange_iros se acaso faço meu pedido de informações no? Sc1·á inexacta a participação do ministro Ehzalde? Se·
em sua. auscnCia, mas estando presentes dous seus honrados acaso não é inexacta, porventura o encarregado da m1ssão
collegas.
.
especial do llrasi111ão leria feito a mesma participação ·ao.
A razão, Sr. presidente, por que me apresso a fozer e~ te seu governo para que o paiz JJossa sabor se ó verdade o quei'eq~erimento é porq~e .depois das noticias que cbegárão pelo Elizal!le diz? se acaso· nos eixi\mos que esse diplomata da.
nav10 de guerra brasdmro Parnahyba e que se· achão bojo no Confederação Argentina se collocasso á frente de todo~ moJornatdo Commercio e no Correio Jllercantit creio que não vimento pacificador, embora mallogrado, e nos deiXasse·
se pôde levar á conta de imprudencia do parlamento pedir sempre na cauda dos negociadores?
·
ao governo al~uma nova de si, algum resultado dos trium- Este oillcio senhores, vindo pela canhonei·l~a Parnahyll/11
phos da. sua diplomacia. O senado, creio que tambem a ca- deve conter a' confii•maciio das noticias do ministro EUzalde
mara dos deputados, tem most1·ado a maior prudencia, a ao general Mitre . Se ii.u:o ~ontem, ·.se ~ nobre ministro dos.
maior l'eserva, a maior complacencia mesmo, para com o neo-ocio:s esLrangmros achm· mconvenwnc1a em apresentar ao
ministel'io não tendo lhe pedido ató hoje conta dos passos paf.lamen~o o o!Jicio ~o Sr .. Sarai·va, declaro que o pa!z pórlo
falsos que a missão especial enviada ao Rio da Prata tem tirar dalu uma 1llaccao mm to Importante, 1sto ó, o pmz pórlodado, cujos res~lta~os uma intelligencia medíocre podia inferir dahi que as commúnicações. feitas pelo ministro !la,
prever e a expenencm está confirmando.
Republica. Argentma ao seu governo não são exactas.
Tem· havido toda esta prudencia e reserva; nós niTo que- :Mas, senhores, agora que o paiz sabe jú. de torl?s .estas
ríamos que se nos imputasse a mais ligeira dose de respon- eousas, ]Jóde-sc porventura levar em conta de .curiOSid~de
sabilidade por termos prestado, por termos interrompido os prejudicial á negociação, pe.dir ao ~overno .que rhga officHIIfios das negociações, por termos precipitado os resultados da mente alguma cousa que t1ro o pmz. das 111certezas. dessa~.
· má: politica do governo. Nós não queriam os a responsabili- publicacões devotas que vóm nos Jornaes? Eu sm que o
dade dos desaeertos, queríamos poder argumentar depois Co?'-reio" Mercantil 6 um<t folha que tem ató certo ponto alcom os factos e mostrar que o governo desde os primeiros gum caracter official, pelo monos é uma folh~t JfUO recel!e
passos tinha marcba.do mal e que JlOr isso devia aNlbar confidencias do govcmo; mas além do r1ue J~ubhca o Correw
mal.
Mercantil, creio ~uc a Ga:eta Of[idal ... v. Ex. faz favor
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tle i11andar-me a Gazeta 0(/lcial? (é satisfeito). Eu declaro
que não vi, mas sou informado ngora de que tambem na
Gazeta 0/(tciat se d;í a noticia do mallogro da negociacão e
da retirailá dp Si'. Saraiva para Duonos-Ay1·es.
•
Pois, senbpres, será curiosidade prejudicial ao serviço
publico, o ({UC· eu não creio, p!iJ•guntar ao gorverno se a. retirada do Sr. Saraiva para Buenos-Ayres importa. uma rotura complc;a de. relações com o governo legal da J.lepublica
Oriental?
O SR. FEnnAz: - Ficou lá o outro minis.tro.

Hi

:cr aPllellar para os bri11s da nação brasileh·a par(!. sustentar
1n~m·esscs que não srto verdadeiros, que não merecão o sacri.:.
fic10 da na~ão. ·l1am não clwgar a esso passo ó pr~ciso que o
goveJ'no peça cMselbo, porque tem sido 'infeli~. Se ~em
custo em recuar, terá· talyez mais custo em avancar ~e
tiver de continuar no erro.
• '
Port~nto, Sr. presidente, eu vou manda!' á mesil o meu
requenmento. Não fiz deste negocio objecto de uma interpell~ção especial para ouvir na tribuni\ explicnçõe,s do· nobre
mmtstro dos estrangeiros, porque ·não qui~ accrescentar esta
solemniclarle de interpcl!acào para um. pedido de iilfm·macôes
O SR. SILVEIRA oA nfoTTA: -Se acaso não importa a desta ordem; podia parecer calculado de proposito o etrcito
rotur11, rias relações, porguntaremos : cessou a missão es- deste appa1·ato: não, senhores. Se, entretanto, algum dos
~ecial?
.
nobres ministros, visto que está presente o nobre presidente
V. Ex. dé lícenca. para cu ver o sentido rias noticias que do conselho, que é o competente para dar informacões ares-'
dá a gazeta officia1. Diz a Gazeta 0(/lciat (lê.)
peito de negocios de todas as repartições, por maisnomínaes
F'ortanto niTo é só o Correio Jf!ercantil que dá a noticia; que sejão as presidencias entre nós; se algum dos nobres
o mesmo xornal oillcial publica que os ministros mediadores ministros quel' dar explicacões eu acho . que o senado .
rlerii.ú JlOf finda a SUa missão especial de pacificação, e que precisa boje tle documentos, Cprecisa de document~S. princi0 81·. Samiva se retiro.u para. a Confedomç;Io Argentir1a, pai mente por uma outra razão: nós estamos em vesperas· da
jttnlo a qual 11stá tambem acred1tarlo.
discussão do orcamento, o orcamento dos estrangeiros tem de
fi1as, senhores, é outra curiosidade que tenho do actual occupar muito ti nossa "ttenciio; ha 11uestões importantissi".·
gabinete: até agora dizia-se que a. missão especial do Sr. mas em dia, que precisão d~· grande mdagação para habili~
conselheiro Saraiva era para o_ Estado Ül'iental; a missão tar-me e aq parlamento, mesmo com estes documentos, com
especial foi apresentada no paiz como acreditada unicamente essa correspondencia que nos·póde então dar meios.de entrar
perante o govemo do IMado. Oriental; ag-ora que a missão es- proveitosamente nessa discussão; é por isso que eu me antepecial infelizmente naufragou nos seus primeiros pnssos; agora cipo a fazer este re([Uerimento, aproveitando a opportunidade
que o governo, depois de al~uns mezes. não nos dá noticia tlo e coincidencia destas noticias, vindas pela conhoneira Par~
ultimatum otrerecido pela m1ssão especial ao govc~no oriental; nahi&a; e aproveitando as vesperas da discussão .do orçamento
depois que ogoverno tem guardado silencio absoluto a respeito para ter então nessa occaaião elementos com que J>Ol!Sa diri:~
da:retil'ada. da nota. ilo ministro brasileiro; depois que o nosso gir-me mais positivamente ao governo e oft'erecer-lhe as con~
governo tem guardado COJ?~l~to silencio. a respeito da con- sider~ções que julgo que se devem fazer sobre a. misaão
testacão que teve a. nota HHCial da negociação; nós que não espec1al, sobre seus resultados, e, emfim, s.obre todas as ousabemos até hoje nem o que o Sr. conselheiro Saraiva exigiu tras consequencias que dabi se tem seguido e se hão, de
como condicão sine q1f,a non; nós que não sabemos até hoje seguir ainda.
·
senão por iiiformacões particulares, e por estas cu declaro ao Limito-me, 1o. tanto, il. faz~r este i·equerimento.
governo que sei ·o que se passou; quando o governo não
Foi lido 0 seguinte
nos. diz nada até hoje a este respeito c vê-se um mallogro
nEQUEIUMENTo:
desta ordem, que está desairando a opinião do ~aíz, que lhe
está causando incruietação, porque algucm ainda póde crer
cc Requeiro que pela reparti cão dos negocips estrangeiros.
que o resultado destes aesacertos seja uma guerm, não quer $e peca ao governo por cópia toaa a correspondencia do nG$~Q ·.
o governo ao menos declarar-nos este mystc1·io de que o Sr•. enviai:Jo extraordinario e ministro plenipotenciario em miss[o
c.l)nsellJeiro Saraiva, que sahiu desta côrte acreditado espe- especial no Estado Oriental do Uruguay, vinda pela.canh~
cialmente perante o .g9vcrno do. Estado Oriental; é dado neira Parnahyba ; e a correspondenCJa dos m.ilüstr~.s ingl(lz, e
<lgora na folha oficial como acreditado perante o governo da argentino, e protocolos das. negociações conjunct~s qu~ (Gr~o
Confeder~~ão Argentina em missão ~special ta.mbem?
entaboladas e se mallográrão.
·
. . ·
Senhores, eu não quero fazer nms perguntas por ora ao
(( 2. o Bem assim que se pergunte· ao governo se. o. nosso .
governo, contento-me em fazer um requerimento pedindo, se ministro pediu as satisfações ao governo oriental pelas otrennão houver inconveniente, por copia o officio que o Sr. sas feitas á propl'!euade e pessoas dos brasileiros, e,que res.
conselheiro Saraiva dil'igiu ao governo imperial pllla canho- posta teve.
·
.
neira Parnahyba. communicando todos os passos dados para ct 3. 0 Se a retírada.do nosso min(stro para a Confe~era.ção
a paciliéacão-do Estado-Oriental, em .summa um officio ana~ Argentina importa ou resultou de ruptu1!a das.relações meum·
logQ do Sr. Elizalde dirigido ao general ~litr~, referindo-lhe bidas ·á missão especiaL -Silveira da Motta. )) . ·· . . · ,
francamente. todas as cau~as que embaraçárü() essa sua Sendo apoiado e posto em discussilo, ficou adiado poqedjr
pl'imei1·a tentaLiva de negpcia9ão. Se aca$0 o nobre ministro a palavra o Sr. Zacharias. .
.. · ·
!los estrangeiros ou o nobre presidente do conselho não (lchar o §11'. visconde de Jeqt~lnhonha ( pel~árdan.i) ,:;-inconveniente: a publicação desse officjo do Sr. conselheiro O Sr. presidente do conse-lho, v1sto ser quem pediu a_pala:v~a,
Saraiva o governo, qu,erend~ francamente corr~sponder-se poderia pedir lambem a urgencia: Eu uã? a peço porq):l.e não
com o parlamento, pó de umr a correspondenc1a que tem sei as razões que arrastrárão o nobre presidente ào conselho .a
havido da missão cs~ecial com o ministro da Grã-Bretanha petlir a pnlnna.
·
..
c com o roinistt·o da Con.fedcração Al'gentina, a~sim como com o Sn. PHESIDENTE no coNSELHO :-Pedi ·a palavra na ;foro ministro oriental. Estas tres correspondenems silo as que ma dos estylos da casa.
podem illustrar o parlamento e habilUa-lo p.ara rl.izer ao governo do Brasil.
·
,
O Sr. VISCONDE nE ~EQUITINIIONUA: :-:- Li.mito~me a .d'e~p~r<<· Prosegui ou nllo; parai. ou não i recuai ou não. )) Para tar a attencão de S. Ex. sobre se, na reahdado, era occas1ão
que ogoverno ~·u;phe oom passo seguro em uma ~egociaçã~ já opportuna de pedir urg~ncia; podendo S. Ex. ·c~ntar .~~m
tão infeliz, ó. prec1so que tome conselho, ó preCiso que sa1ba meu voto para a urgencta.
com que meios. co.nta, é. preciso que. faça com qu~ a ~pinião • o Sn. PRESIDENTE DO coNSELUO: -Darei as e~plicaçõcs
do pmz o possa ammar !l pas~os ulteriOres., e que na~ ~~ com- sabbudo.
Jli'OmcHo~ a sorte do 1mpeno por alguma susceptJb!ltdadoJ
11
v E
8inha o!fcndida, por algum capricho individual, em beneficio O Sn. VIsCONDE DE EQUITINHONIIA: - .,1as se . , x..
elo qual se tenhão de sacrificar as vidas dos brasileit~os e os quizcsso dar já, eu daria meu voto •.
l'ccursos do thesou.ro. Esté ó o rocei~ serio que tenho. da
ORDE!l DO ..DIA .
complicação das questões do.Estaao-Or10ntal; é que por fim.
ESTRADA. DE FEnno
apoz muitos zelos,. muitos ilesac~rtos, havemos do chega~ a
Procedendo-se á votação, passou ela 11i discussão: qUe fiuma pbase de capnclio c tio vel!etdade em r1ue se ha de que-
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cára ~cerrada, para a 2a odesta para 3a, sem debate a esp~·ituo_s~ apa1;tç do nob1·e senador pela pt·ovincia da llahla,
proposição da camara dos deputados, que autorisa o gove1·no que eorr1g111 a mmlm expressão- rede de caminhos de ferro
a cont!·atar com .a companbia ((Ue se orgn.nisar, a construc- - chamando - tarrafa de caminhos de ferro.
çilo de uma VIa fet·rea pelo systema tram road entre a Eu aceito a emenda tlo nobre senador pela província da
cida~e da Cachoeira e., a cbap,n.da Di~mantinn. na província da Bahia; e eu que estou acostumado a medi!· sempre o alcance
Dahm, com um ramat na villa da Feirn. de Sant'Anna.
do g1·ande espil'ito do meu bom·ado eollcga .. ,,
PROLONGAMENTO DAS ACTUAES ESTRADAS DE 11ERRO.
0 Sn. ·FERRAZ :-Muito obrigado ....
Entrou ~m 111 discussão a propos.i ção <da mesma camara
O SR. Sn. VBIRA DA Mor·rA : - . . . eu que estou acostoque autoriSa o governo a mandar procede1· aos estudos mado a isso, apezar de não ter muita sagacidade, fui levado
tecbnicos e outros que forem necessarios á. determinacilo dos aqui como que pela mão do nob1·o senador pela província da
desemvolvimentos mais ·u:teis das actuaes estradas de ferro Bahia a comprehonder o alcance do seu apm'te. Este projecto,
pára o interior do impe'i'io.
Sr. presidente, não é uma rôde de caminhos defeiTo, é mn:t0 ~r Sih'elra tia lllotta:-Sr. presidente, 0 senado tari•afa de caminhos de ferro. Sim, eu podia desenvolvct·
vai -occqpar-se de uma das ,mais importantes questões que agora n these para mostmr o espírito ria emenda do .nobre
têm prendido a sua attencão, n questão do prolongamento da senador pela província da Bahia, eu podia mostrar ulguns
estrada de ferro de D. Pearo II desde já; queslti.o que envolve conllccimentos technieos que tenho de piscicultura.
a da fórma com que o legislador quer determinar o prolon- . O Sn. PRESIDENTE :-Eu considero este projecto serio e
·gainento.
.
Importante ...
Todos nós estamos convencidos ·de que a industl'ia do paiz,
principalmente a industria agrícola, depende muito substanO Sn. Su.vEmA DA ~IOTTA :-E cu tambern.
cialmente do desenvolvimento das vias fet·reas; cu quereria
O Sn. PIIESIDENTB :-E portanto me parece que deve sct·
encarar o desenvolvimento das vias fcrreas no Brasil unica- discutido sem motejos e sem o ridículo.
· .
monte pelo lado industrial !l não pelo lado estrategico. UI tio Sn. Sn. vBrnA DA MoTTA :-Não aceito licões de seried<tde
mamente até mais. este engodo
se o[ereccu para facilitar a te
1 •
•
1 V. E•x.,nemlenmguem.
passagem do proJecto na f'orma por que esta, conce l"d
11 o;
quer,se demonstrar a vantagem de uma rede de caminhos de
O SR. PRESIOENTE :-V. Ex. póde continua1·. Entendo que
ferro .no interior do imperio, não tanto pelo progresso inrlus- uma proposiçiio vinda da oull·a cnmara é negocio. _serio~ .•.
trial que dahi póde provir, mas 'corno uma rnedidá. estrategica
o Sn. SILVEm A DA nlorTA :-Todos os objectos de que aqui
qué póde prote~er o irnperio naernergencia de suas questões se trata, são scl'ios.
.
externas; e ass1m as estradas de fen·o, aprcsenta.das debaixo
·
do. po~to de !ÍSta es.t!·ate~ico, têm .um ~erto in~eresse de
0 Sn. PRESIDENTE: - .... e não me parece proprio, repito,
actualidade, v1sto que 10rehzmente o 1mper10 tem t1clo nestes o ridículo e o motejo.
.
.
~ltimos tempos contestações com uma grande potencia mariO Sn. FERRAZ :-Em todos os parlamentos usa-se disso.
ttma. Desde que esta contestacão appareceu, o governo tem
0 Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Todos os objectos que aqUi
explorado a tendencia patriotiêa do espírito publico, tem-se se discutem são serios: v. Ex. não tem 0 direito de me
apresentado como fortificadot· de fortalezas, e agora quer-se impór regras de seriedade, nem eu as aceito.
apresentar as estradas de ferro como meio estrategico pat'a
por .o. paiz a ab1·igo das eventualidades de uma aggressão esO Sn. PRESIDENTE :-Não me referi a ninguem; o publico
tt·angetra; quando, senhores, não passa pela cabeca de nin- ajuizará.
guem a necessidade desses movimentos estrategicos, porque,
O Sn. FERRAz :-0 publico ajuizará. o procedimento ~[do
ainda mesmo quando clles pudessem ser proficuos ao imperio, V. Ex.
por ~erto q~e não poderião ser aproveitados para ~s emer- 0 Sn. SILVEIRA DA ~JorrA:_ 0 publico ajuizará que adver•
gencms proxtmas, porque até que.~ re.de dos cammhos de tcncia de v. Ex. roi dirigida quando eu fallava, c é preciso
ferr~ tenha cb~gad~ ao valle de S. F1~nctsc? e se possa coru- . leclarar que não foi diri<>ida a mim
.
mumcar com as estradas do norte do 1mper10, q1.tantas emer- l
t> '
·
gencias tristes .e ameaçadoras se podem ter dado no impcrio,
O_ SR. PRESIDENTE:- Não, senhor, é. uma proposição geral.
sem que essa r.ede de estradas de ferro possa servir de defesa R_ep1to qu~ ento~do que todos os neg~c10s _que vêm ao. s~nado
ou de commumcacão pal'il os productos que devão abastecer sao negocws ser10s, e não devem ser dtscut1dos com o rtdtculo,
o li.toral do irnperio?
nem com o motejo. V. Ex. póde continuar.
11
,
.
é
d
é
O SR. SILVEIRA DA MonA:- V. Ex. deve reconhecer quo
.
·
O SR.· FEnnAz · - 1'1as Isto nao re e, tarrara
eu estava prose,.uindo na minha ar,.umentacão considerando
O SR. SJL'VEIRA DA ~JorrA: - ~I.uit_o bem, ~u aproveito o oprojecto debai~o de dous pontos de t>vista qué ni~guem deixará
aparte do nobre senador pela provmeta da Bahta.
de reconhecer como serios, debaixo dos pontos de vista indus0 Sn. FEnnAz: -Não póde ser rede, porque ntio abran- trial e estrategico; fui desviado. um pouco do ~1~u caminho
ge todo o imperio
por um aparte que, no desenvolvtmento da propQstcao de que o
s
s
·
M
N'" . d · .
pont(} de vista cst1•ategico era falso, me deu o nóbre senadot•
O
. n. ILVEIRA DA OTTA:- ao é I e e, e lmrafa .. ·
pela província da Dabia, dizendo que isto não ·era rêde de
O SR. FERRAZ; - Porque não abran1e todo o imperio.
caminh0s de rerro, c1·a tarrafa. Eu não sei sé acaso a falta de
O Sn. SJLVEI~A DA !loTTA: _E' verdade, não é rede, é seriedade está na palavra tarra{a.
tarrafa. Eu estava demonstrando que as estradas de ferro no
O Sn. FRnnAz: - N<10 ha nada de pessoal, .vá por diante.
nosso paiz devião ser encaradas de baixo do ponto de vista 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINnoNnA : _ Tarrara é uma rede
do animação à industria, c principalmente á lavoura, que
carece do estradas, por isso fallei em rede· de estradas pequena.
de férro ; eu estava combatendo o falso ponto de vi:;O Sn. Sn.VEinA DA MoTTA :- Ora, senhores, eu tinha
ta debaixo do qual alguns donos da situacão, para facilita- entmdo nesta discussão como ferro frio sem calor nenhum ;
rem a passagem deste projecto, apresentão:o como uma me- estava proseguindo na contemplaçiTo deste projecto ... V. Ex.,
di da cstrategica ; cc Oh I se houver uma guerra estrangeira, Sr. presidente, permitta-me uma pequena pausu, porque cu
se os inglezes fizerem uma a~gressão ao litoml do imperio, preciso repousar um pouco, dar alguma tregoa ao meu
corno hão de vir os gen(lros alimentícios? Se nossos portos espiri to para restaurar as forças com que eu tinha começado
(dizem elles) forem bloqqeados, como hão de ser satisfeitas c qu·e V. Ex. perturbou; quero Yer se posso retornar o fio
as necessidades da alimontaeão das ~ovoacões do litoral ? >> elas idéas que cu tin.ha tecido. (Pausa).
J~ste foi o falso ponto do vista dcba1xo rio· qual foi encarado
Eu senhores, quando considc1'ei as. ostrad:ts de ferro
o projecto; ou o estava combatendo, quand()·, usando dos debaixo do dous pontos de vista. ou estrategico, ou industermos -rede de caminhos de fcrrQ- rui auxiliado pelo trial, estava me occupando primtJiramcnto do demonstrar a
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falsíJadc do ponlo de vi8lil C6lra.t~c~gi·~o. Nessa occasiüo fo1
O Sn. Sn.v~-:!nA liA l\loTTA : - Quaudu eu apa11Lei CSMI
que eu f'ui auxiliado poJo aparto do nollt'e scmidor pela ~xprcssão ache.' um sy~tcma, portruc fts vezes uma p;dav!'il
llabía que ·emendou, o cu creio que emendou muito bem, IIICulca, clcnunct~ um system~, c posso, porta 11 to, hoje dcb:lixo
como elle costUina fazer sempre, a mctaphora que eu linha deste ponto de vtsla cstrategtco adop'lar a O[linião do nobre
cmpegado, metaphora. que so acha abi em todos esses livros sena.dor pela llahia.
·
q11c tratão hoje do caminhos de ferro : bojo no mundo quando. 0 S
C 00
.
~c ~uer !aliar desse systema geral de caminhos do fcl'l'O, mi
~· ~·n!lSIOEN~":~obr~. semulor se dirige\ iL
diz-se -rllde~ de caminhos de ferro - par·t sírrnific·tr tropom, 1hret que cu JUlgo lct cumpr.ulo JU o meu dever; os nolo<>icamente qucJ estes caminhos cslcndid~s 'pclg cxt~nslo de _urcs ~cnadores trataráõ do cunwm o seu.
u~ territorio vôrri a comprehender abarcat· c a chiunat· a um O Sn. Sn:VlliRA nA MorTA:--'" Assim estou persuadltlo, •rue
centro commum, como fazem as redes, uo sentido natural e~to~ cumpnnrlo o meu dc~c~· i. c, portanto, V. Ex. não tinha
todos os p•·oductos que naquclla zona podem estar com[lro- dtrCilo, nem dov~r de mo dll'lgtr a obscrvnção com que iotcr .
bendidos .. fsto é o que eu tenho lid1J nesse pouco que tenho rompeu o meu d1scurso.
lido a respeito de caminho!! ele ferro do paizes que tem emDebai~o, pois, des!~ ponto de vista estratc~ico ett co,mbato
prch011~ido muitos destes trabalhos. ·
üStc jli'OJCcto com. as tdllas <tue resullilo do nparle do. nobtc
Mas quando cu us<tva desse tet·mo rede, o nobre senador scm~1 ot· peht llalua, rorque, senhores, em todos os paJZC5 elo
pel~ província da Bahja corrigiu a minha m~taphora; c não n~undo, quando gr~ndes omprc~as de _ostr~rli1~ de fen·o Wm
havm cu de dar attendio a um aparto rcc~tficatlor do nobt·c s1do planeadas no llltet·cssc da HHlustJ'Iil prmc!palmcnlo, nppasonador pela provínciâ da Bahia f{UO julgo cruo nunca diz 1·ece o olho vigilante dos governos, que encarando a dír·eccào
nada inutilmente 'l
industr·ial elos caminhos de ferrfí, e enxergando algum pcr·igo
o Sn. FER!lAZ: -.Oh! muito obril\'ado
1~ara sua defesa int~rna ou externa, ou enxergando quo as
o ···
hnhas fcrrcas proJectadas antes ~este modo do que daqucllc
O Sn. S1r.v~mA nA MoTTA; - ncsdc que ellc corrigiu a cm beneficio da Industria, ou cm beneficio _,c1o movimento dll
minhae~jlressão, Q\lC é a expressão dos livros) cu devia sup- grandes centros de população, lratão de melhorar essa dirccpor que S. Ex .. tinha algum fundamento: o que é que elle ção em relação ao ponto. de vista. cstmte~ico de defestt in·
qiss!'): cc Entre nos não é rede, é ttu·rafa.»
terna ou externa, aproxunando mats umaltnha á cst;qlovoa·
• r ·1 ·
.
co 10 esta' cão ou úrluclle ponto f01'Lificaclo, esLendenclo-a mais por um
O
F
N
1
S
. n. ·~RRAl:- · ao ~ Is~o ~ ~.~ .' lsse. que :- ~ b. , fogar do quil por out1·o, dando;lhe ante~ CCI'Lil dírec~ão.
p10post~, na~. é uma rede, é uma lauafa, Jl 01 que nao a Ianbe Quando os governos da Europa. com olho VIVO sobt·e. ós vertodo c lmpct~o.
dadeiros interesses cstrate<>ícos de defesa interna ou externa
O Sn. SILVEIRA DA ~oTTA : -O nobre senador diss~ ~~e, ii1t~rvindo ~nas gt·andes cfllP,rezas .de c<tmirihos· de fet·r~ po;
como está proposto, nao é uma rede é uma tarrafa; S Ex., me10 dos favores, po1· meto da mspecr.ão que:tem na conmetamorpbisicamente, .como é o termo rede empregado, em- cessão de privilogios, JlOr meio da faculdâde que-tem de autopregou o termo .ta1·r~{a IH~r~ caractel'isar este projecto ... risar ás co.mpanbías de?sas granrlcs· ~mprczas,_ rem imposto
(Pausa). Isto foiillUtto espmtuosamentc que o nobre senador essas condtcões eslratcgtcas de defesa 1nterna ou extol'lla, por
fez; cu cada vez estou aprofundàndo mais o cspitilo do apa1·te 1cetto que 11ho tem pt·occdido da maneira po1· que procede o
do nohre senador: foi que senr)o o pensamento do projecto actual governo do .Brasil. Esses governos têm prc~curado
estabelecer este pro'long~mento da estrada ue. fer~o do n. Pc- alliar,, não digo. subordinar, quan.to é possível o interesse indt·o U na esperança longtgua de sua commumcaçao com o do dustl'lal com o mteresse eslrateg.reo; mas esses governos tem
vali e .de S. francisc~ para o norte do impel'io,. ou por nave- muito sagazme,nte int!'oduzido no pl~no dessas ob1·as g~g~~~
gaeões paremes de !'los, ou por estradas pill'Ciaes nas mm·- tescas, que hoje servem de commumcanao no mundo ctvthgeiis. dOS .rios, OU JlOI' OUtl'ilS VÍ~S fen·eas, qUll SC liguem á. da Sado, O{lellSamento da SUU. VU.l'itagcm CStrategíca OU dá de.lJabJa á de l~ernambueo, ou a alguma das Alagôas: a 1sto fesa interna e es.ttJrna.
·
chamou o. nobre senado!'pcla provwci.a da Bahia tarra{a.
Veja o senado a maneit•a por ~ue o governo ft·anccz tem
Portanto, Sr. presidente, note V. ElC. que ás vetes de- procedido na concessão de suas l111has ferroas; quantas pre-·
baixo de uma expressilo concisa, incisiva, se pódc s4;n.!ficar caucões, senhores, quantas ardilezas tem empregado .,o goum systcma: o nohre s·enador pela prov!ncia da ~a.!na no vei'IÍO Jrancez para fazer com que as linhas ferre·as sejã.o .até
aparte que me deu, na metilphora de que usou eomgtndo a novos instt·umcntos de sua consolidação e novos meios de
n\inha, levantou 'um .systema para antep~r a.o systema do defeza nacional.
.
··
·
..
projecto; é como cu encarei o aparte do nobre senadot·.
Ora o projecto .de que se trata, .considcntdo debaixo elo
Qual.ó o systcma? Vejamos. Note-se que cu vou .por (}ra ponto de vrsta_ esti·ategico, alguem, por .mais abertos que· temuito dcvaga1·, occupando-me .sómente do ponto de v1sta. os- nha os olhos, já enxergou onde é quo está o aprov:eitamontn
trategico ; ainda não ?hegu~i ao ponto, de vista índustr1al. que fez o governo, .deba.i~o desse Jlonto .de visl!a da csu·ada
Nós .estamos cm 1a dtscussao, e esta c gera,!; o ponto do de feiTO de Pedro II?· Ct·c•o que nmgucm descobre ponto de
vista estrate.gico é ntUíto serio, não posso dcix.ar do me oc- vista cstrategico nesta estrada. Considerando nós o pt·ojecto
ou par delle.
debaixo deste .ponto de vista, perguntarei o qu~ é que oHoPortanto, quando me volto para o nobre senadot• pela pro· verno teve por fim? A rlefeza mterna? Oh l senbor.cs, po1s a
vincia da Bab.ia, afim de aprofundar o <Llcancc de seu aparte, estrada de ferro de D. Pedro U,prolongandB-so para o interior
c vejo nelle '~ anteP,osição d~ um systema ao systcm~ do ,da província de Minas, sem communicação ,dolhl pa1·a as .o·rtprojecto, eu devo dtzct· que S. Ex. está concorde com1go, tras estradas do ferro tJue estão comecailas, pódo so eonsrdeflOl'tJUO debaixo do ponto de vista estrategico não se póde r:u· uma. estrada icila debaixo do ponto de vista estrate_gi~:o
deixar de reconhecer que, se acaso, pa1'a fa~ilitar a pass~- de seguranca interna? E' só para .Minas.que;se.quet~o ltonlo
gcm deste projecto com as .autol'isaclies arbttrartas e pcl'l- :tie vista esíratcgico? I)ois o governo receia da provínCia dll
gosas que nelle se ·concedem ao govoriio, alguem se lembrou ~li nas que. quer commuoicacõos mais ·ra.pida.s pàra mover
d~ dar como razão deste ,Jlrojecto o ponto de yista.!ls~r~te- ;forcas: se precisar, afim de sustentar-a. ~rdcm na proviuci11
gico, então a esses cu hei de responder Iacomca, mclstva- ,do }1inas, onde, como cm todas, o -espmto de Qtdem tan~o
mente 1 com -o aparte do nobre senador pela província da .predomina e tem }lrcdominado, apeza.r .de ter bavidQ outr'ot·a
.Bahía, hei de dizer Jogo: cc Debuixo do ponto de vista CS• 'tentativas de pe1:tw·ba-Jo?
.
trategico os caminhos. de ferro projectados só pod~1·íão ser · Será debaixo do ponto de vista ~stratt3gieo, isto é, pelos
pt•oveitosos á defesa do paiz, se acaso elles fossem a rodo dos recursos que ofi'crcce ao governo cm relacão á segurançit ex~
caminhos de forro,. mas não, sendo ellcs a tarrafa dos ca- terna? Senhores, debaixo deste pon~o de vista ainda n1io. se
minhos de fe1·ro. »
llóUc aceitar. Não posso reconhecer. que o governo ~cnbJt mEis-ahi, Sr. prcsident~, V. Ex. por fim ba de rcco~hccer Lcrvindo neste )II.'Ojeclo, c so possa considora-Jo debaiXO tlcsle
quo ·eu, quando apanl1~1 ~o ar a cx.prcssão mctaphonca do ponto du vista,· porqttc o .prol~ngamcnto ~IJ1 estt·arht d~ fc~'l'tJ
nobre senador pela provmcta da llahta - tarra(a...
ilo D.Pedro ll,conformecstc proJccto,mío da ao governc.mews
o Sn. Fllnn,1z : _ 'fcm dat!o malhas pant uina lwnt.
uovos para as cmurguncias do defesa
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.Sorii!Ol'es, ,para se ver mc5mo que o JH'ojccto na:o pólio ser do ponto do vista ostrategico; mas, s(JJiuores, lll!lho coÍIton·sidli'l-ado debai}io deste pcnto do vista, que ó a demonstra- sci~ncia ~esta injustiça qu.9 o govomo faz ás in'leHções de
clío que tenbo {efto desde o principie\ o que ó muito justo, muitos homens do parlamento que não Jbe fazem opposicão,
IÍJUito espi:ituoso o aparte do nobre senador pela Dahia, que e que .apenas fazem uma ou ouh·a observação a respoitó do
ellamou ~ ISto tarra{a. basta not~r-se que :o prolongamento ó anda_mento mms rc~ular quo se podi~ dar a certos n6gocil>s
de uma hnba. s~m ca.déa de quahd~_de alguma. .
publtcos, o que não o pot• certo oppos1ção, po1·que só chamo,
A estrada va1 a um só p_onto_, 'Vai ao nos~o deserto_; e n~o, senb_ores, fazer opposição IJUando aquellos 11ue ccnsurão
·tmuos do desert~ commumcaçao com o hltoral do uuperw,. deseJà(l que os governos caião, e eu não desejo isto.... ,
nos pont~s onde Já temos estradml de ferro' começadas, 'CO'mo· oSn. D. lUANOEL :- Sei com certeza que v. Ex. de~e·a .
são Dah1a e P-ernambuco.
.
.
s J• •
Ainda ma i~ ; 't'1lnto debaixo do ponto de vis ta cstrategico e, V· Ex. bem sabe se ilU o se1.
não se pód~··consicl~rat·vantajosamente o prolot~gamcnto da• o Sn. SrLV!llR'A DA Mo'l'TA :-Antes pelo contrario.
e~trada de Cem> ,de p. PedroU, lfUC olla .ftH pr~Jcctada para.
• ._E
. d ··
,' . ,
.
0 'nIIJ ANOEr.
bifurcar-se em ·cert~ p~nto c scguu· o valie do no. l'arahyb~, da 0 8~~~-é
·
u assim cseJet no tempo que cta
01 1 0
1
procurando a provmcm de S. 1aulo na Cacuoe~ra, o hoJe
II • " •
esta idétt está sacrificada ; as aspirações todas da provínCia O Sn I'RESIDIINTE :- Attenção I
doS. Paulo de !er um ramal de estmd~ de !erro até ao
O Sn. StLVEIHA DA niorTA :- Eu faco observacoes deseJlonto em que o._rw'~~r~l~yba tem ~~v.~ga~itO fac.t~ ~.sem ~nH Jattdo <[U~ o miniEtcl'io contin~e, _porqÜ~ entendo· que o paiz
narago, a~é e~~as aoplrações mOJICJilo_ e moumilo resul- lucra mutto com uma expei'IOnma mais duradoura· desejo
lando doo1 m:us .~ma_ P':?va d~ .éxaot_lclao _cl~ metapb,ora do que baja co~vic9ões li_Hlis profundas, e para isto é' preciso
·nobre _senarlo1 flC)a .l:lubta. Se ~.caso e~t~ e~tw~Ia. ~hegando á que a expertencw seJa mms dolorosa ; os povos precisão
-su~ ~Jfurcação !Jvesse de scgUJr o de~tmo pnmtllvo, que a sofl'l·er· dores pam Jbes aproveilar a experienCia.
.
,p~tfl.ylpto 1I1e foi. dado. pam a Cacbowa ~ procu~:ar a P~~Scnbor~s, faço, pois, estas observações ; não q~ot·o más inlincta de .s. Paulo '!o pon.to em que ella lef!! um 11o navega- terprctacoes ; e a prova de que tenho necessidade de me
'·vel até perto díl: C<~ll!tal.; s~ acaso est.e prOJecto consagrasse justificar com o parecer da camara dos Srs. deputados, con'·esse mesmo.pr~.nC;IPIO, entao eu p~dt~ responder ~?~obre sideranqo o pro._jccto debaixo do ponto de vista estrategico, ó
~enador pela Dab1a u ~esta parte V· Ex· não ·tem '<~zao de o que amda boje aconteceu nesta casa : ·estou ·tt·atando úe
chamar tarra{a nO•P!'OJCcto, deve chamar rcdel J!Orque ~o uma questão debaixo do um ponto de vista scientifico, e
~nenos ~ ca~unho de··feno tem ele parltr da provmct!l do I!JO houve esse incidente desagt·adllvel, que eu desejava muito
·dê Janeiro, I_nterna~-se em S. _Pmr!o até ? porto ~a Cachoeua que se tivesse evitado.
.
. .
o· receber. ah_I a fac1l·com~umcaçao flu:vtal do rw l~arabyba,
Senhores, a razão por que consiileroi este ,projecto debaixo.
desde pi·ancipalm_ente a v!IJ.a de Jacaroby ou aldem da Es-' desse ponto de vista fói porque no ,parecer da commissão
·c.ada. ,, .Ent;~o tmhumus f{UC a· estra~a do ferro s-e não·er!l que elaborou este projecto na camara dos Srs. deputados se
U'ma gra:n~e rêde SY.stematlca ~e cammho de ferro, aproxt· diz as seguintes palavras : (lendo,)
. '
mava e l~gav.a ·n côrte.. á capttal de .s. P_aulo donde segue rc Em segund~ _Jogar:--: depoi~ dos rcc_erites acontecimenoutra estrada para 'Jul)d~ttb.y, e. para.os.gtandes e ~orescen- tos da nossa pohtiCa cxtcnor, o governo JUlgou.acerlado um
t~s centros /lr~duclor~s de~sa pro;mct~ ; .~·~U pedm coutes- augmento nas desp~za_s das rer,artições militares. Novos e
ta r a ~nctap 101 a do nobre senado I .pe~,t llan:ta, que clJamo_u mms elevados sacrffic10s se vão fazer para restaurar. e comtamya ; mas sr;ndo. syste.ma do p~OJ~Ct~ somente a .c~ntJ- pletar as fortalezas, p~ra precrlc~er os .quadros d_o exercil_o
nuaç~o de unra l!uha, podemos nó.~ Ôl.zet. que este .P' OJecto o deseavolvet· o matenal da arttJada. E' 1sto o. mms convemde~.atxo ~lo .Jl~nto ~~e V'Jsta estrategtco e rede de cammho ~~~ ente? será isso proficu~? .Não cabe As commissões ~xamina
feit~? Não, e ta1ra{a como drsse o nobre senador pela lo, mas cumpre-lhes d1zet· que nenhuma despeza sena nestas
Balna.
circumstancias mais razoavel e mais de accordo com as
· •Creio, Sr. presidente, que ~tenho me oe-copado do um dos exigcn~:ias da propr!a taç_tiea. militar,_ do 9ue aquell_as que
lados da questão, que 1por lfmguem razoavelmetHc póde ser t~ndcm a est~ticleccr no wtcnor do Importo commumcações
con!oiderado ·excenlrico. l1or 'toda a parte do mundo os ca- dtrectas, rapidas, baratas.
·.
.
minhos de ferro· são objecto de systen~a para os g_overnos ;. rc Antes de tudo, ó_ isto essencial .para o ,movín~ento de
estes têm o dever do accommoda-los u segumnca Interna e tropas e do seu materml cm caso de guerra; dep01s, com
externa do paiz; eu portanto 1 tratando uo mais impot·tanto essas communicações internas pelos rios e pelas estradas de
o.aminho de ferro que ·ba no llnperio, e que se prt~jecta pro- fer~·o, estende-se a ac~ão da aut?ridade ~ ~acilita-se o ongalongar ereio que devia occupar-me do ponto de v1sta ostra- Jamento de recrutas. Emfim, e é tsto o pnnC!pal. actualmente}
·tcgico ~ ó o qne tenho feito,_ n:Io h~ <~rrt~i de~locação, creio n:> ca~o do COJíll~ct~ ~om um paiz poderoso, a tarefa das _suas
que não me desvi-ei 11ma si> hnha da mlimidade c da !ubstan- expedtçOes quast Imutar-se-lia a bloquear os nossos maiores
,cia da ma teria.
· portos; como o commercio intemo dos g-eneros alimonticios
E, senhores, declaro que ·çu poderia:tor-me talvez disr,cn-· e dos c!e primeira ncces~idade ó no Dr~sll Jns!gnifi.canto pela
sado de considerar este proJecto debatX? do ponto de vtsta aus~ncia de gran_des vras. de commun1caçao mtenor, o ~lo
cstratcgico.lÜ nosso· governo é t~o descmdoso desgas peque-· que_10 pó de _redu-z~r ~ pa1z ú fome, ~1atand_o o. coml?ercto e
nas cousas, que vendo uma hnha ferrea, não pensa. que' excttanà? a 2mpactencm. popular. Assun 1 pots, ~ raptdcz das
}to~e-se no primeiro jacto c{il uma pedra dar-lho uma d11·ec- commumcaçoes por _meiO da lelegraphta electr~ca., a navecão muiUJ. (';Onvenlento para um gmnde futuro. EII e acredita gação a vapor dos nos e as estradas de ferro sao elementos
;rue qualquer que seja o. principio d_c uma linh~ ferr~a, pode- de força e defesa militar, tanto quanto as fortalezas oos navios
se depoi~ c~totlü-la ma1s para aqui ou para ah ; n~o vô que couJ:açad~s. '' . .
.
.
devia ter um pensamento debaixo desse ponto de v1sta. Ape- . E1s ala c)onrlo ttrm a necess!dade de COI}temp,lar este proz:fr disso, porém, eu m1o me teria occupado desta face da JOelo dcbatxo do ponto do vtsta çstt·at~gtco. Se acaso esta
quest[lo, se não uchassc no illustmdo parecer da ~amam dos contemplação é deslocada .o não .c séna, se os senhores
Srs. tleputados que elaborou este projecto, estas palavras acbão q~o esto~ tratando dtsto umcame~te para tomar temctue eu vou repetir e fazer consignm· no men dfscut·s~, por- I!O, attrtbuão tslo ao par~ccr da comnussão da cmnara dos
quo muitos ot·a,fores que sem quererem fazer oppostcão ao. Srs. deputados, onde so dtz que esta rêde ou. tmTafa de cago-vern1l éomo cn, são' continua e injustamente taêbados minhos de ferro vale mais d:> que exercitos o navios encoucdmo opposicionistas, cstúo em ~m pe~go de' murto más in- · meados.
.
ttH'Vt'ClaeO~s a ·respeito tias coúsas _mais innoccntrs quo elle~'
Eu, portanto .. senbore~, tenho estado ~a ~onten~P,lação
dizem. Eu, verlti grat:la que eslou lazcnd? ~ssas observações. dcs~e pont~ de vtsta, o uln ó qu~ acho o prtme11·o delet.to do
tunlo ad rem, e c;om esta calma o tranqUJihdade c sem pre~- · Jll'OJCCto. C?m~ o t~nho de cousrderar em sua gcn~~a~dade
m, a esta hora ~ tachaclo de eRLat· querendo fazer opp~st- a.som Wl pt·tmClr~l discussão_, noto cm geral esse d~le1to cún~i1~ a0.,guvcrno, so porque •trato da estrada tle ferr0, deba1xo Siderando o proJrct~ deba1xo desle ponto ele VISta. Devo
1

~

'
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accupar me agora com o ponto do vista industl'ial, mas estou · que o govemo faz estas cousas, o (Jouco rigo1·, sen<1o o pouco
muito fatigado, Sr. presidente. •
zelo com que elfe. encara. a fortuna publica: havern.os àn
o Sn. D. nfANOEL: _Não parece. Que faria se não fosso ontrcgar-lbo uma _dtcl~dura de morlo que clle. pos~a Julgar
ó incommodo 1
.
que os estudos ostao fc1tos, que não lia nada ma1s a estudar,
,
. ,
.
.,
. e possa. com um traço de penna contratar a; ptolongação da
o Sn. SILVEIRA· D~ nloTTA. - fem-~o Stdo preCisO f~Zel estmda de forro de D. Pedro JL aló o 1'10 das Velhas ou
uma grando.economta. de forças para pode1· estar profermtlo mesmo ao do s. Francisco, emp.enhando assim o paiz em
estas. poucas palavta~.
~
. maiE 70 ou 80,000:000íf). qqe póúe custar esta ~strada.
O meu fim, a mmh~ concl~~ao é ofl'~re~er um reqUel'l- pelo monos até ao rio das Velhas, o em muito mais até o
m~n.to P.ara que este proJ.ecto va as cornnussoes do em prezas :outi·o ponto?. .
pnv~l~gmdas, o~ras pubhc~? e do f~onda.
.
. '. Niio, senhores, cu n~o posso crer quo o sena~o sem algum
Paul. .demonsttar a neces.s1da~o d1st~, cu dcvta SCI!! duv1rla 'exame <f.'ls suas comrntssõcs possa entrar na d1scusstio. Não.
ocr.~p~r-me do ponto de VIsta mdustrml; mas,.·~c~ nao po1·co :digo que não apJn·ove 0 projecto da carnara dos deJmta<~?s;
o dlrCJto de occupar-mo t~mbcm dest~tJJarte,, her.de fazc-~o ·:estimarei muito que se não demore o exarnel mas ó pre<'Aso.
cm tempo .. Parcce:~n;c\ porórn, que c o ovHlencm que. n.1o , C[Ue nós esclareçamos est~s pontos, .e par~ 1~so ó que ó nepóde de1xm de ser sujmto a ~m ~ccurad? exame um pr~ccto ·cessat·io que 0 11 rojecto va ás comrn1ssões rruhcadas do obras,
desta ordem com as autonsaçoes J!er.'gosas que se dao ao publicas e de 'fazenda.
go.!crno para faz~r contratos, 110r mats Import~ntcs q~e ellcs ·, Vou mandar 0 rcquol'imento, Sr. p,residento, porque ·!'llo
seJ<~o, logo que JUig~e q.ue os c~tudos techn1cos esta o ~on- . posso entrar na 2a 11arte do meu discurso-o ponto de v1sta.
clu1dos,. o -que clle pode JUlgar anula_ mes~o que concluulas ~mdustriaf. desejarei antes ver o parecct· das commissões. ·
não csteJão, porque. pódo dar-se po~ 1llumwado sem o estar.
. . '
·
: ..
.
Se passar este proJecto, qJle autonsa o governo para fazer
For hdo, apoiado .e n.osto .em .discussão .o segmn~e
ns contratos do prolongamento da estrada de ferro e a. vcn<lit ~
nEQUERIMENTO.
da estrada de ferro··, a urna cornp~nhia es~rangeira, não pens~_m · cc Rc uciro que{). proj9cto . seja remettido às cornmissijcs
es nobres senadores que o govc1 no ~a de esper~r .a co~clusao do CIDfl~ozas priV'ile~"iadas e razenda.-Silveira da.Mutta. ,,
de estudos tccbmcos; o gtverno J!Í tem a tdea for tu, c a :
"
·
,.
prova está. em que se faz U!l\ p1·oj~ct~ destes na camam dos 1 0 tllia•, <~J&uza namos :-Sr, pi·esllioote, r.éconhecendo 1,
deputat!os, contendo disposrç~es tão lfl'!portantes, podendo .o com 0 nobre senador que acabou de falla1·, a importancia: .da
governo fazer tudo quanto q!uzer·, e a 1sto chama-se autorr- matcria nã.o mo opponho a q,ue seja examinada pelp senado
sa~ão p~ra mandar !azor estudos, o.se proc.um fazer crcr.quo _0 mais ~Ltcntamcntc q~o for p,ossiYel, acho is~o até muito
a qucstao ~o prolonoamento nao es~.t resoly1da I
. fconvenicntc ; mas, por isso mesmo que a malerta se recom-:
. Este proJecto parece uma formahdad.e; ~tsto ó· q.uo. eu .Podta 1menda po~ sua. imrmt~ncia, afl'ecta interesses ·pande~ ~o
d1zer, ~orno o no~re senador p~la prQvmcra da Bahm. dtSSI) o .fíaiz, ó olijçcto da$ asprraçõcs da nossa papulaçao, e prrnc1,
?Ulro dta a respmto de um. prOJ~Cto que eslava nc~la çasa, ipalmcnte da lavoura, que r~clarna ruelbor~mentos, sendo o
e urna embaçadell~, p~rque, Sr. P!'~stúe~le, o govmno, mdc- ::principalra_ f<:cilidat!e das v1as de communrcação, deve este
pend~nte de ~utonsa~ao a!g~ma, Ja esta P.ro~ed~~do .a .estes :projecto. ter. uma solu~ão breve .i convem que ne~ta s~ssào .o
estudos. tcchnrcos, nao se1 ~ cust~ de. q.uo dmhclrO:,, tst? .é senado 1·esolva a respe.zto 0 qJle 1ul~ar em sua sabedorm mazs
uma bagatela, e o governo nao cut.a saber de onde o.dinheuo {conveniente. Se. 0 proJecto ê defeituo~o, o 'Senado o emensahe.
.
.
. .
..
. . ~·dará.
· ·
~a poucos ~1as cu· vr n~ D~ano Offic~al orde~s do mmlS· .: Não está· nas vistas do nobre autor do rcqucri~ento, como:. ·
teno. da agricultura, designando até cngenhmro~ da com- ~decla.rou 0 eu c~eio, 0 protellat· esta discussão ; o nobre se- .
panh1a da ~strad~'t de fc.rro .de ~·PedroU, para trem fazer :nador sem' dGvida deseja, como eu,, que .este obje~to tenba
e~tud~s na d1recça? do no 1ombu! afim de se sabet a conve- , uma solução breve. Assim, me parecta ma1s cm~vcmente· q~e
mencla que haverta no estabcl~ctmcn.to .do ~ma estrada de 'o requerimento do nobre senador fosse 6fl'oreci®·na.211 d1s~
rodagem a que se podesse ap,phcar dep<HS ~1'1l11os de ferro; .cuss<to ou que se limite agora o seu effeito ár 2a discussão,
e outros estudos desta natureza em. outms dtrecções da. ~ro- 'Som prejudicar a ta.
•
vincin. de Minas. O gevemo tem assun ordenado sem autonsa- .
.. .
.
. -:.
cão alguma para taesesludos, indicando por esta maneira r1ual ; O. Sn. ~u.vEmA oA ~OTT!. :;-Aqm. os . proJectos entrao em.
õ seu pensamento reservado ; e, .Portanto, se. passasse um 2a drscussao logo depois da 1 ·· .
.
projecto destes chamado de a~toi'ISação Eara e~t~dos tcchO Sn. S~uzA RA~~os :-Na 111·.d•scussão.trata-se· da uf1U~
nicos, mas P,ara estudos tcc,!lllJCOs q_~e ficao il6 JUIZO. do go- dade do projecto. Dtv~s exros1ções contem. este de q~e n?s
verno decidir se estão ou nao conchudos, clle os dana logo occupamos, e..a resp01Lo de alg~ma~ cu crc1o. que n;to ba,
por concluidos o llcaria autorisad'o para fazer contratos para nem pódo b,wer, divergencia. C1Lare1 o art. to: (lendo) 11 O
o prolongamento das cstmdas de ferro.: para vende1· es- governo fica autorisado para man<4ar. pro.cedcr a~s c~tudos
tradas de ferro, para arrematar os scmços ~as estradas de tecbn1cos e outros que Corcr,n necessanos a dcLermmacao dos
ferro · em fim ficaria o governo em ma tona de contratos desenvolvimentos mais ut01s .das actuacs estradas de ferro
sobre' caminh~s de ferro com uma dictadura como ainda n.ão 'para 0 interior.- do imperio. Fica, outrosim,. autorisado par.a
·se deu no Brasil, ao governo cm ncnllum ramo do serv1ço ·mandar levantar a, carta .gor~l da~ grandes vms d~ ~ommoor
publico podendo empenhar a fortuna de todo o futuro do ·cacão interior, ek. ,,. São drspos1çõos de ~mtl. uttl,1dade m.~~
Imperid e cmpenl.a.-la por um erro de momento que o go- ni(esta e sobre as quaos mo.- pare(le que nao ha d1Vergenc1a
verno pódo commelter, contratando a venda destes caminhos de um ~o to nesta casa,
. .
de ferro com uma potencia. estrangeira que depois no? venha Têm-se levantado ~lguma:; .ernpr~zas no mtmto. de- trazer·
aq,ui impô1· leis e que esteja senhora. de toda esta po~1ção es- melhoramentos ao patz, baseado somente nas asplr.aç?es de
trategica que o. gQvorno quer croar:, 011 que mand:t d1zcr. que semelhantes melhoramentos, sem os estu~?s necessa.rtos. A
crêa para pesar isto mais facilmente para alguns anunos · expcrien~ia nos tem mostrad? que ·a faethdac.!c em acolher
mais desapercebidos.
os8as aspiraiies muitos prcju1zos nos tem-tmztdo.
Pois, senhores, ha de passar um projecto destes do autor•Sn. FtÚmAz :-Apoiado.
sacão amplissima, quando o govomo a respeito de estmda de 0
ferro que tem. um. capital determinado, que tem garantia de O Sn. SouzA RAMOS :-E' crcnç~ de muitos, c tambe.m mijuro estipulada, acaba do fazer, como disso o nobt·e senador nha, que algumas obras em qu~ se tôn:t compromottido os
pela província de ~línas-Goracs que se sentava ali ao pó do dinheiros publicos não s<to as mats vantaJOSas, ou pelo rncnobllo senador pelo Rio-Grande do Norte, um presente de nos não forão sufficiontcmente estudadas: com o que não só
18 000:000~ n Bramah pelos ospcrdicios que se rez na nd- se tem dogpcrdiçado os dinheiros publicas~ como m·cado cort~
mi~istmcão da estrada de ferro de l'ernambuco? Nós esta· prevenção contm cs~cs melhoramentos. . .
.
,.
mos cm ma teria de caminhos de feno vendo a facilidarle com E' de gran 1lu nut:es3t !a,!e proco.!er-·se ao~ e~ tu lo~ nece,sa ·
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ri0!3 an~cs do contra!<ll'-Sü taes obras, c começar por aquellas começa hoje mesmo, tanto cm tlm como em outro caso. qual'
da tu discussão? ·
· .
I zcrcm por IBSO diguu-s do Jll'cfct·cncia.
O Sn. SouzA RA~1os : -E' não haver ta· discussão depois
O Sn. SJLVElllA DA Mo·rTA :-Estudos. sim.
.1lo Nrccer das commissõos.
· .
O Sn. SouzA RAMos :-o projecto 01:dcna estes estudos;
O Sn. Sn.vEmA o,\ MoTTA ~-:- A" razão que dá o nobre so'tuando não contenha o~'tra ~ousa digna de ser adoptada pelo naflor cm un, aparte ó que me leva a fazer-lho est.ts considesct~a!l?, contém esta chsposJçilo, cm que estão lodos con- : raçõc.s part~ mostr~r n necessidade de ·que o proj~Cto entre·
COI de~.
·
_
cm dtscussao rlcpo1s do parecer das commissõcs; porque, so
M
~ ~.
acaso passar o· projecto cm tu· disc:ussão antes do exame ·das
O 8n. 8ILVEtnA DA OTTA :...,.A çousa nao ll essa· .
commissõcs, cu declaro que, como membro· das commissõcs,·
O Srt. SouzA RA~ros :-Bem ; se o nobre senador está con- jít me reputaria até CCI'to ponto atado pela approvaciio do
cot~Jc a este fl*ll'eit.o, ba de C(}nQordar lambem cm que ·o projecto cm ta di.scussão..
•·
Jll'OJecw deve pas~ar pam a 2a discussão . Então s.c cxar~i~e . o Sn. So'Uz~ RA~os: ....,. Nunca se entendeu assim.
·
com toda a attcnçff{l, fnção-se as emendas nccessllnas, chmi·:· :
·
·
.
IW~-sc todas 118 d'isposiçôcs que c!evão ser elimin:t~las; caúa / O~Sn. Sn.vmnA D:\ 1\JOTTA: -A approvação. cm ta d'!sum v~occda como ~ntcndcr ~nais conv~nien.te· aos inte1·csses cussao tem alguma stgmficllçãa, ·não· ó um acto vão... ·
tlf.l pa1z; mas o proJecto c?ntcm u~1a di~p.osJCào, pelo menos,
O Sn. PnESlDEN.TI? oo CQNSEL~o :-:- Sigriifi'ca ~ue ó uiil o
qu~ todos concordão que o da maJOr uttlidadc, do um alcan- pt'ojccto.
.
• .
t;CIIlllllOn90.
os n. S'rLVEmA DA· MOTTA:. - sera' porventura a appro,
. · _
.
(~ Su. SILVEIR,\ D;\ ntoTTA :- Pa!il. !sso nao Cl'a precisO o vação cm 1a discussão um equivalente a acbaNe objecto d(;ll
proJecto; as comm1ssões podem md1car· nos alguma cousa delibeJ·aÇão? Não ; objectos d'c dol,ibcração não. se julgã(} os
ma1s.
projectos que vêm d~ outra camara, pOI'q\le já ~precedente
da apJlrovaçiio da outra camat·il)hes dá est<~< consideração,
b
S
0
O n. Souu RAnws :-Eu desejava, portanto, que no ro dispensan,do-os dü· se1· julgados objectos do delibera~ão; logo,
~cnado"r mandasse um mlditamento ao seu requerimento, a,o se passar o projecto eQ1 1" discussão,. qual ó a significacão
t!ual dou meu voto, afinf de IJUC o adiamento tenha logar que tem? E' q.ue se julga o pt·ojcéto util; bem. ·.Mas, senhoscm- prejuízo da ta diBcussão. Como nã'o desejo contrariar 0 rcs, a utilidade do projecto é com,plcxa; alguem poderá pôr
nobre senador, quero mesmo, tanto quanto fol' possivo!, ir ilfl cm duvida, como disso O nobre senado~, q~e.é nccessario,
accordo _con,1 a sua opin('i'io, não me animo a mandar. 0 addi- fazer esLudos tecbnicos quando se tem de prolongar um\l
tamcnlo Llo Li\\C tcuho fallado,espcrarei ;, I{Uc o no~ro senado~· linha fcl'l'ca? E' i·sso D;ma utilidade ? Ningucm clúvida: isto
0
f{!g~tlerarci, porén.l, .,nu e, se passar 0 requ,m:imcnt.o do nobre está
confessado; mas o projecto consta porventura sómento
de determinação de estudos techn\cos? .Não, senhores, isto é
~cnatlorsem este utlllítamento, q~e julgo muito razoavcl, meramente accessorio, isto não é o p,rincipal.do projecto.
convirá guc as no.brcs commissões dem, quanto antes o seu Pois 0 governo. precisa úo autor~sação p,ara m.andar fa:eer es.lí\rccm· (apoi~dos); e, como me parece que alguns dos mcm- tudo.s? Não disse eu bn pouco aos nobres senadores que o go.n·os d.as commis':Sóe~, ~c que trata o ~equcri.mc~to, se ~cbão verno, indep~ndentc desta autorisa~ão, está m~ildánd~fazcr
un(}cdrd~s. tomo .a lrbe~ ~ad.c de lembr,tr ao nobte. prcsi ente estudos tecbmcos para prolongar a)mba fcrrea? Está mcuma n~ccsstd,~td~ de su~~ttlm-l~s, a~m de que qt~~n.to. ante.~ !Jido esto trabalho ao~ c~genheiros.da cs.trada. do ferro d~ .D.
possa o senado occup,u-se deste objecto, sem dumla 1mpor I·Pedr·o 11; Jogo, 0 prmc 1 p~f não ó esta autonsação para.cs.tanlissimo e mqito digno da sua attcnção.
tudos technicos.
. · · . .
~.
§Uv~h·a'!.l\a !Uotta:-Sr. presitlcn~c, tenho mu,ito
O nobre senador tirou mais partido da s~à a,rg~mcn~téão.,
de8l'jo tle co.ncorllar cun1 o ineu nobre ~:;ollcga scuado.r por quanto á necessidade de passar o projecto cm ta 4iscussão,.
1\liíH\s, ~. a n\anifcs~a'1<io q"e S. ·Ex. fez da. no~es~idade .de porQU:c comtem.plou s9mcnte a nccessid~de dos ~studos techUI~ add1~amcnto a,o. rcclucrirnento, para se rcstrmg11· o adm- nicos. Nesta parto lhe dou razão: se "fosse· possrvel separarll,ICQtO sóiu.cnte á '2a t iscussilo causa-me grande embaraço, mos o projecto, cu, dir~a.ncs~a parte~concordo~;: ínas ..é· q:ue
porqu,l:l o. que tenho em vist<t ó o çstudo da. materia na a ta discusssão a!fccta não só os parl\graphos do art.. 1° que
esplierà do. legislador, não ó o estudo da. ma teria na csphcm são os que dizem respeito aos cstu~os technicos, como tambem,
~os ·estudos tcclmicos; porque isto dc~c ser mais demorado c ao arl. 2", 3°, ató ~o. ·
. .
. .
•
pertence a outros que têm outra tarefa. Mas. este embaraço
Ora, agora noto o nob,re senador, como lhe d~sso, o mcon({Ue ~cnho, Sr. presidente, es.to constrangulJ,ento cm que vcnionte pratico, diga"'os assim, que resl\,lta de a~oplar-se
c'stou, contemplando a indicacão do nobre senador para a sua rostl·ic.cão. O nobre senador ·sabe que as discussões.
~~stricção, nasce .de uma ra~ilo muito fundada, que quero dos pl'ojectos· no primeiro tramHc se fazem cm glob.o .. ·.
e;Jlô.t· o s. ubmetter .uo sou ç!'itcrio e ~o do senado. .
o.. Su. SouzA,· RAMos: _Na s.u tambem .
.Eu desejo, coma o nobt·o senador, qr,~e este negocro se decida,..não o qqc~o protel"r; m.as el.L desejo que o_ senado, na
O Sn. Sn.vEm,\ D,~ Moru': - ... sabe que na i(\ discu~são.
ll:Prcctação deste Importante trabalho c das vanada.s 9u~s- nós podemo:; encarar o. projecto em, grande, no. pOJ\\O de v1sta.
t~es quo encerra este proj~çlo, guarde toda a sua JUnsdt.c- geral, o que em um projcc.to destes ó alg~ma cou.sa.
çao, toda a s.ua fiscal\saçao, ~o do o seu exame ; que não
Sn SouzA RAMOS: _ Tambcm se póde (~er isto na: ~a
passo por cousa alt;l\!lla. O pa1z, scnllorcs, ol~a v.ara nós, .,0 ;
.1
t t d . ·t to .
· . ·.
itãil pensem quo clle não olh<v c e so acaso. o' pmz v& que . dt~cussao, quanuo so ra a 0 ai • ·• . · .
}loj.~ no im: ~rio·tudo cs~á rcdu.z.ldo' a ~odçr executivo, 6 pela i O Sn. S1~vEmA DA Mo~TA: -:-Se .a:caso dmx~rmo~· P,?:Ss.~r
a,bdtcacão do poder· legislativo; é preciso que; nó8 guardemos ago~tt o proJecto ~m {n d.1scussao, nmguem mms poderadlsa~ altríbuições do poder legislativo; ó preciso que cllc ox.a- I c~Li-lo. ~\l gcncra!1dado, hcarçm,os como que m.·rol.hados pclns
:mmc as q11cstõos.. ·
; thspostço,cs cspec1~es dos m·t1gos; havcmo~ de ser cb~m.mlos
Note o nobr~ senndo.r uma ra~ão pratica, que VO}l submct- :à lli~cussão c~pccral~de cada um tlcllcs, nao havemos do- P~
tc~· à sua consideração, para I[UO o pNjocto ~~~"~ H' ás com- •dcr.l~w.cF coustileraça.o alguma geral·; o note.(} ~enn:d?, P~Ia
flllSsõcs pm:a o 9xamc autos do. passar mn 1(1, .uls.cussão; se : vt.mbc<~r a. pro~cdcnc1a n~st:~ mmlm argumentaçct~, deduZI~~
acaso o prOJ€Cto passar cm t:t dtscussão c dopo1s !or para as ·do clflllto JH'ULJco tl~t ~·cstncçao proposta pelo: no~te senadOl ·
commissõcs, noto o. nobre senador'cruo isto so opera no mos- i o projecto está rcthgulo pela nova escol,tlcglslaLJva .f1U1l ~.cs
tno acto cm que cstan~os· porque como é projecto da camara •cubriu esta. engenhosa mvençüo do se fa1;er um proJecto Imdos deputados otem a 2~ discu~são imrnediatamcnte tlo(lOi~ 'pot·tanLi~simiJ co111 um artigo sú o ehcto de paragrHphos I
da 1a, so acaso este JH'OjccLo passar hoje cm 111 discussão, Depois que se (e'l. cslR descoberta ...
Cllll'illll~O na 2a, p.assau~lo o m~u adi~llllCUtO, ()_que se .segue ó
o Sn. 1'1\ESlllENT!l no CONSELHO:- De 1(\ICm é ena?
ljUll hoJe o mesmo proJecto fica a1had~; C!ltao o a1l~amcnlo
, ,, .. , · .. . __ 1. .. 1 . v Ex.. ner ro·
rnnwç•l hpjo mesmo. Agora pcrf)Unlnrct: po·1L; se o a,Jramenlo
U Sn. ·':IH.\!Wu\ DA filo 1 fA · 1.t!tl 1{te
· · · fJ.

'Iuc, oflcrcOt!nuo '!laJs Vilntagem, c trazendo menor ouus, oc a razii.o pam começar dcplfi%
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eriminaçõc~? Creio que V. Ex. mesmo já fallou contm i~ to,
O Sn. Sn.vt~mA ot. MorTA : -PQrtanto &~. prcsi~ente · eu
tJuando era meu collega na camara dos Srs. dCJlUtados.
oiTereço estas. ra.zõe: á consilleração do ~ermdo, e. especialO Sn ...PnESIDENTE DO coNSEI.no: -Então o mal é antigo. mente á.~onsHleraçao. do r!obre. senador. pela provincia de .lki.As~'"} com~. eu Já a~tantet-me a dtzcr quo nilo qae.ro de-o Stl. Sn,VEIRA D.\ ntoTTA:- Depois que so fez esta des- nas.
morar· a dtscus~ao. do {ll'OJe~to, assinr tambem o nobre seni!;
coberta impor·tanto de redigir-se um pl'ojccto com um artigo d~r pela provwcu.t de Mmas deve não< q11erer limitar teac 1í0(laragraphos, ficou limitado-o direito de discussão, ptn·- tnngr~ ~stlt 1a discussão. O nego.cio tem oo ir llok áS
quc os Sr~. 1wesidenles, com razão,. quando se tmta da •Jis- commtssoes, tanto passando a. restnccão do nobre senador
cussão doi artigo, obt·igão o orador a cingir-se ú materia do como .não passando ; as c?mttlissões h~o de se apressai' a. da~
al'!.igo· .. Ora,. ~igão-me .os senhores : ha com[Hehcnsiia, ha seu p~tre~G'r; que necesstdad~ ha, P'HS, de que o parecer da
mesmodorça pulmonm· 'JUe chegue para discutir um projecto cOJ.nmtssa~ q~w te.m de :xammar est~ negocio sejil dado dedesta ordem, dividido por artigos como está este, Lenilo o pois da pnme~ra thscussao, o assrm der1emos de ter meios de
art. 2°, senhores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c 12 paragcaphos?
discutir _larga~ ente o projecto? o nobre senador nà() quer
. o Sn. D. niANOEL: ...,.J::;so já vem do detrás.
que se discuta rsto '! Não posso crer.
· · .·
.
Portanto, ~~·. pt·esident~, eu pedia ·mesmo ao nobre senaO Sn. S!LVEHiA DA MonA:- Quc1· ver o senado comonós ficam~~ presos? Aqui está, verbi gratia, o art. 2° .. (Lê.) dor que conSHicrasse que 1sto vmba pór uma granda limita:01~a VCJilO os senl!Orcs se acaso, quando so puzer cm dis- ~ão. ú discussão do P!:Pjecto, ~ que e_stà limitação. é tanto
cus~ao o ar~. 20, ha co~1prchcnsão sínthel.íca p:tra podm· dis- !naror quanto a redacça~ do proJecto é artificiosa ; é um p&·ocuttr toda_s est:ts matertas no cspa~o quo de~e ter ''.m discur~o, JCct.o desta ordem em sets artigos, e o artigo mais importanembora nao seJa da escola franccza, mas s1m da mglcza .... te tem '12 pm:agro phos ! O nobre senador mesmo .que (!Jm
Agora o gove.rno 6 da escola ingleza, diz ellc ; o nobre eena.- estudado o proJecto, e que sabe discutir as materias drgador pela ~alua é yttelll nos podia dize1· se acaso é verda·do me, louvo-me em S. Ex., diga-mo se eUe é capaz de discutir
este; 12 paragr·aphos de· um folego oratori(J; nem ba. nio-.
O lJUO O gOVCI'li'O nos diz;
guem que o seja. Então já se vê que a restriccão do nobre
O Sn. D. 1\IANof.a; :-E' da escola de V. tx. sen~dor vem ~ ser um embaraç? á discussã.o-. · Dêixe; portan0 Sn . .Su. VEIRA nA MorTA:...,. Se acaso tivessemos de dis- to, a· o negociO pam ·as comm1ssões. ellas . não o demo•·ão ;
culit· o art. 2° com 1~ paragrapbos, que contém n1ateria quando vie!', terá a discussão geral; não se deve desejar
dessit natureza, quem é que pódo fazet· um di~curso analy- prender a d1scussão geral em uma materia desta natureza·
sando todas cssa.s matel'ias? Quem ó que póde te•· cabeca · e dcp?is entramos na 2a discussão detalhadà, que, ten:
nem pulmões para isso?
. • .' do,-se Já tocado na discussão geral, torna-se mais: limitatf'a ~
O Sn. D. ~LlNOEL: -Qu!indo cu di7.ia isso, Ex. r·ia-se. ahás o nobre seaador com a. sua. restriccão rouba-nos os Umit~s mais extensos da: discussão.
~.
. . ·
O Sn. Souzt.· RAn!Os:-E como ó que se pódc cm ta discussão discutir o projecto todo?
·
O Sn. SouzA RAMos:- Não é esta a minha infençã&.
O· S~.· Sir.w:mx oA ~forrA: ---,Se acaso, porém, nós tiver- . O Sn. SrLvEmt. DA DlorTA: -Digo que tem este effeito ;
mos (lmdil o direito de ta discussão, poderá com vantagem tmtndo-n~s esta extens;io, o resultado é crue flaventos' àe
fazc•·-se o. seg\lin~e: eu. que tenho de occup;u·-me d<t discus- estar a!J~I resvalando de. uns para ol:itros arUgos, c ponM o
são do Jlrojecto, posso, verbi gratia, fazer um discurso ria es- Sr. pros1dente na necessidade de estar fazendo adverteneias.. ·
cola ingleza q respeito dos par.agrapbos to, 2o e ao; algum Qra, e.u ni'io desejo que o. Sr. presidente tenha nunca-ooces-·
outro se.nador poderá ocetwar-se de. outros trcs paragraphos s•.dade de fazer _advertencms, porque eu procill'o mui ti) eino d•scut•r som ser crlf<!donho ao· senado c cansm·-se ; alguns gn·-me ás m\\tenas em discussão, como é mell: direito e meu
desses paragraphos poderão, no detalho desta discuss;1o, Uca•· dever; não quero estar recebenr]() adverteneias, porque seDa.a cargo d~ no4re senador pela Jlrovincia da Uabia, que ainda dores já não prcci~ão de advcrtencias pcdagogi~as, ·a.IJGO·
ha pouco emittiu já Ulll pensamento sentencioso a respeito não se p.otlem subordmar.
. .
· ·
deste project(),. e que já nos dise!l íliJ.Uir em um conselho qqe .Eis a razão por qtltl querg que h~j:t 11.iscussão nm~la. ·; é,
!lc•t. ao Sr. presidente do consel~o, (j'\.le cm nosso paiz os ne- seJa-qual fo1• o resultado, smto mutto que o .itobres.eoodO't'
goc10s de cstt:ada do feiTo vão sendo· pcrigosQs, por 11 uo: j(t se não aquiesça a. ~stas minhas c~nsidoragões, .iJllll não têin por
apr·cndcu. aqq1,. como na Eu rapa, a fazet· palitiea. ft custa das fim protelar a d1scussão do proJecto; ar,tes l~e affianeo quu~
estradas de ferro.! Nós f[UC esta"'os nc~~e 111·eci(úcio de aclmr se ncaso houver uma discussão· geral, amptrr, fure~ scrn
politica á custa das est1·iu1t1s de ferro, como disse· 0 nobre tropeços, sem embaracos, á 2A discnssão ·ha. de ser ma·is
senador pela ·nahia,, como havenws de cercear a ta dis- prompta. E direi ao no'h.re semtdor a rnzã·o por ljltC', .se acas<J
cussão?
·
llouvm· ufi\a d1scussão geral, livi·e, o não sómento e-S'sa dis'...;
· O SR. s.o~zA R.~Mos: _Não se !{uor cercear, continúa cussão limitada de artigos artificiosos o·projecto lucrâtá'·cm
~gm:a a 11L discussão·.
andamento, po!q~e. este Jlrojecto, senhore-s1 ~óde•so· dizer
que tem Ull\ art1go su; se acaso o senado o:ssr~trr a u'nla d~0 Sn. Su.vmnA nA MorTA: - E' nesta, discussão que es- cussãQ solemne no primeiro tmmite; quando cflegaiillw, ;Sr.
p~1·o (hoje não o fiz, p1wque só me OCCUJlei de um ponto do ·presidente, á 2~L, esla\·á tudo exhausto, p~rque ó art; 1°; 'Oetbi
Vlsla da qucsliio) desenvolver, quanto me pel'miltirmn as mi- r;ral'ia, o· seas paragraphos determirião que os·tu'do's 'feclín:icos,
. ubas forças, este gra,nde pçnsanwnto do no.bro senador pela míüs po•· â!(ui, mais por ali, mttis cac1rocira, inerros cacho•
~mvincia da lla~ia ... ~
eira, nwis rio, menos rio, tudo ó estudo, e nós estamas · naOSu. FllnnAz : _.Qual é·?
disposi•ção do não: negar autorisagão ao go~crno pcrra ·estudar,
(!.
porque desejamos átó q~e o g<ivetnó estude ;·ne!fa parte nlio:
O
· · Sn.- ll)n.vEmA o,\: ~toTtA: -De cotnparar as eslrauas tle ha de acliar·o nobre sc.nad'or tropC'gó, porque·:este· attigo niio
fmo do BrasiL..
·
som·e coutostação : querem que se e'Stnd'e·? Sim, senhoreS';
O Sn. FJwúz : - N:<io; ·esta do lJUO se trata....
se estudo, não re·ci\Samos estu!fos; mtts note' onobt!l' senador
. O Sn. StLVEIIIA; IJA Morr.A: -... com 0 ba:nco· dos Esta- que o que que1·emosindagar não é se·ha necessidadl·rde'cstc.i:dO';
llos·Unitlos... ·
· ·
por~uo parece a(ó uma plaisantetie}azer-~o 'tlfri:t Jef autor~{\-. sn·. FERR'.''Y. , _ Ali
sam o o go~erno para estudar : à co~sa: toda, senhores, esta
1
v
"
·cm que,. rccommentlando·so ou. determinàn,ro.se éllrtos estaO Stl. S~LVI~IRA DA mor·rA: ~ ... contrarimlo cm suas ~re: dos, so doixit inlcitamcnto ao arbitrfu· do governo· O• àprceiar
tcnçõcs gigantescas pelo presidente Jakson. Ilci de dcsonvol- a proticicncia: dcss'CS· csl"'dos, ap1•eciar oo encargos pubrrcos
l'cr osso rlcnsamcn[o, pow.w, senhores, nesta matcria de cs· que são nccossarios, a imporlancia: dcll'cs· o ns- operações' lfo
, traJas do fct-ro já o'uvi ao nobre senador 1,c(a 1,rovincia lftl na- credito p1;ccisas para se pagarem as gal'lHitias· do juto.
·
Ida duas grandes idéas que mo têm iHuminado muito.
.
0 Sn. SoozA Ihntos: ~-Agora. aprecia nm pouco o poder
O Sn, FEnnAz: - Muilo ohriga1lo.. . .
. Jogislntivo.
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O 811. SILVEIRA DA Dlo'l'TA: - ~lanJando íiUC cllc aprecie? os projectos, mesmo os que vêm da outm camarn, · pasEão·
O Sa. SouzÀ RAMOS:....;. Não, apreciando mesmo.
'pela 1" discussão.
Q Sn. Sn.vEII\A DA DlorTA.:- Agora? antes de tudo? sem
o· Sn. SJJ.VEIRA· DA MorrA::- nras na camara a 2a discus·
saàer o que é preciso dar ?
são faz. ás vc~cs de 1a: ha discussão geral.
· O Sn. SouzA. Rutos : - J.á aprecia as. circumstancias fi. O Sn. PnEsmENTE oo coNsELno : - No 1° artigo; mas
nanceiras do paiz.
.
:não ha ta discussão, porque presume-se util o projecto.
.
Não leva. á sua. conta.. a. disposiçfio do regimento do senario
O Sn. SJLVEinA DA niorrA: -Neste ponto estou cm dis- 1que não· presume util, n<1o suppõe demonstrada·a utilidade d~
cordàricia comptcta com o nobre sóiutdor.
p1·ojecto, nem aindtt partindo da. outi'a camara., de sorte. que
O D MANOEL : -Assim é que começilo as scisõcs.
se pó de reprovar logo na 'Jn discussão um· projecto que dttli
O Sn; ·Sn."VEmA DA nloTTA:- O nobre senador sabe como proceda. se entendeJ·-sc que é inu til.
ellas comccão.
O Sn. CANDIDO JlonGES : -Não ·é possivet ·
O corpo "legislativo não pódo. cmi.t~ir hoJe ?m juizo sobre o Sn .. PRESIDENTE DO coNSELHO:- Como não ó. possível?
o~ encargos que O' thcsouro 1~ubhc~ v,u recebei c9m· as auto- Se 0 rcgrmcnto do senado manda passar pela tn u1scussão 0
mações pa:a obras que nao cstao estucl<~das arnda, e q~o, ,projecto· que vem da camnra tempor·nria, como dispõe a rcsport~nto, nao p~dE!lllos sabe.r que obras ~ao. Port~nto, ~r. •peito de quatqucr outra proposieil:o claro ó que póüe ser
presidente, eu na~ .posso s~crJficar a cxtcnsao dn 1~ chscu~sao; 'rejeitado cm 1a: discussão.
• '
·
proponho desde Ja ·o adiamento, c o senado deiibemra em .
,
. _
_
...
sua ~bedoria como entorlcler .. O projecto,antes de entl'dr em ; QSn. CA.N~~o?. D_?nGils..:-U~s.nao.por nao ter ut1hdnúc,
ja drscussão, deve ser exammado, o depois do parecer das serm wua ofi(,n~.t ,t. ou ti ,t camara.
comm.issõcs nós discutiremos, farP.mos uma discussão geral, ' O Sn. PRESIDEN1'E Do coNsEwo:- O caso ó que, não disque amda não houve. c depois votaremos.
·pensando a 1a discussão, pó de ser o projecto preliminar·
Ainda noto mais, senhores, uma razão pela qu;tl se deve mente rejeitado antes que se estudem asdivcr·sas disposivotar para que este projecto vá. já ás commissões; o ó que cu cões nclle contidas, o que equivale a declara-lo inutil, ser:n
creio que não p1ssou pela mente de nir:guem que oRtc p1·o- ju·estimo. Mas, como quer que sejá, o senadotcm de facto
jecto· viesse ao senado e não fosse oxnmtnndo por uma com- .em su<H; mãos o meio de, observando aliás o·scu regimento,
missilo; todos contavão que um negocio tão importante il'ia '•salvm• a dcferencia devida ao outro ramo da_legislt1tura; opara uma commissão. Sei dll· muitos collegas que estão dis- :vem a. sct· : approvar em· 1a di~cus~ã:o os projectos que
postos n faHar nesta ma terra, e que têm seus apontttmcntos, .'de lá vêm, reservando para a 2a os seus cscrupulos, toda·
mas que não ostrouxorão porque conta.vão que o projecto, logo .a sua sovel'irladfr.
que entrasse em 1n discussão, iria para uma das commissõcs : E' o que deve fnzer no presente caso, cm que menos a
para ser examinado.
:defcrcncia que a· iilcontcstavel. utrliclade do nroj~cto éstá pc:
Por isso, Sr. presidente. (eu já não. posso fallar mais-), hei !dindo a sua approvação.
·
de votar pelo meu requerimento.
, Disse· o nobre sena\lor pela provincia de Goyaz, Sr. presi0 sr, zacharlas de Gúcs (presidente do conselho):- 1 dente, que no projecto em. discussã~ c~ntcmpla o goyerno·
Sr. presidente, desejo que V. Ex. me declare se a~ui, como um ~randc plano de~estmtegra., c ~erV1u 1sso úo them·a mc~'
succcde na outl'i.l. camara, a ta·discussão versa exclusivamente . hau;nvel para rcllb~ao de todo o_gcnero. .
: ~nt·retar~to o nobre senador na:o deseobrru um plano·estraa respeito da utH.id-ade do projecto.
,
•
•
• .
-.
•
teg1co. S~flilO em alguma~ pal~wras avulsas do parecer da.
1
O Bn. rnESID~NTE. - Drz o ar~. 7a- d? regu!lcnto.. _(lendo) comm 1ssao do obras pubhcas da outm camara 1
11
«Na 1 d1scussa? l~rà o secretar.ro o t1tulo uo. prOJeCto e lfallou· lambem S. Ex. da escoltt ingleza o da. escola. aca·
nome do autor, md~cando· a· matel'!a, q-ue ~crá d!scutrd~ cn~ dcmica dando a enfendc1• qUI) o goverh'li'· serruo a· escola·
glob~ sem se entrar.no cxnme de cada art1go.)) Este artrgo e in~rleza~
·
.o. ·
apphcavcl-ás proposrçõcs da camara dos deputados.
; Declaro, Sr; presi1lcnte, que não me consta. que o governo·
O Sn. PRESIDENTE DO CONSEr.no:- Na discussão em globo prcfim c siga uma escola: o nobre senador pcnsaJ•àt a· esse
creio, portnnto, que deve predominar o exame dtt ut.ilidade respeito como quizer. O que sei é· que G nobre senador pm·.
ou não u~ili~ad~ do projec~o, e, sendo ~ssim não posso deixar tcnce ~uma escola especial, pois que· ainda hoje c~moç9u a.·
de assentrr mtmramente as obscrvaçoes do nobre senador fallar as 11 horas e sómenl:c agCTra no fim da sossao deixOil'
pela p1·ovincia de ~linas, que ha pouco fallou . impugnando o a tribuna·.
·
requerimento do adiamento do nobre senador pela província Essa força elo pulmões, c~sa abundancia de·termos, é o·
de Goyaz.
que cu não. Lenho. nem é dado a todos.
·
. N9 projecto, que se discute, S1·. presidente, ha uma i~éa o Sa·. viseoncBe d.e .VélJuithahonha:- V. Ex., Sr.
dolmnante, a do prolo~Jg:tm~nto de uma_ ou_de todas as vms presidente, faz-me o ob~cquio de mandai' o pr·oj~cto fJUe seferi'eas com_eçadas n~ 1~peno ; a aulonsa~ao p~ra fazer cs · discute?
tudos tcchmcos prclmunares, o outras d1sposrções, que no ·
, ,. ,. )
projecto se encontrão não têm a mesma importancm que
(E satts{ctto.
acJÕ.ella idéa, são-lho 'subordinadas c de certo modo acccs- Devo da.r ao senado a. ra"tão por que fui obrígaclo a pedir.
sorias.
a V. Ex. este obsequio, isto ó, o projecto que se discute.
O projecto; pois, tcn_dc a solver um probl~ma, ? ~o prolon- ..:.Esta raz~o,, Sr. presidente, já a enur.iciou o nobre .s~1~ador
gamunto das nossas vms ferreas> sobre CUJa ut1hdade niio pela Jn·ovmcm de Goyaz, quando d1sse que a oprnmo do
póde seriamente suscitar-se duvida no senado, e conscquen- senado cm que este ~mj_octo fosse remctt!do ús duas commistemcnto deve ser approvndo em ta disccussão, sendo embom sõcs ou a umtt cornm1ssao, afim de exa~mar c dm· sobre eiiO'
depois submcttido ao estudo e exame das commissões, que seu pnrecor; o então, s~ndo esta. a Oll,ÍIIIào geral do senado,
indica o requerimento em discussão. ·
natural era que não vJCssem prcvenulos todos os senadores
. Nem diga o nobre senado!' que é indiffcrcntc ir j<i, ou re- com o projecto e os. apontamentos necessa.rios pam entrarem
metter-se depois o Jn·oj.ecto para o exame dns commissões. Se na Ja djscuss<i~. . .
. .
~
.
for approvado cm 1a d1sç~ssão, fica a? menos desde já recoEu, ~r. presi~Jente, fur um desses: eu tmha mten9ao, ass1~1
nhoorda pelo senado a utihdt~dc do prOJecto, no que se presta como ~und~ hoje ~enho, de votar pam que o (li'OJecto. ~e.1a
homenagem á verdade; e pms que com effeito a utilidade da rcmctt1dO as commrssues de fazenda e de el~p.re:-as pnvr!e.
proposicão é incontostavcl, o defercncia a. outra comara que gia.das; sendo esse. o pensamento que me dmgJU, v1m para
ap~rovo·u a proposição que ora. se acb_a aqui cm discussão. o s~!1ado sm~ o JH'OJecto.
. .
..
,
J.'*l camarn dos deputados, ~r. prcsHicn.to. todtt proposição
E1s o motivo, po1s, por que fu1 obngado .a podrr a V. Ex..
do senado entra logo cm 2a discussão, chspcnsa.da a 1n pelo que mo fizesse a honra. do me mandar o pr·n 1ecto.
regimento, .em consequoneia de suppó1·-sc util o projecto q11c
~r. presic!cnlo, não está nos meus !HilJJtosl o tenho. por
o senado approva. No senado procede-se diversnmonto: to1los mtnta~ vezes dado a ~ahe·lo ao senaclo 1 rmpugnar [ll'oposJ~õcs
1
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ou opiníõos suslentatlas pelo nollre senador pnr Minas, que commissõi}S de fazenda e 1lc emprezas pl'ivilogiadas '? J'tJís
im1)Ugnou o requerimento do nobre senador pvr Goyaz.
poderáõ ellas negligenciar, Sr. prosident~, o c'stlulo desteproTem o nobl'll senatlor, a qnom tenho ngora a,hom·a tle re- JOClo? Pat·a o faz~rom, Sr. presidente, soda mistet· que (IJI.Írferir-me, tal iuauencia sobre mim, que dilücilmento mo animo mitta-mo o nobre senador por ~li nas que cu tiro as conclusões)
a contrarhtr suas proposições, o em geral Jll'Ocuro semr.rc f,u·-so-hia mislot·, Sr. presidente, quo não procedessem as
accommodar as minhas áquellas que o nobre senadot· enuncta, com missões com aquelht boa fé que se esp!lra eM deve espepOt'IJUC vejo sempt·e nollas o sinete tia pl'Udcncia c do inte- riU' ele senhores que. obtivorão da maioria do senado votos pilra
constituir estas e aquellas commissões. (Apoiados.)
·
resso publico.
.·
'Pel'lllitta-me, pois, cr nobre senador, que hoje eu tome · Uma vez, pois, que ·Se não póde duvidar da boa fé das
a •palavra pari~: sustentar uma pt·oposiçiTo contraria áiJUella commissões, o m·gumento com quo fundamentou o nobre
senador sua impugnação não procede ; pelo contrario ; depor ello enunctada.
Creio, Sr. presidente, que se discute actualmente o adia- vemos ficar certos do que: 1°, o proJecto por grave deve ser
mento e de passagem direi" que a discussão não tem versado examinado nas commissões; ·2°, que as commissões, por grave
verdadeiramente sobre este ponto; tem mais verdado sobre o que é o objecto, o examinaráõ e trarao ao senado o resullado
projecto, seus artigos, sua convcnicncin, sua utilidade, etc., do seu exame e estudos.
do que verdadeiramente sobre o adiamento, isto ó, sobre a Não procedem, pois, as razões olferecidas á consideração
r-emessa do projecto ás duas commhisõos do fazenda o de em- do senado pelo nobre senadot· pela província de Minas.
o Sn. SouzA RAMOS : - ntas v. Ex. 'veja que eu não me
prezas privilegiadas.
·
· · .
h'u acho, St·. presidente, que ent1:0 nós devo ser dogma, oppuz ao estudo da materia. ·
objecto áccrca. do qual não deve haver discus;;ão, verda- O Sn. viscÓNDE DE JEQUITINUONllA :-Pareceu-me antes
deiro axioma parlmpentar para com nosco, que todos os ~uo S. Ex. estava preoccupado com uma idéa· e vem a ser :
objectos importantes .sejão primeiro discutidos, averiguados S. Ex; reconhece grande utilidade no projecto, e como está
e examinados nas com missões respectivas. (Apoiados:) Quan- possuído desta gmnde utilidade, não admitte du\'ida o
to mais ilnportante for o projecto, tanto maior deve ser a seu espirito 1 não vê a menor contradita, crê que todos
obrigacão do senado de o enviar ás suas commissões. C1·oio eu, devem estar possuídos .dessa. evidencia, crê que todos
St·. pre'sidente, se me não engano, e se me acho em erro peco aquelles que não se achão possuídos desse pensamento estão
a V. Ex.. que mo tire deite, porque ê erro que tem do mflÜir em camin~o desvairado c podem pôr em risco . a passagem
muito no méu modo de proceder no senado ; creio eu, Sr. do pt·ojecto. Eis como interpreto o afan com que .o nobre
presidente, que nesta casa nunca se pccca por demasiada senador por Minas s~ oppoz ao adiamento 1 c P.or conseguinte
prudencia ; creio eu, senhores, que. as cãs brancas, de que pretendeu que o proJecto não fosso remetttdo as commtssõe!l
nos achamos todos cobertos, forcão a necessidade de se ue fazenda e em prezas privile~iadas, como propoz o· nobre
examinar sem~re, de se desejar que os objectos sejão senador por Goyaz. Sr. presulente,. além das razões que
bem averiguados, não só pelo que diz respeito á sua utili· acabo de dar para mostrar que S. Ex. o nobre>senador por
dade ou á utilidade de suas disposições, e do accordo des- Minas não teve razão na impugnaca:o que fez do requeritas disposicões com os preceitos constitucionaes ou de leis mento que se discute, ha tambem ·oútra, e ·eu· a formularei
já estabele'cidas e regulamentares; como tambom pelo que com uma pergunta ao nobre senador, a quem tenho· a hon.~a
diz respeito ao desenvolvimento, á analyse das disposi- de referir-me : S. Ex. pomntura crê que a commi_~ã~
«Xies dos projectos, para que não apparecão nollas absur- nomeada pelo senado para o exame deemprezas privilegiadas
dos, . para qne. não appareção disposicões contt·arias ao sómente deve ter exercício a respeito do propostas. futeis' ou
fim prmcipal do projecto, para que não· apparecito disposi- de pequena importancia ? ou porventura estáS~ Ex. con·~
cões inuteis, frívolas, que não Jlouem s onão desacreditar vencido, como e$tou, que essa commissão foi nomeada pdo ·
êompletameute o senado brasileiro, que pet·anto o paiz ó re- senado muito principalmente tiara examinar toda~·~ quaesquer
conhecido como uma corporação qüo tem todos os titulos para. propostas de em prezas que tenhão de· ser dectdtdas nelle-'e
mereém· delie essa attenção .e esse ~restigio, tão indispensa- que forem graves? Então esta de que se trata está no caso,·
veis ao andamento dos negocws pubhcos.
.
6 justamente uma daquella.s que o senado. em sua sabedória·
Para mim, .portanto, é axioma que todos os objectos oll'ere- quer que sejão examinadas pela commissii.o de emprezas
cidos á conSideração do senado sejão primeiro discutidos nas privilegiadas.
.
commissões especiaes ou proprias, ou aquellas a que o senado Senhores, não é nccossario examinar minuciosamente os
tem já d~termina.do quaes os ncgocios de que se devem in- artigos do ~rojecto para nos convencermos da gravidade de
cumbir.
suas disposlCões; .o nobre senador pela província de Goyaz:
Que prcjuizo poderá haver ou antevm ·se na remessa de no seu muitô illustmdo discurso, ha pouco proferido, âe.,
um proJecto desta ordem para as comrnissões de fazenda c monstrou. com eviuencia q.ue não era. possivel, e .não ·é
de emprezas pt·ivilegiadas? O nobre senador pela província mesmo possível, achar um projecto que tenha mais valor,
elo Minas, ·que impugnou o re~uerimento, disse que a ma- que Lenha mais iportancia do que o projecto que· se disteria era summamento gmve c 1m portanto, c que precisava, cute.
,· .•
urgia, prompta deliberacito, e que o projecto podia ser Então já vê V. Ex. que a argumentaçiiO do n.Jhre senador
emendado na 2n discussão; mas porventura seret eu quem pela província de Minas não procede; pelo contrario, ella
disperte a allenção do nobre senador afim do que veja elle servo para consolidar as t·azocs que tenho, e em que se fundão
que as razões que estabeleceu não são procedentes, eu que tambem alguns nobres senadores, para votar pelo requeriem ópoca nenhuma desejo contrariar a S. Ex. ? Porventura. mento do nobre senador pela provincm de Goyaz.
porque um objecto é grave, não deverá por isso mesmo ser o Sn. SouzA fuMOS :-Eu ttmbem hei ue votar.
. '
accuradamenttl examinado nas commissões da casa ?
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-S. Ex. ha de VQtar·
O Sn. SouzA RAMOS :- Não mo oppuz a i~so. .
~elo requ~rimento do nob~·e senador? Então por que .raz.ão.
O Sn. VISCONDE DE JEQUETtNnoNnA :- Poderei cu tirar S. Ex. o 1mpugnou ?
.
.
. .,
uma conclusão desta ordem ? Pelo contrario, devo tirat• uma O Sn. SouzA Ruros :- N<io impugnei, pedi U[JCnas ao
conclusão inversa, isto é, devo dizer que, por isso mesmo
que o objecto do pt•ojecto que se discute ó do grande impol'- mesmo nobre senador que fizesse üm additamento, não pre,
tancia e gravidado, deve ser elle examinado nas commissões judicando a 1a discussão.
a que o qilor remctter o nobre sonauor pela província do ·· 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINllONIIA :-Sr. presidente, a bônevoler.cia com que o nobre senador pela província de Dtinas
Goyaz.
.
Demais, porque o objecto é gravo, poderemos nós entender acaba de tl·atar-me, dando-me uma explicação, a qU:e de,
ou crêr que as conuniBsões o porão de parte, o não ostu- corlo ou não linha direito, mas que ó toda devida a essa redaráõ, e não tt·arão ao conbocunento do senado o resullaclo conhecida bundarle do nobre senador para com seus collegas,
tios seus estudos e exames ? Não será um pensamento tal. faz· com gue ou tomo em consideracão o aparte do nobre se-.
uma opinião desta ordem, uma verdadeira injuria feita ás na.dor. Vejamos se na realidade elle ú procedente. .
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Disse o uooro scnáilor que não impugnava ó rcqucl'imento, me convenço de que S. Ex., :r.el!.ISO como ó po los iulercssc~
lilas que queria que ficà-Ssc liv.re a 111 discussão, podendo-se geraes o pela digniditde do senado, viu, o viu bem, que era jusvota& o adiamento quand!> se lnHasse da 211 • Para cu rcs- tamc~te occasião de cl!amat· .a atlenção do senado para que
p-ond(lf ao nobre seniuJor pela província do Minas, ó neces- o pt'UJCCto fosse rcrnclltdo às duns comrnissões de fazenda e
sal'io qull me rcOr:~. t\S proposit:ôes proferidas p.elo nobre pre- de cm prezas ltl'ivilcgiadas; e porque nesta occasiào não direi
sidcnlo do conselho contra. o requerimento de aúiamento.
eutambema V. lk, não exporei a.o senado, bem que abora
· O nobre pre~idente do COI)Selbo, meu digno collcga pcl<t ?Stcja ext!'Ct~amente adiantad11, 9ue este pr·ojecto. é gravo, ó
Bahia, di:;se que a ta discussão devêm vct·sar unicamente unporlauttssnno, não talvez debatxo do ponto de. vtsta cm que
sobre a utilit.laúe do projecto. Eu pedl:i'ei a S. Ex. J!CI'mi~sào tem sido cncantdo, isto .ó. como um dos meios mais cllicazes
para ~izer gue ess~ dl~posicão é a do regimento da camara do proteger a Jtossa languida o semi-mol'ta agricultum? Não,
temporaria, wmo disse o 1Íobre pr:csitlonle do senado. Aqui St·, presidcute, não 6 debaixo detile ponto de vista que eu ense diJcute ? projecto em globo, lomfio~se em considcraçüo curo nossas cstmdas de ferro; elhls tôm uma missão ainda
to®~. as. dispoSJções do projecto o vota-se sobro cllc .cm mais elevada. ou, se mlo é mais elevada, é inteimmente e~gcral.
pccial e proru"ia das condicõcs om IJUe nos achamos.
~ntão já vê S. Ex. que, se nós temos de di~cutit· em globo
Senhores, a industria agi·icola uo .Bt·.asil, se não está morta
o J)t·ojecto na ta discussão, se nós temos ele av<Liiar sua uti- tlc todo, ba do moner necessariamente. N<io ha. meios parl<t~
lidado, se nós tomos, em uma palavra, de proferir um juizo meut1u·es ou legues pam l~e .(IOdcr dar vida ou pelo menos
sobre aua imp01tanc~ e grav:dade, não será esta a ocea- alenta-la; não.
.
·
siiio justamente de remetter o projecto a uma ou mais com . A fulla dé bt•aços lla ~c torna-la languida e an·asta-la a uma
:mis~ões para examma-lo e -tér se na realidade·é cllc. util, se vtda, que se llle pormttla chamar. uma vida comr.lctamcnhl
·é conforme com a constituição, se está em todas as suas. par- morta. Este futlll~o amedronta. mrt comcão brasileiro mas
tes nos termos de ser adop~ado pelo senado ? Certamente. n;io haverá rernedio.
•
'
Ainda, po1·tanto, não foi procedente a argumentaçilo do noDesapparcecndo a intlustria agt·icola, unica fonte áctual·
bre senad~ .pe~a pr. o. vincia d~ Minas-Gor aes, assim como me. t)t~ de. nossa riquer.. :~, ficará >.r·ost.raclo, lançado no abysmo,
tambem nao ro1 procedente a argumentação com que o nobre na mtserw, e na penm·ta o nosso parz? Não. Sr. presidente ;
p.residente do conselho quiz impugnar o requerimento, le!n- mas é necessn.rio que os podel'es do e~tado.so compenelrem
brando ao sena~o o modo como se devôrão fazer as 1as drs- 1 be1"!1 desta silu~ção, e ,lli'Ocurem. saber c descobdr qualé o
()ussões .dos proJectos.
mm o de SU!lJH'tra agncultura mortil. .
·
·
. E nesta ocC;l$iijo, Sr. presidente, mcordo-me úe que o Em minha opinião, Sr, presidente, ha de acontecer no RraQobre presidente do conselho, meu digno collega pela pro- s1l, pouco mais ou menos, o que aconLccc.u na Franca. A agl'ivincia da ,Bahia, lembrou ao senado que na .camara tempo- cultura, por 'falta de capitaes, 4.o fomento, ern uma paiaVl'a,
raria. os projecto.s que são remcttidos tio senado et·iio toma.- viu -se na. Franga lev<tda e arrastada ao ullimo estado de dedos logo na '2a discussão, conto para disjJertar a alte~~:ão do cadencia; e entendia-se naquelle tempo, segundo os econosenado relativamente a uma compensacão dessa dehcader.a, mistas daquclla époc(!, que a Franca devêra screminentemendesse procedimento lienevolo da camará tcmporaria para com. te, ?Cnão unicamente agl'icola; Quésnay e outt·os economistas
t:l senado.
assnn opensavão; mas o tempo demonstrou fJue foi a indusSenbores, o nobre senador pela Bahia, meu digno coltega, tria cornme,·cial, que foi a industria manufactureir·a que, ganessa (}Ocasião não repassou cm sua memoria as conúições nhando c accumulando grandes capilacs, viet·ão cn; soccot'l'O
especiae.s do senado b1:asileiro. O senado brasileiro, 11enhores, da agricultura o a t8m levado ao estado em que ella hoje ·Se
ha pouco disse .ea, é uma eorpot•ação (onde não pódc haver· acha.. (Apoiados.)
'
demasiada .prLidencia.) é um corpo essencialmente conse,·va- · Esta é a mesm11 sorte que havemos .de ter; não percamos
dor .. Na c.amara tem·~oraria póde uma ou outra vez {omar-se a esperança, St·. presidente: se úefinha a agr·icultura, o que
uma deliheracão rapida o precipitada, mas no senado não é na realidade não pôde deixar do ser, :visto como-faltão~lhe os
isto admissivél,.niio é posstVOl, póde-se dizer; é um impossi- bmços, que entre nós são, e ainda serão por muitos annos,
vel moral que no senado se tomem deliberações precipitadas; capital, a industria commercial, manufatureira. a industria
tudo, senhórcs, está calculado para q11e nós procedamos des- f<tbril hão de vir em soccorro da industria ag1•icola, isto é, ·
ta maneil'a, e é por isso que ·no regimento, regimento que ha de dar-se a nccessada accumulação de carlitacs, e, accu.
tem sua data da jnstallação do senado logo depois de jurada a mulados cllcs, scráfomenlo, cngranúccer-sc~lHt a sua co-irmã,
constituição, se diz que todos os projectos teriio tr·es discus- a industria agt·icola. Bo os poderes SUfll'emos .do estado tis.ões, porque convem que se discuta na. 1a, que se renovem as verem todo o juizo, fomentando, animando as industrias de
~rgumentacõcs na. 23 , que se renovem ainda na 3a, que pos- que fallei, o resultado será esse que acabei de olfoi·ecer á
sa o projecto ser emendado na. 23 , possa se-lo na 3~.
consideração do senado; e não teremos nada que lastimar.
Mas, por defel'encia á camara temporaria, tamhcm o seV. Ex. sabe com que facilidade o commercio accumula
nad~ adoptou uma disposição enl seu regimento : os projec..:< capitaes; V. Ex. sabe quão rapidamente se fttzcm as fortunas,
·tos que v~m daquella camara, Sr, presidente, passão logo e se trata dos lucros e vantage11s da i!lllustl'ia manufactuda ta disou.ss[o para a 2a no mesmo dia cm que se dá por reira e fabril : lucros, Sr. presidente, que nenhuma compufinda. a ta; não ha interstício ent1·e a ta e 2a discussão, o racão têm com os lucros quo offcreco a industria agrícola
Q que não acontece com os outros projectos q.ue não são repela rapidez com que eiles são accumulatlos. Uma vez que
mettidQs pela camara temporaria. O senado .brasileiiO en- sejão es.sas industr·ias prudente, e sufficientemento attendidas
tendeu que umaproposicão da camara tempora,.ia vem já pela legislag.io e l'oderes supremos do estado, hão de dar
com o sinete do exame, ê que por consequencia elle poúia ter, em resultado o que acabo de ex~ ar 1\0 senado.
toda a contemplacão com a proposicil:o.
nlas, pcrguntar-se-·me-ha: cc E porqun dizeis vós isto nesta
. Na camam temporaria, ·porém, cl'eterminou-se quo os pt·o- occ<lsião, tratando~se de estradas de ferro? » Senhores, pelo
jactos que vão do senado não tenhão ta discussão, entrem nexo, pela hgação que ·li!l entre uma .cousa c outm. Eu disôe
logo em 2a discussão. Eu creio, 'Sr. presidente, gue uma ao senado que as estt·adn.s úc ferro erão os promotores mnis
cousa está CDmrletanwnte compensada pela outra. Se a ca- cfficazes e poderosos pL\ra a industrút do todos .os gcneros.
mar.a temporarra, em sua sabedoria, julga que os projectos, Se nós já ttvessemos al~uma industl'ia manufactureira e fi~
uma vez discutidos no senado, podem deixar de ter tres dis- bril, decididamente as c~lmúas de ferro hoje existentes hacussões, tambcm o senado entende que11s proposições vindas vião de dar lucros muito maiores; não dão. porque ainda
da camara temporaria não precisão de interstício para p,as.. nossa industria commcrcial e fabril ou manufactui·eira és Lá
sarem da tn para a 2,a discussão, npeUtr de versar a ta dis- ainda por nascer.
cussão sobre a-utilidade publica., de que nos fallou o nobre Ass1m~ já vô V. Ex. que, se eu tivesse a honra de ser
presidente do conselho, meu digno celloga pela Babia.
membro da commissão de emprczas proyilegiadas, este proSenhores, quanto mais refticto ácorea da utilidade do re- JectO' entrava hoje na min~a carteira, e depois de amanhã cu
querimonto do nobre scnacor poh1 provincitt de Goyaz, mats era capaz de dar um par~cer sobre elle. Ora, este senti-
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mento nutl'ido por mim ponyue nrro será tambem o sentiEm uma paÍavra é uma conlinuacão inrlefinita de dcspczns,
mento dos nobres senadores membros das commissões de é rima accumulacão tal de dispendios, que não sei .como pofazenda, e de emprezas privilegiadas?
del'iamos votar sõbre smt utilidade ~em que fosse esta parto
do projecto submettida a commissão de.fazenda ..
UAI s;,, SEN.I.DOl\ :~Qua.es silo el!as?
Senhores, duas razoes me farião nfio esperar que o minisO Sn. VISCONDE DE JEQUITIN!IDNHA: -Eu não tenho bem tcrio apoiasse este proJecto: a primeira é que o governo, mepresente, mas, se V. Ex. clésse licença c o Sr. 2° secretario lhor do crue ninguem, sabe o estad() do ttwsouro e dos seus
tivesse a bondade de me dizct· quacs são este anno os mem- compromissos jà existentes, e que não ó possível tornar atrás,
ln·os da commissão do fazenda c de em prezas privilegiadas; pOi'C{Ue nós não havemos de pcrdct· o credito que gozamos em
eu muito agmdccct·ia. (Depois de ler a relaçiio das commis- toda a Eur·opa. Sl'. presidente, para Y. Ex. sobcr o credito
sões do senado). Oh I eis aqui senhores: são membros dessa de que gozamos, direi o que me consta ter dito um negocommissão o Sr. Manoel Felisardo ,Jc Souz;t c Mello, o Sr. ciante de primeira ordem de Londres, uma casa' muito conheconselheiro Candido Borges Monteiro e o St·. harJo de nlu- cida, e que têm variadas e importantíssimas reln.çoes ba
ritiba. Ora, cu dirüi-: Os tres nobr!lS senadores, cujos nomes muitos annos com o :Brasil; fallo, senhores, da casa Knowles
1icabo do pronunciar, são evidentemente do numero darJuelles & Fostu, por occash1o de se deitat· ao mar um dos vapores
a quem nunca otrabalho ó dcsngm'Javcl (apoiaâos) ; hão de rruc navcgão para o llrasil.
.
dar conta da mão com a promptidiio possível. Que receio
Senhores, disse o St·. Knowles: cc A minha, casa n~gocia
tem, pois. o nobre senador pela província de l)linas ?
lia muttls armas com o ll1·asil; pois lJem, nem cu, nem meus
Om, pelo que respeita á commissão de fazenda, temos o tios, fundadores d;t casa Foslct· llrolbcrs pel·ddt·<io, ou foriio
Sr. viscourle do Itabot·nhy, o St'. José Mm·ia ela Siiva Pam- obrigados n pefdor, em toclo o decu1·so de nossas relações, um
r,hos e o Sr .. Bernardo de Souza l?ranco. Do St·. visconde rle \Íutem com um brasileiro, e nem me chegou a noticia de ..que
ltaborahy não ha palavra a dizer; Do Sr. José Maria da Sil- um:t casa brasileim se comportasse de forma para com outra.
va·P~ranliOs, igual~cnte; e elo St·. lJcl'llardo d_e Sou~a _Fran- que não merecesse este elogio. >> Ora, por e.sta declaração
co, s1m senhor ... mnda menos ... Não e assun _?Esta bem avalie-se o credito de que gozamos na 11rimeira praga comcomposta, Sr. presitlcnte, esta ~ommissilo adn1l!'avel~le~te mcrcial da Eut·opa. Quererá o. nobre ministt·o da fazenda que
.bem composta .. ; sim sc11hor... rem membros da ma10na, este ct·erlito seja diminuído? Não quererá pelo contrario que
c da. minoria l V; Ex. não ncha?
elle seja cada vez mais consolidado? .
. .·
. .
Por isso permílta-me o nobre senador pela província de
0
Sn.
~UNISTRO
DA
FAZENDA:-Apoiado.
l)linas que eu; desfazendo ou procurando desfazer os escrupulos r1ue actuão no espírito do nobre scnadot·, creia que · 0 Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNllONJIA:-Estou Certissimo disto,
~- Ex. vota pelo requerimento do nobre senador pela pl'OV\11- nem e1·a preciso o apoiamento do nobre ministro, porque estou
cia de Goyaz, sem a clausula do não suspender-se a 1~ dts- convencitlo dos sentimentos eminentemente patl'ioticos e bracussão.
sileiros que o animão. Portanto, estou tambem certo de que
Perguntar-se-me ·ha, Sr. presi1lente: Por que motivo o no- o nobre ministro da fazenda entende que é preciso defender ·
bi'C senador pela província de Goyaz quer que· seja o com todas as forcas o credito do Brasil. ·
projecto remetttdo a duas commissões, indicando a da fazen- · Mas nossos rec'ursos são pequenos; para fazer c~tes estudos
da ? A 1·esposta, Sr. prcs[Jcnle, me parece facil; todo o se- é preciso despender muito; e, depois, pat·a fay.er os contratos?
nailoestú. convencido de que as despezas que se hão de fazer Todos elles vêm com o nppenso da garantia db juros... .
com os estudos acerca da verdadeira prolongação das ~slr~ Estil pois, CI'<l, St·. presidente, uma. das razõP.s que eu
das ele fert·o actualmente comecadas ou existentes; os dwher- tinha pam crer que o ministcrio havia de votar contra este
·
· ·
ros publicos que se tem de despender S<lO de grande monta ; projecto.
logo, qual é o resultado·? E' que deve ser examinado o pro- Agora tenho outra: é que os nobres ministros nflo têm . cerjecto pela commissão de fazen1!a.
·
teza, nem mesmo têm desejo (eu é que tenho), do contmuar
O nobre presidente elo conselho, hoje, quando fal!ou neste muitos annos na administt·ação. Ora, se, pois, os.nobt·es miobjecto, como que não tomou em consideração a Importan- nistros não têm certeza nem ainda desejo (cu sou que nutro
cia das despezas, quero dizer, o estado do nosso tli~souro este desejo) de permanecer no miílisterio, como é pos~ivel
publico. (Apoiados.) Pareceu-lhe que o que se dev.era ao que sustentem esta autorisação? Senhores, se os no~rcs micontrario procurar saber era qual o prolongamento m;us con- nistros me asseverassem, ou se me asseverarem amanhã, ou
veniente, por onde devia passar a estmda; mas, quanto aos cm ou'tro dia, qu!l hão de ser cllcs !JU<l hão de executar este
meios, S. Jk delles pareceu não cuidar achm·, talvez, uma projecto, oh!. .. cu votada pelo projecto; porém, no c,'lso .de
bagatella. E para mim é esta a grande difficuldade _em que duvida, V. Ex. pcrdôe-me, Sr. presidente,. voto contra tal
labora actualmente o paiz, é a fa1la de ~enda .P~bltca e ~e autorisacão.
.
.
. .
capitaes (apoiados), a grande e enormisstma dtvtda que. J.á Mas niTo é cnsto de que se trata, vamos primeiramente exatemos ; de maneira que o thesouro, só para pagat· o~ dtvr- minar c ver o que isto é, remcttenúo a uma commissiio; que
dendos dtt nossa divida externa o interna, absorve, creiO eu, essa commissão examine, que nos dê um parecer circumstanque bem uma 611 parte da renda geral. Se combinarmos o ciado c bem feito, lucido, que habilite o senado pam votar
que acabo de dizer com as despezas que actualmente so fa- uisposicõos trro extmordinarias, como são estas contidas no
zem com o exercito e com a marinha, verá .S. Ex. q~anto projecto. (Apoiados; mwito bem.)
resta para o pagamento dos empregados pubhcos e exped~ente 'ft1ndo dado a hora ficou adiada a di.scussão.
!líi adn1inistracão. Se no fim da conta se lançar tam~e~ o 1]ue
se paga com ás garantias de juros, diga o no~re mtmslro da O Sn. PnESIDENTE deu para ordem do dia seguinte:
fazenda, que mo ouve; se não é objecto proprw pm:a,. sem a Continuação da mesma discussito.
menor duvida dilacerar o coracão de ~ualquer brastlell'O sofrego por ver 'o seu paiz prosperar e adtantar-se cm mcl~ora Levantou-se a sessão ás 3 horas e ~ minutos da ·tarde;
mentos materiaes e moraes, que não srro outra cousa mats do
que verdadeiras sementes que se lancão na terra para depois
4tl•l sessão
se colher o·Sazonado fructo. (Apoiadôs.)
·
mi
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Demais, ·senhores, além das despezas com os estudos para
outras de nao pequena importancia com contratos, etc., etc.
PllESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ.
Confesso, Sr. presidente, CJUO a nenhuma menção feita pelo Summuo:-:- Expediente. - Ilectificaçii.o do Sr. Silveira ~a.
nobre senador presidente do conselho, das difficuldades que niotta c eXIJiicação do Sr. Fcrreim Pcnna.- Ordem do d~~
cncontrm·cmos em acbar'os fundos que se tem de desponrler -l'l'olougamOiltO das actuaes .estr1tdas de ferro. Votaçao
com as disposicões deste projecto vcrdadeiraménte magooudo adiamento.
me. V. Ex. veja. (Lê o projecto.)
'· .
A's
11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. visVeja V. Ex. a despeza que se ha de fazer com este § 2°
conde de Abactó 2 Mafra 2 Teixeira de Souza, barão de S. Loudo.m't. S.o Não pára aqui. (Continúa a ler.)
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renço, Ferreira Penna, Almeida Albuquerque, ntenrles dos
Santos, barão de MUI·itiba, Silveira ua r,Iotta, Jobim, Araujo
.Ribeiro, viscúnde de Suassuna. visconde de Sapucahy, mat·~uez de !~anb~bem, Cunha Vasconcellos, Souza Ramos,
I ornpeu, Stquetra e Mello, D. ~lanoel, Dan tas, Dias de Cm·valho, marquez de Caxias, Rodrigues Silva, visconde de
lt~boraby, marqu~z de Abrantes, Souza Queiroz, Dias Vieira,
P1menta Dueno, vtsconde do Uruguay, barão de Piraparna,
Candido Borges, Zacharias e visconde da Boa-Vista, o Sr.
presidente abriu a sessão.
Faltárão com causa pm·ticipada os Srs. bm·ão de Cotcgipe,
);arão de Maroim, barão de Quarahim, Euzebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Sinimbú, l<ernandes Tol'l'es. Paranhos,
Souza e Mello, O· Ottoni ; e sem participa cão os Srs. Ferraz,
barão de Antonina, Souza l~ranco,· Canrliao Baptista, Carneiro de Campos, Nabuco, marquez de Olinda e visconde de
Jequitinhonha.
·
:Foi lida e approvada n acta da sessão antecedente.
O Sn. 1° SECnETAnro deu conta do seguinte :
EXPEDIENTE.
Um officio, de 20 do corrente, do mínisterio da guerra,
acompanhando o parecer do conselho supremo militar, requisitado por deliberação do senado, áccrca do projecto da
camam dos deputados que extingue o castigo corporal em
relaçã? ás praças yoluntarias e cn~ajadas, e do p~recer da
cornrntssão de marmha e guerra som·e o mesmo proJecto. A' commiss'ão especial.
Outro, de 21, do 1° secretario da carnara dos deputados,
communicando haver Sua ftlagestade o Imperador consentido
nas resoluções da assembléa geral que declara ter a viuva
do marechal do campo Gustavo Henrique Brown direito ú
pet·cepcão de metade do soldo com que foi reformado o dito
marcciial, e que autorisa o governo para conceder a D. Amalia Hegis Muniz Barreto o monte-pro que percebia sua mãi.
-Iuteirado.
Ollicio do Sr. senador Paranhos, participando que, por
incommodado, não tem podido comparecer ás sessões do
senado.-Inteirado.

o ~··· ~ilveh·a tia llllotta:-Sr. presidente, na sessão
ue hontem eu fiz uma reclamação contra o cxtracto,quc dá o
jornal da casa do que se passa na sessão do dia antecedente.
Esta reclamação dizia respeito, não a incidentes da discussão,
mas á inexactidão relativamente ao que se tinha vencido na
casa. Tinha-se vencido na casa, que.a proposta do governo
pedindo um credito, foi rejeitada por 21 votos contra 16, e
<.Jue tinha passado a emenda substitutiva do Sr. Ferreira
l 1enna, e o jomal da casa publicou que tinha siuo approvada
a proposta. Eu não esperava uma inexactidão destas do jornal da casa, fiz a minha reclamação, c V. Ex. disse-me que
ficava feita a reclamação a respeito.
Eu entendí que, sendo a minha reclamacão a respeito
daquillo que se tinha vencido, se devia dcchira-Ja na acta,
por que não era objecto insignificante. Podia, quando se
approvou a acta de hontem, não sendo esperada uma cousa
destas, ter escapado tal inexactidão ; porém, desde que se
verificou que havia inexactidão, era preciso saber-se (e é
ncgoeio .a que eu ligo alguma irnportancia), donde proveiu a
inexactidão. A inexactidão proveio dos empregados da redaccão do jornal da casa.? Se assim é, feita a minha rcclamacão,
êstava tudo coticluido.
•
Mas, Sr. presidente, a inexactidão que publicou o Correio
Mercantil mto podia deixar de ser (por isso é que cu pedi providencias a V. Ex.) não podia deixar de ser ministrada pela
mesa ou pela secretaria; o facto é que o jornal da casa desculpa-se com os cmpregndos do senado que lhe rninistl'Úrão
urna minuta de extmcto inexacta; e a mesa, de quem ea
espero as .providencias para a exactitli1o daquillo que se venceu, não deu, a meu ver, a providencia que cu tinha pedido.
Se acaso se tratasse sómente de uma reclamacão de discurso, ou de aparte, bem; mas cu reclamei contra a inexactidão que appareceu no jornal official do senado, e esta
rcclamacão é fundada em que ojornal recebeu as informacõos,
ou da mesa ou da secretaria.
•
· Como ó que nós havemos de conservar, Sr. presidente,

esta mystificacão - cahir urna proposta e dizm·-se que a
proposta foi approvada? Eu reclamei, entendo que 'Se devia
na acta declarar a minha reclamação, e, se acnso não se de.clarou, tenho de fazêr uma declaração nesta. Requeit·o, por·
tanto, que se insira na acta urna dcclaracão que quero fazer
para salvar a inexactidi1o.
•
Por esta occasião, Sr. presidente 1 perrnitta Y. Ex. que cu
convenca por mais uma razão. o sennrlo da necessidade de
nlgumá providencia a respeito da publicaCiíO dos tt·abalhos
do senad!). O jornal da casa contmúa nii infelicidade das
inexactidões ; agora, publicando o requerimento que fiz
hontcm a respeito .dos negocias do Rio da Pt;ata, que foi pu·
blicado exactissimamente pelos outros jornae~ (isto ninda 6
melhor, tenho presente o Jornal do Commercio c o Dia?·io
do Rio, ... que transcrevem cxactissimamentc o meu requerimento) ; o jornnl da casa dá o seguinte, como aa parle do
meu requerimento (lendo) : << Se a retfrada do nosso minis·
tro para a Confederação Argentina foi imposta ou resultou
de ruptura das relacões incumbidas á missão ~spccial. » O ,
Jornal do Commerció e o Diario do Rio dão o meu requerimento exactamente; dizem- importa ruptura ou interrupção
de relações - e o jornal da casa é tão infeliz, ou por outra,
eu spu tão infeliz com o jornal da casa, que ató nisto estou
contrariado ; põe-se uma asneira na minha boca. ·
Estas cousas, Sr. presidente, exigem alguma providencm
da mesa, e cu a espero do zelo com que V. Ex. administra
o servico do senado.
Até ágora a folha encarregada da publicocão dos trabalhos
tinha um empregado aqui; chamava-se red·actor dos tt·abalhos do senado ; era o empregado que preencltia aquillo que
não é dever dos tacbigraphos; os tachigraphos são para
tomar as discussões, não SiLO para tornar os incidentes que
ha no senado; não são para tomar os extracto!3 daquillo
qu~ se venceu na sessão, afim de se publicar no dia segUio~.
.
A ter aqui um redactor o jornal da casa é obrigado, senão
expressamente, virtualmente pela letra do contrato; porque
desde que o contrnto lhe impõe a obrigacão de no dia seguinte d.ar extracto daqui!lo que passou, é claro que o jornal
tem obngação de ter aqut um empregado para esse fim, e cu
não o vejo.
O que se segue daqui, Sr. presidente? Segue-se isto que
V. Ex. estâ vendo: ha uma inexactidão ; quem é causa
della? Os empregados da secretaria do senado são os que
rninistrão notas pam o Correio Mercantil publicar? Eu creio
que não, nem devo ser. Quem é que as toma? ninguem.
Daqui é que resulta que todos os dias agora o jornal que
publica os trabalhos do senado commetta inexacticlões.
Eu pedia, portantG a V. Ex. novamente a sua mais que su~
fficiente attencão para este negocio e que remediasse isto. ·
Não digo mais· nada, quanto a este ponto, porque V. Ex.
ha de fazer tudo quunto for necessario.
Mas quanto ao primeiro ponto do meu discurso relativamente
á actá, cu desejo fazer inserir nella uma declaração qualquer
de que reclamei conll·a a inexactidão de ter sido approvada a
proposta. Não offercço emenda, porque não se trata da acta
ae .hontem, mas quero fazei' esta declaração.
O Sn. PRESIDENTE: -Quanto á 1a questão do nobre sena·
dor, eu já hontem expliquei como entendia a vot~ção, ~ do
que eu disse então acabo de receber as notas tachtgraphiC3S
neste momento. Eu as vou ler, para ver se sntisfazern ao
nobre senador. Dizem ellas o seguinte; leio-as taes quaes:
(lendo)
·
« O Sr. presidente : -Eu tenho de fazer uma observação
ao senado. Quantlo se diz: «Ponho a votos a proposta>>,
quer-se dizer: « Ponho a votos a pror.osta tal qual 11, e se~
duvida a proposta não passou tal qua . Se ella tivesse passado tal qual, de certo ficaria prejudicada a emenda, p1:n-que
a proposta concedia 5M:OOO$, c a emenda reduzia esta cluantia á metade.
« O Sr. Silvei?·a da ~lotta: -nlas V. Ex. não deixou
salva a emenda.
cc O Sr. presidente:-Não deixei'salva a emenda, porque
puz a votos a proposta do governo tal qual. Se ella tivesse
passado na vota9<1o, estava a emenda prejudicada ; mas, nãO
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t~ndo passado ·a proposta tàl qual, puz então a votos a nobL·o senador pL·opoz a respeito do inexactidões cu tenh

o

emendá. Passou·, portanto, a proposta com aquella emenda. recommendado umas poucas de vezes....
'
Eu nao proferi as palavras tal qual, eisto uma verdade; mas
O
Sn.
SILVEmA
DA
nloTTA:A
recommendação
é pouco.
entende-se que se votou primeiramente a proposta concedendo
p
Sn.
_PnESIDENTE
:
-A
mesa
não
tem
a
fazer
a
esse
res51ii:OOO$, e depois com a roducção da emenda.
. cc Aconteceu então o que acontece no orçamento todos os peito senao rccommendações ou annullar o contracto uma.
'
annos ; e a5sim a votaçfio que ~e faz no areamento ; em vez que não so cumprã.o as condições....
muitas verbas a pro~osta pede uma quantia, na· emenda con- O Sn. Sn, VEIRA DA MoTTA:- Não tem alguma multa? .
signa-se uma quantta menor, c, quando as emendas são apO Sn. PRESIDENTE : -Não está bem claro se se pôde approvadas, se diz que a pmposta passou com taes emendas,
plicar mult~s neste caso. Demais ás multas pódem acabar
IStO e, nãO paSSOU tal qual.
co~ a publicação ~os debates,, e persuado-mo· que i~to não
cc O Sr. Stlveira da ll'lotta.-- ~las V. Ex. acha exacto o sena agora convemente, poderia haver alguns embaracos; O
que está no Correio Mercantil?
que ~ ~erto .é que pelo contract? a em preza do Cqrreiô Dlercc O Sr. pl'esidente: -Para ficar mais claro devia-se di- canttl e obrigada a fazer as rectificações necessams, e estas
zcL': cc não passou tal qual a proposta do governo. » Pódc-sc hão de fazer-se.
fazer esta declaração.
O Sn. SILVEIRA DA ~Ioru;- Não haja essa desculpa com
cc O Sr. SiltJeira da Motta :-Sim, senhor; é preciso. »
os empregados da · secretaria.
·
Eis-ahi, pois, o que eu disse hontem ácerca da primeira O Sn. Pn~siDENTE :- Asecre!aria t~m obrigação de man~
questão de que acaba de tratar o nobre senador. Parece-me dar uma cópra da acta ; é a umca obrrgação que lhe é imque houve a maior clareza.
posta pelo contrato.
o Sr. Fe••••eirn Penna :-Parece-me que sendo publi- Continuarei, pois, a fazer recommendacões, as quaos não
cadas no jornal da casa, como devem ser, as observacõcs que serião talvez necessarias, porque têm o inesmo valor, som
acaba de fazer o Sr. presidente, ficará satisfeito o fim·que tom duvida, que as recommendações feitas pelo nobre senador.
em vista o nobre senador pOL' Gr.yRz ; mas , como encarORDEM DO DIA.
regado de ~scalisar a redacção da acta, devo dar tambem
l'
I
IOLONGU!ENTO
DAS ACTUAES ESTIIADAS DE FERRO.
alg~n~a explicação.
E mncgavel que o facto passou-se como o referiu o nobre Foi submettido á discussão, que ficám adiada na sessão
senador; posta a votos a proposta do governo, foi rejeitada; antecedente, o requerimento do Sr. Silveira da ~lotta, afim
mas sendo igualmente corto que antes da votacão o Sr. pro· de iL· ás commissões de em prezas privilegiadas e de fazenda a
sidente havia prevenido o senado de que, no éaso de ser re- proposicão da camara dos deputados que autorisa o governo
jeitada a proposta, poria a votos a minha emenda, que só se- a mandár proceder aos estudos technicos e outros que forem
referia ao algarismo, e tendo sido ólpprovada esta emenda, necessarios á determinação dos desenvolvimentos m:tis uteis
outra cousa não se podia entender senão que a approvacão das actuaes estradas de ferro para o interior do imperio.
recahira sobre a proposta na parte sómente em que conceuia Pi·ocedendo-se á votaç:1o, foi approvado o requerimento
um credito, e sobre a emenda true reduzia a somma pedida. referido.
(Apoiados.)
·
VeL·sando a emenda sómente sobro a quantia,· o referin- O Srt. PRESID.ENTE declarou esgotad'a a materia da or.dem
do-se em tudo mais á proposta, parece-me claro que se esta do dia, e deu a seguinte:
tivesse sido inteiramente rejeitada, fical'ia a emenda sem· base ~iscussão do requerimento do Sr. S~lveira da Motta, offealguma, nada significaria, nem poderia, portanto, o sena- recHio na sessão de 21 do corrente, pcdmdo ao governo conia
do envia-la, como tem de enviar, á outra camara. (Apoiados.) da correspondencia do enviado extraordinario e ministro plenipotenciario do imperio em missão especial no Estado Onen·
o Sn. D.. ~L~NOEL : - Isso eevidente.
tal, e outras informações.
O'Sn. FEnnlllRA. PENNA : - Entendido assim o resultado
da votacão, isto é, que a proposta fôra approvada com a Levantou-se a sessão ás 11 horas e 40 minutos da manhã
emenda:· e parecendo manifesto que a maioria do senado não
tivera outra intenção, isto mesmo declarou-se na acta, que
<I:ia sessão
já foi approvada; c de conformidade com ella fez-se a puEM
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hlicacãp no jornal da casa.
Se; todavia, o nobre senador por Goyaz requerer que se
PIIESIDENCIA DO SR. VISCONDE Dll ABA.ETE',
declare mais preci~a, ?U circumstanciadamente o que occor- SumrA.mo.-Expediente.-Ordem do dia.-Negocios do Rio
reu, não me opporeL a Isso.
da Prata. Discursos dos Srs. presidente do conselho, Silveil'a daMoUa, ministro dos negocias estrangeiros, Pimen7
O Sn. D. MANOEL : -O Corl'eio Mercantil dá hoje a ex- ta
Bueno e Ferraz.
plicaçüo.
A's 11 horas da manhã, achando-se prcseilte o Sr. visconde
O Sn. Sn.vmnA DA MoTTA : - Continua a inexactidão.
de Abaeté, Mafra, visconde de Sapucaliy, ~lendes dos Santos,
o Sn. D. nL~NOEL : - Não ha tal j lêa : (( para maior Carneiro de Campos, D. nlanool, Queiroz, Araujo Ribeiro,
clareza. >>
Fonseca, Souza Ramos, Jobim, Cunha Vasconcellos, visconde
O Sn. SrLVEinA. DA nloTTA.:- Já li; o-para maior da- de Itaborahy, visconde do UL·uguay, Rodrigues Silva, Sireza- está em italico (lendo) : cc Rectificando a noticia que queira e nlello, barão de S. Lourenço, Silveira da Motta,
dêmos hontem da sessão do senado na parto relativa á appro- Paranhos, Dias Vieira, Teixeira de Souza; Ferreira l,enna,
vacão da proposta do governo abrimlo um credito supple- Dantas, visconde do Jcquiti.n~10nha, PimBnta Bueno, Alm~ida
mé~taL' ao ministorio do imperio, cum:He-nos dizer para Albuquerque, barão de Munt1ba, Nabuco, marquez de Caxms,
matar clareza que essa proposta não foi approvnda tal qual visconde de Suassuna, Fonseca, Zaéharias, Ferraz, Paula
viera da camara dos Srs. deputados, mas com a emenda do Pessoa, Souza Franco, marquez do Olinda e Pompêo, o Sr.
SL·. Ferreira I>cnna, que a modificou. >>
presidente abriu a sessão.
.
.
Comparecêrão logo depois os Srs. barão de Pira~ama,
o Sn. D. MANOEL:- Perfeitamente; isso é que ea p"iit;a marquez
de Abrantes, Candido Dorges, visconde da :Boa Vista,
verdade.
barão do Antonina e Dias do Carvalho.
O Sn. Sn.vmnA DA MoTTA : - Não cst:i má a trica : l~altc\rão com causa participada os Srs. barão do Cotegipe,
cc para maior clama » I O Co1·reio Mercantil explicando as barão de Mm·oim, barão de Quarahim, Eusebío, Paula Al'nossas votacões I (Ao Sr. presidente.) Esporo que V. Ex. ha meida Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e ~lello, marquez
de remediar tudo.
do It~nhaem e Ottoni; e sem partici~agão o Sr. CandidoO Sn. PRESIDENTE: -Quanto á seg~a questão que o :Baptista.
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J?oi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sn. 1° sEcnE1'Amo deu conta do seguinte:

Art. 3.° Ficão revogadas·as disposicões.em·contrario.
Paço da camara dos deputados, 21 ·do julho de 1864. _....
P.rancisco
Josá Furtado; presidente.- r . Franco de Almeida,
EXPEDIENTE.
1• secretario.- Jose Angelo Mareio da Silva, 2° secretario
O officio, de 22 do corrente, do mínisterio elo imperio interino. >>
communicando haver expedido ordem aos presidentes das
cc A assembleia geral resolve:
})rovincias para providenciarem afim de que a sua corresponcc Art. 1.° Fica approvado o decreto n. 3,210 de 28 de
clcncia com :1 camara dos Srs. senadores sej;t dirigida dit·cc- de ahtil deste anno, que _prorogou por ·Cinco annos. o prazo
tamcnt(l ao St·. 1° secretario, e não ao official maior da concedido a José Jacomo Tasso pelo rleC!·eto n. 2,444 de 27
secretaria.-lnteirado.
·
de julho do 18ti9, para explorat· os Jogares do interior das
. Outro, de 21, do Sr. conselheiro João Pedro Dias Vieira, provincias da Paruhyba c Pernambuco, oqdc lhe forão conce1mrticipando que, por dCCI'eto de 20 do corrente, houve por didas datas minet;ilcS,· ficando isentos dos dir.eitos de importabem Sua 1\lag,estade o Imperador nomea-Jo interinamente ção os objectos destinados para a referid~ exploração, bem
ministr.o o secretario de estado dos negocias de agricullum como .tios_ de exportação os productos mmeraes que forem
commcrcio e obras publicas, durante o impedimento do Sr. cxtraludos .
conselheiro Domiciauo Leite Ribeiro.-Intcirado.
.Jc Art. 2.° Ficão revogadas as disposicõcs cm contrario.
Dons officios, de 21 do corrente, do '1° secretario da cac< Jlaço da camara dos deputa<los, 2!'de jttlho de 1864.mara dos deputados, acompanhando as seguintes
Francisco José Furtado. JH'esidcnte.-T. Franco de Almeida,
1° secretario.- José Angelo 1llarcio da Silva, 2° secretario
PTIOPOS!r.ÕES.
interino. l>
cc A assembléa geral resolve:
cc A assembléa geral resolve:
.
· ({Art. 1.• O governo fica autorisado a rever os regulamencc Art. 1.•· Fica o governo autorisado a reformar o contrato
tos n. 46ti de 17 de agosto de 18i6, c n. 108 de 11 de de- celebrado em 23 de junho .de 181)8 com. a companhia de nazembro de 181.i2, relativo a terrenos diamnntinos, e a fazer as vcguçrro a vapor do Alto ·Paraguay, alterando, sem augmen~o
alteracões, que forem neces:arias, guardadas todas as dispo- de suhvennilo, a escala dos portos em que os ~arcos tocao
sições·das leis ~igentes.
. ._
.
actualmente, c obrigando a companhia a substttun· algum de
cc A!·t. 2.o l'tcão revogadas as 'dtspos1çoes em contrano.
seus va!Jores por outros .do mesmo calado, com as proporções
((Paco da camam dos deputados em 21 de julho de 'l$Gt- neccssaÍ'ias para transporte de passageiros e carga.
.
Francísco José Pttrtado, presidente. - Tito Franco de Alcc Art. 2. o Jlicrro revogadas as disposícões em contt·arto.
meida, to sccretario.-Josá Angelo l!Iarcio da Silva, 2° se- cc Paco ,Ja camara dos deputados, 21 de· julho de 18Gtcretario interino. ·
Francisco Josá Furtado, JH'esidente.-T. Franco de Almeid~,
cc A assemnléa geral resolve:
1o secretario. -José Angelo ~la reio da Silva 1 2• secretarto
cc Al't. 1. o O governo fica autorisado para conceder á pro- interino.))
'Vincia do flio Grande do Sul meia lcgua quadrada nas terras
cc A assembleia geral-resolve: .
..
..
do Rincão do Saican para nella cstabelece1:-se a freguczia de
c< Art. ·Jo l~ica o governo autonsado a auxthar desdeJ~ com
Nossa Senhora. do Rowrio, crcada pela lei provincial de 4 a quantia de 50;000$, por uma só vez, a q~em se obngar a
de dtlzcmbro do 1860.
lancar no rio das Velhas, ou no de S. Jlranctsco um vnpor diL
c< Art. 2. 0 Jlicãorcvogadas as disposições cm contrario.
forca miníma de 20 cavallos, e a sustentar a. navngaçüo nos
c< Paco da camarn. drs deputados, 21 de julho de 1864.mesmos rios, com ns seguintes condições:
Frar.cisco Jose Ptwtado, prcsirlente,.-T. ~;anco de Almeid~,
cr 1.a Estudar JH'aticamente as principaes rlifficul~adcs que
1o secretario. -Jose Angelo llfarcto da Stlva, 2° secretano oiTct·eco o rio das Velhas á uma navegação franca por vapointerino. >>
res maiore5 ·
.
·
·
cc A asscmbléa geral resolve:
cc 2. a Dete'm1inar os portos, em que estas difficuldades se
cc Art. 1,0 O govcmo fica autorisado a rever o plano da cncontrfio nas di vcrsrs estações do anno, e orçar as dcspezas
or"anisacãct,ilo corpo de saude da armaria, approndo pelo necessarias pat·a se removerem ;
.
de~rcto ri. f'm51 tle 30 de setembro de 18ti7, e a fazer as
cc 3. a Formar uma cstn:tistica do valor dos eh versos proalteracõcs n~cessarias, conservando as disposições do art. 3° duetos, permutados em toda a linha de navegação actual, c
rio dcéreto n. 607 de 23 de abril de 18i9 e dos iu'ts. 2° e da importannia que podem ~roduzir os fretes;
.
seus§§, 3o § 1o, 6•, 11, 12, H e 38, ddo plano tlc 30 cdle secc 4.a Apresentar estas mformações dentro do pra~~ de
tembro de 18a7, sem augmcntat· a cspeza marca a na cinco annos.
.
verba respectiva.
. .
.
.
c< Art. 2. o Fi cão revogadas as disposiçõ~s cm contr~no.
cc Art. 2.o Ficão reyogadas as chspostções. em contrar~~·
cc Paco da camara dos .deputados, 21 do JUlho de 18M.» l1aco üa. camara dos deputa1los, 21 de Julho do 1864.- Fmnciico José Furtado, presidente.- Tito Franco de AlFrancisco José Furtado. presidente.- r. ~rancu de Almeirl~, ?neida, 1o secretario.- José Angelo 1llarC'io da Silva, 2° se·
1o secretario.- José Angelo Mareio da s~tva, 2° secretariO crctario intel'ino. ))
interino. ''
Farão a illlJlrimir.
.
.
cc A assemhléa geral resolve:
. ._
.
Dous offieios du 22, do rerendo sccrctano da mesma ca·
c< AI'L. 1.• P.ieão revogadas as d1spostçoes dos §§ 11, 12
mara, acompanhando as seguintes:
c 13 do art. '2° da lei n. 1,083 de ~'2 de agosto de 1860 ..
cc Art. 2.• As companhias e soctcclades anenymas, ass1m
PnDP0510ÕES.
civis como mercantis, se rcgular(tõ na nomeaçfio, f~nc
cc A assemblén gerallegislativ~ resolvo:
.
.
ções, c duração de suas directorias pelos seus respccltvos
cc Art. to Fica o govcmo autoi'ISado a conceder a comJMestatutos.
.
nhia de naYcgaç~o i't vnpor no rio l1araltyba, os favores ~len
. " Art. 3. o Fi erro revogadas as disposicões cm contt·ano
cionndos na conLliçiTo '2tn do contrato celebrado com a Com. c< Paço da camam dos deputados, '21 rlc Julho de 181i4 .. Francisco .José Fnrlaclo, prcsidente.-T. Franco de Almeul0, panhia nrasilcira de Paquetes á Vapor, cm data do 17 de
.
.
.
1" secretario. -Jose. Angelo llfarcio elo Silva, 2° secJ·ctano dezembro de 181)9.
cc Art. 2.o Ficão revogadas as disposições ~m contral'l~.
in tcrino. ))
cc Paco da camara dos deputados, em 22 do Jlllh? de 18~·L
cc A asscmbléa gct·al resolve:
.
.
c< Art. 1. o As porcentagens dos co,rrctorcs co.nstt t~c_m 1h- - Ftai~eisco .José Furtado presidente, Pedro L'utz l'emta
vida p!'ivilcgiada, e scr~to comprchend:das na dtsposJçao do de Sonza., 1o secretario.-' llcn?'ique. Limpo de Abreu. 2° secretario interino.))
arl. 876 ~ 3° do codigo commcrcíal.
c< A asscmbléa gcmlrcsolvc:
cc Art. 2. o As tittrihuiçõcs que o art. 2ti elo rcgulamenlo
cc ArL. to l'ica o go1erno autorisado a mandar pro.ccdei: a
11. 80!i de 26 do julho de 18íi t confere aos corretores, co.mvrehctlllcm ;,s transacç~~s que se fizerem c~1 hasttt puhltca oxplorar.ão dos rios Xingú, Tapajoz. t•urús, Japura, Iça c
Negro, ims llrovincias do Par(l c Amazona~, 11uando o per~obre os objectos espcctficatlos no mesmo arttgo.
cc
cc
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mittirem. as forcas do thesouro, afim. .de ser decretada oppor-~ dezembro de 1859 com aCompanhia Brasileira de Paquetes a
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tunamente a livre navegação e com'!lerci? dos mesmos rio_s. Yapor.
.
(( Art. 2° Ficão revogadas .as dtspos•çõcs _cm contrarto.
((Art. '2.o Ficão revogadas as disposicõcs em contrario.
(( Paço da camara dos deputados_, cm 22 de JUlho de ,1864.
((Paço da camara dos deputados om 22 de julho de 186-i.- Francisco José Furtad~. prcs1den~e.- ~ed1·o Lutz Pe- Francisco José Furtado, presidente.- Pcd·ro Luiz Pereira
reira de Souza, to· sccrclano.- Jiennq'fe Ltmpo de Aúrcu, de Souza, 1° secretario.- Henrique Limpo de Abreu 2o se-20 secretario interino.>>
· crctario interino. >>,
·
'
(( A assembléa geral resolve :
O mesmo rléslino.
(( Art. 1° Fica o governo autorisado a fazer as despezas
Outro officio, de igual dattt, do secretario da mesma caneccssarins pam a transferencia da faculdade de direito do mara, communicando que Sua Magestade o Imperador conltecife, podendo contratar a compra do edificio. qne na- sentira no decreto da asscmbléa geral que fixa as forcas de
quella cidade se está constt·uindo para Gymnasio, ou de terra para o armo financeiro de 186i a 1865.-lnt<iiradô.
outro qué tenha as ncccssarias accommodaçõcs. ·
Um officio de 13 do c~mcnte, .do presidente da prcvincia.
(( Art; 2.o FiciTo revogadas as disposi~ões ~m contrarJo. do Uio-Gnm~e do Sul, acompanhando um .exemplar da col« Paço da camara do~ deputados, cm 22 de JUlho de 186L lccçào das leiS promulgadas no corrente anno, pela assem·
-Francisco ·José Furtado, presidente.- Pedl''J Duit Pe- hlélt legislativa ela mesma província.- A' commisssão de
rcita de Sottza, 1° secretario.- Jlenrique Limpo de AIJl'eu, assemblêas provinciaes.
2° secretario interino. » .
Foi suumcttida á discussão, e sem debate approvada pàra
(( A assemblé_a geral resolve:
.
ser remeltida á outra camara, a redn.cçilo que ficá~a sobt·e ii
cc Art. to Frca o governo autonsado a estabelecer o mesa na sessão do 21 do corrente, das emendas feitas e apmontc-pio mili~ar. ~
. ._
. provadas pelo senado á proposição d,<t camara dos deputados
(c Art. 2.° Ftcão revogadas as
dtspostçues em contrariO. que refot'lllll a l(wislacão bypothecarta.
c1 Paço da camara.dos dcputa~os, em 22dc jul!t? dc18~t
O Sr: pres_Hlente déclarou que ia-se officiar ao Sr .. minis- Franc.isco José Furtado. preSH!cntc. Ped-ro Lmz Perc1.ra tro tio 1mpcmo, pedindo a hora e Jogar cm que Sua Magestade
de Souza, to secretario,- Henrique Limpo de Abren, 2o se~ o lmpcrudor, dignar-sc-ba reccbú a deputação do senado,
crctario interino. >>.
que, na fónna .do cstylo, tem de it· curuprimentílr ao mesmo
(( A assembléa geral resolve:
.
.
Augusto Senhor no dla '29 do corrente mcz, atmivérsario na(( Art. t,o Fica o governo autorisado· a crear mais dous lu.lícJO de Sua Allcza [mperialaSra. D. Isabel; e cm seguida
Jogares de tabclJiüo. do judicial c not~s do município da. farão sorte<t~lo:; para a dcputaçã?: os Sr_s. : marqucr. de ~~JI·an
côrte, c levando a sms o numero dos ex•stentcs.
. tcs, Souza I!mnco, Rorlngues S•lva, vtsconde de Jeqmtmho(( Art. 2. o Fi cão revogadas as tlisposiçõcs ·cm contrano. nba, Siqucira c ntello, D. Manoel, Carneiro de Campos, Pa(c Paço da .camarn tios deputado~, cm 2'2 de julho de. 181it
ranhos, Silveira da Motta, marqucz de Caxias, Pt:mpêo, barão
- Francisco José Fw·tado, prestdcnte.- Pedl'o Lmz Pe- de S. Lourenco, Candido .fiorges e Fonseca.
·
reira ele S~uz~, 1~ secretario.- Jlenriqtte Limpo de Abreu,
•
ORDE~I DO DIA.
2° secretario mtermo. 11
l'iEGOG!OS DO niO DA PRATA.
(( A assembléa geral resolve:
(( Art. t,o Fka o governo auto1·isarlo a modÍÍ!car o conEntrou em discu:,são 6 requerimento do Sr. Silvcim da
tmto ·que fez com a companhia da linha intermediaria de nfotta, o!fcrccido. na sessão de 21 do corrente, pedindo ao
vapores.
.
-.
._
. governo: pelo ministcrio dos nego cios estmrigciros, cópia da
(( Art. 2.o FrciTo revogadas ns dtspostçoes em contrano. corresponôencia tio e1wiado cxlraordinal'io e ministro pleniPaço da camara dos deputad~s, em t:r2 de julho_ de 186_í.- potenciario do itilpcrio, cm missão extraordinaria no Esta'tlo
Francisco José Furtado, prcsidente.-Pedro Lutz J>ermade Oriental, e hcm assim outms informações relativas ~ essa
Souza, to secrctario.-Henriquc Limpo de Abretf, 2° secre- missão.
. ·
·
.
tario interino. >>
cc A rissembléa geral resólvc:
. e 81·. Zacilnl'ias (pl'esiLlente d9 conselho) : -'-Sr. _pr~
(( Art. to O governo· fica autorisado a rever e allerar o stdcntc, quando antc-bontcm o nobre senador pela provm~Ia
reguiii.mento do cot·po de sau(IC do exercito, conformando o de Goyaz motiv~u o requcl'imento quo ora. :s~ discute, tive
plano de sua or_ganisação com o do C?rpo ~o_saudc da arnut~a. cu de, na ausencta do meu collcga o Sr. mllmtt·o dos nego·
1c Art. 2.o Frcão revogadas as 'lhspostcocs cm contrano. cios cstmngciros pedir a palavra, e, pois, sou hoje obrig-ado
Paço da camara dos deputau~s, em 22 dê julho_ de 186.i~ - a tomar ('lll primeiro lon-ar parte no debate, se bem t·econheça
· Francisco José .Furtado, presldcnle.--Pec/.1'0 Lutz J>eretl'a tlc fJIIC no a~sumpto sujcil~ a p:llavi;a. mais naturalmente com·
CJ.:mza, to secretario.-Hmriqtw Limpo de Abret6, 2° scCJ'e- pita ao meu cu!lega. ·
taiio interino. » . '
Direi antes !(c tu((O, Sr. presidente, que no estado act~al
(( A asscmbléa geral resolve: .
. tios ncgoeios no Rio da Prata parece .ao governo q~e a chs·
(( Art. 1. o Fica o governo autor•.sado a mnnún~· cxtralm cussão delles cm nossas camaras pó'Je ter algum mconve~
mensnlniente uma loteria cm llencficw do monte-p10 dos ser- nicnte, perturbando nli a ma~cha dos _acontec!mentos. ~n·
vidores do estado incluidas neste numero. as quo jú. lhe CorãO trcLanto o senado fará o que JUI!!ar nuus propno de sua cts·
) c sa bcdorm.
. .
'-'
.· ,
concedidas, ató que seja reformada <HJUCI!a instl 1.::tição. . cumspcccilo
_ '
(( Art; 2o }<'i erro revo<>adas as dispCisicõcs em contmr10.
O rcqúcrimento do bonratlo senatlor por Goyaz consta de
Paço da camara dos dotmtad_os, cm 22 t1e julh~ de 18~t tres partes.
.
.
. ..
Francisco José Ful'tado, prcsidonte.-11eLlro Lutz Perwa de . Na primeira pede, pe.la rcpnrltciio .dos negocros es_tt·angetSouza, 1" sccrctm·io.-Henrit)ne L~:npo de ;i/JtClG: 2° secre- ros, cópia de toda a corro~potH1CI!CI~t de nos~o ~nvwdo ~x
tario interino.· 11
traordinario o ministro plcntpoten?Htrto em m1ssuo. espectai
((A assembléa g-eral re~olvc:
.
no Estado Oriental do Uruguay. vmdtt pela cauhonCII'a Par(( Art. 1. o Os lllbos menores dos offictaes da ftrmnua tem nahiba, c !ht corre~pondeneia dos minislt·~s iliglcz ~ lll'g"!!ndireito, rcpartidamcnte com suas it·mtis solteims, ao monte- tino. as~im cúmo dos prolocollos das ncgoctações conJuncla~,
JliO de marinha pela mesma fónna estabelecida para o montc- qmdorfLo cntaboladas e se mallogTát•ãô. .
·.
}Jio geral dos s.ervidorcs do eslado. . .
"..
Sr. prcsidc:tlo, o~pt·otocollo das nogocwçõcs conJunct~s
(( Art. 2.° Ftcão rev(l6adas as dtspostções cm contt·ar10; dos mini~tros ·mediadores: se o houve (do que o governo ~ao
I>aco da camara àús deputados, cm 22 de julho de· 18Gi.- 'tem sciencia), posso assegurar ao nobt·e s~nador pela.provlnJ?f(wcisco José Furtado, yn·csidenlo.-Pcdro Lttiz l'CI'eim de cia de Goyn, que nfio vciu pc.la canhoncll'fL l'arnn!Hba ...
. Souza, 1o secretario.- Henrique Limpo ele AlmtG, '2° secreO Sn. StLYmnA tJA nlot·u: - l)otlia ter vindo antes.
tario interino. l>
O
Sn. PnEsl!lB1\TE no coNsEr,no: -Nem ant~s; não consta
(( A asscmbléa geral rcaolvo :
11Art. 1.o Ficn. desde já npprovado o decreto n. 3,091 do 7 que honvessmn sitio lli'Olo~ollisadas la~s _negoetações: . ·,
Quanto a corrcspondQncta do no5so muu~tro >ponde! ai e1 que
de maio de 1863, que alterou o contrato celebrado em 17 de
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o governo acha. por ora inconveniente oxhibir a respectiva ?'al que esti'l!erem os seus agentes no caso de poder prestar no
entrega, sentindo por isso não lhe ser possível satisfazer o interesse da paz o sem prejuízo tambem dos seus comprimis..
<JUÓ pretende o nobre senador pot· Goyaz. Não duvida, com- sos internacionaos e da protcccão devida aos subditos brasi~
•
··
·
tudo, expôr a substancia della, de que aliás, já deu noticia leiros. >>
o Diario Official e resalta das publicacoes da imprensa desta Na alludida conjunctura, 81·. presidente, o St·. conselheiro
côrte, como da do Rio da Prata. O governo recebeu pela ca- Sat·aiva julgou ver o caso previsto no período acima tra.nsnhoneira Parnahiba diversos officios do nosso ministt·o, nos cl'ipto, de poder, com os seus bons officios, .com o seu apoio
quacs diz, em summa, que, mallograda a generosa tentativa moral, e sem damno do sua missão, servir os interesses da
de conciliação entre o presidente da banda oriental e o gene- paz, c consequentemente accedeu ao convite dos ministros
mi Hons, pelos motivos quil são notorios, isso mesmo decla- argentino e inglcz. O governo entende que elle procedeu
rára áquelle presidente no dia 7 do corrente, partindo a 8 bem.
para Buenos-.Ayt·es. Eis quanto a este respeito posso comCooperando, porém, para a mediacão, diz o nobre senador
. municar ao nobre senador por Goyaz e ao senado.
pela
província do Goyaz, o nosso "ministro 11ndou na cauda
Na justificciiO do seu requerimento, ~r. presidente, o no- dos ministros
argentino o ingloz I E' precisamente o que no
bre senador, ·a quem respondo, disse uma e mais vezes que Uio
da
Prata
se diz com relação ao Sr. Elisalde ; lá so
a canhoneira Parnahiba havia sido portadora da noticia de aflirma que o Sr.
Elisalde andou na cauda dos ministros do
revezes de nossa diplomacia. Eu, porém, acredito não ser Brasil c inglcz. E' conta,
pois, a ajustar-se entre folicularios
preciso grande esforço de intdligencia para convencer o no- do
Rio
da
!'rata
e
o
nobre
;
bre senador que taes revezes não houve. A missão do nosso dccidiio entre si a CIUC:itão.senador pela província do Goyaz
·
ministro, Sr. presidente, com quanto não fosse de guerra, na o
O Sn. StLvEmA DA. nloTTA :-Não li nenhum artigo nesse
era promover a paz no Estado Oriental, mas fazer perante
o governo daquella republica cncrgicas reclamações a bem sentido.
dos direitos o interesses de milhares de subditos do imperio
O Sn. Pnr-:SIDENTE no CONSELno :-Notarei, porém, uma.
ali residentes. A mediacão para o restabelecimento da paz diffcrença. E~ses folicularios são homens apaixonados, indino Estado Oriental foi apenas um incidente, que veio suspen- víduos cm ·quem o espírito de partido {) mais exaltado se acha
der por breve tempo o curso da missão especial, mas não era encarnado, ao passo que o nobre senador pela província de .
a mesma missão, e, pois, mallograda ...
Goyaz é um varão que todos os dias nos declara ser superior
ao espírito de par lido ...
O Sn. SILVEIRA DA nio~TA : -Então mallogrou-se.
0 Sn, PRESIDENTE DO CONSELllO: - , . , C, pois, mallograda O Sn. CANDLDO BoRGES: -E ó.
a tentativa de paz, reassume a missão especial o seu curso
O Sn. PRESIDENT.E Do coNSELHO: - E' um orador que tem
sem ter soiTrido o mínimo revez. l1erguntar-sc-ha. : E convi- o merito invejavel de proferir os seus discursos fazendo entro
nha porventura que o ministro brasileiro se associasse aos mi- uma e outra palavra tal pausa, que parece nada dizer sem
nistros argentino e inglez, tomando parto no mencionado in- pensar e reflectir muito. lUas o que lhe hei de fazer? Sentir
cidente?
~ómente que o nobre senador pela província de Goyaz, tendo
á sua disposição um vocabulario tão rico como o nosso, fi· O Sn. DANT.ls : - Esta é a questão.
zesse uso de .um termo. em todo caso inconveniente, quanto
O Sn. PRESIDE!'iTE DO CONSELno : - Seja. esta a questão. mais sendo verdade constante de documentos officiaes já puSabe o senado, como sabe todo o paiz, que o incidente da blicados, como scja,o officio do Sr. Elisaldo ao seu governo,
mediação para a paz, niTo foi provocado pelo ministro bras i· dando .conta .<Ja. mediaçlio mallograda, que nos esforços, emloiro, não procedeu !!e sua iniciativa ; foi o Sr. JWsaldc mi- bom Htfructrfcros, generosos que se empregát•ão a bem da
nistro das relacões exteriores da republica argentina quem, paz, teve o nosso ministro uma parte mui distincta.
auxiliado pelo ininistr·o inglez, espontaneamente lembrou a
O SR. SJLVEmA DA ]foTTA : -Em muitas dessas corresmediação e vciu a Montcvidéo tratat· deli a. Chegados a Banda
Oriental os ministros argentino e inglcz procurárão logo o pondencias nem apparece o nome do enviado brasileiro.
nosso ministro, c o convidârão a apoiar os seus esforços no
O Sn. PRESIDENTE DO cONSELno: -A segunda parte do
sentido de restabelecet·-se a paz na republica Oriental. Con- rccJuerimento do nobre senador pela província de Goyaz, Sr.
viria.. que o Sr. conselheiro Saraiva repellisse o couyite? En- pl'esidente, é esta (lendo) : (( .Bem assim que se pergunte ao
tendo que não.
governo se o nosso ministro pediu as satisfacões ao governo
Se o ministro brasileiro, Sr. presidente, deixasse de a.ccc- oriental pelas olfcnsas feitas á. propriedadê e pessoas dos
der ás instancias dos ministros argentino e inglcz, c a media- bl'asileiros, e que resposta teve. >l . .
.
cão tle3tcs houvesse conseguido a plZ, dir-se-hia a todo o Sr. presidente, o ministro brasileiro dirigiu ao das relações
iempo, clamar-se-h ia neste mesmo recinto : oministro brasi- exteriores da banda oriental, om 18 de maio, a sua primeira
leiro foi inepto, deixou escapar a opportunidade, que se lhe nota. Nessa. nota não fazia. o Sr. Saraiva ao governo dc]fonoiTereceu de, fazendo a Banda Oriental um gt·ande beneficio, tevidéo o ultimo appello, não declarava ainda. disposicão para
colher para si o para seu paiz essa gloria assignalada. Se, usar da força em defesa c protecgtl~ dos subditos do Ímperio,
JlOrém, falhasse a modiacão, como infelizmente rnallogl'Ou-se, se, porventura, n•lo fossem attentltdas as suas justas recladir-se-hia: a. falta de adhcsão do ministro brasileiro aos es- mações ; faLia ainda um appello para. os verdadeiros princíforcos e louva.veis intencõcs dos dous ministros mediadores pios do direito internacional, apresentando um quadro fiel de
foi talvez a. verdadeira. éausa do mallogro, c, pois, à culpa. nossas funuadas queixas.
A' primeim nota de nosso ministro respondeu o Sr. Ilcrdelle se deve cm grande parte lancar a continuttÇilO da guerra.
Sob a influencia de taes refléxõcs, Sr. pr·csidcnto, que reru. em 2í do maio ...
naturalmente acudirião ao espírito do nosso ministro, tomou
O SILVELRA DA MorTA: -Dirigindo uma nota dó 40 pa•
clle patte na mediaçiTo, com a qual nenhum damno causava ginas.
_
ao objecto que o lcvàra ao lUo dit Prata, antes podia fazerSn.
FERRAZ:Isso é costume velho.
O
lhe multo bem, sendo que a paz na Banda Oriental é sempre
um.facto de summa importancia para o Brasil, o qual, camo
O Sn. PRESIDllNTtHO coNSELno :-' ... oppondo ás observase sabe, não póde, pela fé dos tt·atados, ser indi[ercnto a in- cõcs do nosso ministt·o aprccia.cões menos exactas, ao <Juadro
depcndcncia c {L estabilidade da republica vizinha. (Apoiado). lle olfensas feitas por oricntáes a br·asileiros outro de supNem o ministro brasileiro, Sr·. presidente, podia, na cor•- postas oiTcnsas praticndas por brasileiros contra oriontaes,
junctum à que se alluúc, esquecer a. politica internacional tgual se não mais avultado.
do gabinete, claramente traçada no sBguinte período do ultimo
O Sn. StLVEmA DA ]forrA:- Elles sempre tem saldo.
relatorio do ministorio dos negocias estrangeiros: ((A politica
O Sn. J>RBSJDllNTE no CONSELHO: -Teve, pois, o Sr. con·
do impcrio ó de abstenção e neutralidade, niio só nas dissensões o conllictos cxtel'llos, como nas lulu:.~ intot·iores daquclla sclheiro Sarail•a de dirigir ,ainda ao Sr. Herrcra uma .nota
republica1sem proJuiso, poróm 1 dos bons offlcios c apoio mo- ctn 4 de junbo, e o foz restabelecendo a verdade dos factos,

r

SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1BGi

127

mal apreciados pelo ministro das relações exteriores da repu- m()u requerimento, devia corresponder-me, assim como ao
blica oriental. Nesse ínterim chegarão de .nucnos-Ayres a senado e ao paiz, com mais alguma. franqueza do que o fez.
~lontevidéo os ministros argentino e inglez com o desígnio de
O Sn. FllnRAZ :- Eu acho que foi, talvez, além do que
offerecer os seus bons officios para a pacificação, ficando a convinha.
nossa missão especial. ..
O SR. Sn.vmn.\. Di MoTTA :-Principiou S. Ex. intrincheiO Sn. SJLVEJRA DA ~loTTA : -Burlada.
rando-se na reserva diplomatica, como que, querendo impór
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - ... interrompido por tal si,lencio
á. d!scussiio. do rcqu~rimento, co~ a declaracão próincidente, como o senado já sabe.
de (!UC JUlgava Inconvemcnte toda a dtscussão sobre esta.
A terceira parte do requerimento do nobre senador pela vm,
por cnusa do estado da questão intemacional.
província do Goyaz é esta : << Se a retirada uo nosso ministro materia,
Exagerou
S. Ex., por tal fórma essa sua reserva diplomapara a republica argentina .importa ou resultou de rompi- .tica, que deixou
de dar caracter official a factos. da missão,.
mento das relações incumbidas a missão especial. ))
ou
que
tem
relação
com clla, c que estilo no domínio puSr. presiuente, declaro que a iúa do Sr. Saraiva a Buenos- blico, já pelos jornacs
do Rio d<t P1·ata, j;i por algumas
Ayres não importa nem resulta de rompimen{o dns relações correspondencias que têm
chegado ao conhecimento do paiz,
incumbidas á sua missão. Fôra esta, como eu disse, suspensa baseadas
nas
revelacões
desses
jornaes
pelo incidente da mediação.
o que significa, senhores, rlegar-se o. governo a dizer-nos
. o SR. SIL VEI!l.A DA nfoTTA: - Elle já está em nrontevidéo. alguma cousa officialmento sobre esse processo da mediação
O Sn. PRESIDENTE Do CONSEI.no : -Terminado o incidente conjuncta, entre o representante da republica Argentina, o
c antes que tornasse ao objecto especial ue sua missão, o ministro inglez eo nosso enviado extmordinario.?
nosso ministt·o, ·que tinha credencial para: o Sr. ~litre, presi- l)ot·ventura, senhores, póúe mais haver alguma reserva
dente da republica argentina, julgou oppor·tuna a occasião de nesta ma teria, quando nos jornaes do Rio :da Prata. já estão
it· a Buenos-Ayres, e para la se dirigiu, mas no presuposto publicadas todas as notas trocadas entre os. mc.diadores, e o
do ~revemente insistir nas reclama~õcs, apresentando o seu govemo do Estado Oriental, entre os mediadores e o general Flores, c entt·e o governo do Estado Oriental e o general
ulhmatum.
·
Esse ultimatum, Sr. presidente, que transpira do relatorio Flores?
Esses officios, publicados por extenso, ·não devem consiultimo da repartição dos negocios estrangeiros, não é guerra.
O Sn. SJL VEIRA DA }IOTTA:..:.... Oministro já o apresentou? derar-se o transumpto dos pro tocollos das confe!'encias que
houve entt·e o govcmo oriental e os tres ministros mediadc0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Em ultimatwn não será res ? Para que nos vêm erlt;lo o nobre presidenta do conse~
guerra, ha de traduzir-se no caso de não sermos attendidos, lho dizer : << Não convém fallai· nisto, não fallemos nisto ;
no uso da força para proteger os subdi los do imperio, que podem per'igar os interesses da nação ; estes ncgocios são
silo em territorio da republica ol'iental victimas de continuas muito melindrosos, são questões diplomaticas. )) r.ançando
violencias, mormente durante a luta fratricida que orna dillt" assim mão de logarcs communs, que não têm applica~ão
cera. E' um recurso admittido pelo direito internacional com nos governos constituciona'Cs, senão quando a divulgação
o nome de represalias.
dos negocios póde prejudicar as ncgocia?õcs pendentes, mas
O Sn. FERRAZ:- As represalias são já um meio violento. não a respeito das negociações acábadas I
Pergu~tarci: a tentativa d~ arranjo amigavel entre o g~
O SR. SILVEIRA DA UoTTA:- Se não é occupacão do ter- verno
omnlal c o general Hores não abortou ? Sr. presiritorio oriental o que vem a set·?
•
dente, a prova evidente do que deve-se reputat· este negoO Sn. PRESIDENTE DO coNSEL!IO : -Não é occupacão de cio terminado, cmbom possa ser recomegado, ó que o mitenitorio\ é a .approximação de nossas forças ao territorio nistro inglez c o ministr·o argentino rctirarilo-sa para. Bueda repubhca VIsmha, será mesmo a entrada momcntanea de nos-Ayres e o nosso ministro acompanhou-os, por que tem
nossas forças para impedir violencias contra os nossos conci- andado sempra atraz dclles, cousa que desgosta aos q11e,
dadãos, mas voltando .logo a fronteira.
como cu, aprecüio o caracter pessoal do nosso enviado exO S11.. FERRAZ: -As represalias são sempre um começo traordinario ; é um cavalheiro que merece muita estima do
paiz ; lamento, pois, que o Sr. Saraiva ande fazendo esse
·do guerra.
·
necessariamente por causa das iiistt·ucções que tem
O Sn.. PRESIDENTE DO· coNSELHO :-As represalias, Sr. pre- papel,
govemo; nã? póde ser outJ·o o motivo.
.
sidente,· não .são comeco de guerra; como assevera o nobre do
.
Attenda,
~orem, o sanado, ás razõc~ que te~ho pa~a. d1zer.
senador pela província" da Dabia.
que a negocwqão de paz estava tet·mmada ; o preCH30 que
· O·sR. FERRAZ:- São sempre.
cu a acompanlie desde o principio.
O SR. PRESID!lNTE no coiSSELno:- Sempre, não. Pó de das Como começou ;t negocia_çilo de tlaz, senhores ? Foi por
iniciativa do gt verno ·hmilctro ? Não ; o mesmo nobre prerepresalias seguir-se a guerra ; isso ó outra cousa.
Tal é, Sr. presidente, o estado dos nossos'negocios no Rio sidente do conselho concordou comigo que o nosso envmdo
.
· .
da Prata. E' possível que os acontecimentos se precipitem apenas foi cooperador.
chegando-se ao. extremo da guerra. ~las o que é certo é que O Sn. FRESIDENTE no CONSELHO :-Como forão todos.
a guerra nãoestà nas intencões do governo brasileiro, o qual,
só sendo a isso compellido; a aceitaria. Acrescentarei que,
O Sn.. SILVIliRA DA nloTTA:- Do quem foi a iniciativa?
longe de querer a ~uer;a, o governo imperial alimenta as E' preciso que o paiz o saiba. A iniciativa, senhores, partiu
mais bem fundadas esperanças de que as cousas não chega- do ministro da Grã-Bretanba na republica Argentina. 1omou
ráõ nunca a esse deplorava! extremo.
0 St·. Thomthon a iniciativa de interpúr os seus bons officios
E' o que tenho a dizer.
entro o governo de Montevidéo e o'ge'neral Flores; com que
o Sr. ~ilveh•a da i11otta: -Sr. presidente, releve o fim scr1hores? Foi porventura o representante do ·governo
senado que ou principie ngradecendo ao honrado presidente inglez levado a e:sa tcntat.iva para. dar apoio ás ~atisfações
do conselho a apreciacào que fez da prudencia o pausa (e que erão do vidas ao Bms!l pelas offensas que tmha rccc:vou fazer verdadeit·o ·o seu dito) qué emprego nas discus- biuo ? A idéa. da negociação de paz, sogundo publicárão o~
sõcs desta casa, ~rincipalmente quando se trata de assumpto jorn~cs, partiu. dos repr·esentantc.s do governo ingler, P 4? fll~
internacional melmdroso, para penetrar o qual S. Ex. devia publica Argontma~ desta r~pubhca que tamhem lom qiJ.e::;tt~es
saber que cu marcharia com passo tímido, porque conheço o pendentes.com o Esta~o One~tal, P?rquc aonserva sob Q seq
alcance das palavras proferidas em uma tribuna tão autori- poder a Il?a de Marttm Garc~a, CUJa posse ó. d1spu.tada pelQ
sada como é esta,' com referencia aos interesses do Brasil govemo onental. . .
.
i ~
·
cm luta no Rio da Prata.
E não só os tmmstros ·rnglez o argentino t verao a con·
~las, Sr. presidente, o nobre pre~idente do conselho ten~o- cepção, . COJ!lO a primeir~ entrc~vis~a com o general Flores,
:me feito justiça, quanto á prudenc1a com que fundamentei o em tem tono da republ\ca Argentma, a bordo de uma ca..

I

·~·,

128

SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 18Gí.
,1,!

nhoncira. inglcza, antes que seg-uissem para ~Iontevidéo e
fossem entender-se com o St·. Saraiva afim de obter a sua
cooperação.
Logo, senhores.· deve-se reconhecei' que o Sr. Saraiva foi
chamado pant a coopcracão de uma idóa cuja iniciativa
tinha. inteiramente pertencido aos dous l'epresentantes daquelles governos. Eis a ra:ão, senbo1·es, porque, no discurso
com que justifiquei o meu requerimento, disse que dcsgl·acadamcnte o enviado do ll1·asil Linlra a·ulado na cauda dos ministros inglcz e da Confedera cão Al'gcntina l Não era este o
Jlapel grande que cabia ao enviado do llrasil nas questões de
montevidéo.
Trago isto, Sr. presidente, para provar que a obra da
pacificacilo teve origem no pensamento do agente de um
governo· com. o qual o governo do Urasil, quando não desconfiasse de suas intencões gene1·osa~, devia ao menos conservar-se em r.:um·da, • em guarda delicada e melindrosa,
porlrue tem as suas relações officiacs·ínterrompidas com o
governo impeJ'ial.
Entretanto, senhores, o prtpel que nos coube nessas tentativas de paz, foi de mera cooperação 1 de auxilia1·, todo secun_dario, subalterno, c eu poderia até dizer - foi um papel
de InnocentC' ....

cc Annuncia-so a ida de agentes diplomaticos para o Para~
guay c o Rio do J aneil·o. ))
Com esta lei tum, creio tc1· provado a minha. assoi'Çiio-que
nesta nesociagão de JHlZ a Iniciativa não partiu do governo
do Dmsi!; que o governo do Dmsil, cm todo o desenvolvimento da ncg-ociagiiO, fez um prtpel suballerno, e que ultimamente, depof~ de se ter frustrado a tentativa de paz quan:lo
parece que o ministro brasileiro quer recomegar surr·s reelamagões, o representante do .governo inglez reune o COI'flÓ
diplomatico pam tomar providencias sobre a eventualidade do
emprego da forna pelo governo .imperial, e começa por pOr
de parte o representante do Ilrasrl. .
·
Ora, senhores, sendo essa a má posicão que o nosso enviado, sem duvida cm virtude das instruccões que recebeu do
governo imperial, aceitou, entendo que déve haver comnosco
mais franqueza; o governo devia explica1·-nos o seu pensamento, não só em relacão áquillo que disse o nobre ministro
que tem intenção de faz61', e que se diz ha muito tempo quo
se ba de fazer, e não se faz, mas em rela~ão áquillo que se
fez e que se mallogrou.
.
.
Senhores, é tiio conhecida hoje no Rio da Prata a ma1·cha
falsa que tO!UOU o governo· do Brasil, intromcttendo-se na
negociaçã9 de paz entre o governo .deMontevidéo e o general
Flores, que não ha ali, póue-se dizer, duas opiniões a esse
respeito
.
.
l.;cndo os jornaes do Rio da Prata; os de ~lontevidéo, tanto
os que npoia:o o govel'llo de Aguirre, como os que podem ter
nuançns coloradas,, e os de lluenos-Ayrcs, incl.usive a Tribuna acha-se a segmnte sentença contra o llrasii, na execução
desta missão especial: desgraçadamente não ha um liUC não
reconheça que o Brasil foi codilbado ..

O Sn. FEnnAz :-Isto é que não fazia mal.
StLVEillA nA MoTTA:- Pam confir·mar esta minha
apreciacão permitta o senado que eu leia uma noticia da
ullima hora, vinda pela canhoneira Parnahyba, e ua qual o
nobre ministro tambem nada nos quiz dizm·, posto que é da
lle{orma Pacifica do tlia 14, em que sahiu llquella canbo.
neim. Diz a Jie{'orma Pacifica (lendo):
cc Falia-se de algumrts conferencias p1·eparatorias que se
O Sn. D. ~IANOEL:- Isso tem uma explicação muito facil.
haviiio effectu,ulo em pre1•isão de determinadas eventualidades cnlr~ SS. Exs. os Srs. l.larbolani, ministl·o da I tal ia ; O Sn. Srr.vEmA DA 1\IoTTA:- O nosso ministro recebeu das
Maillefer, ministro de França; Creus, de llespanba; Leite de mãos do ministro inglez a concepcão da teritativa conciliatoAzevedo, de Portugal; e Letlson, do Inglaterra. Este ultimo ria entre Flores e Aguirro; acl)mpãnhou até certo ponto esse
rli·plomata deve tet· recebido instrucções pelo ultimo paquete, ministro quando foi á camprtnha, a de certo ponto cm diante,
segundo se lê na seguinte correspondencia rrue transcrevemos não podendo ir pot· causa dos seus incommodos de. sande,
da Nacion., etc. n ·
·
mandou o s·eu secretario o Si·. Tavares Bastos, ·de inaneim
Eis o primeiro ponto a que eu queria chegar; nest~s cir- que houve sempre da prtrte do Bmsil uma testemunha secuncumstancias, a Jegacão brasileira estava de banda em todas dm·ia para apparccer no movimento intentado por Thornton,
as combinacõcs do 'corpo diplomatico pelo ministro inglez, de acordo com Elisalde.
cercado dos· ministros f1·at1cez, italiano, portuguez o hespa·
Este mesmo papel de andar atraz foi que o nosso ministro
nllol ; o ministro brasileiro era posto de parte.
continuou a desempenbrtr depois de frustrada· a negociação;
Ainda mais, vejamos a correspondencia a que se refere Thornton e Elisalde retirarão-se para Buenos-Ayi'Os; logo
este artigo e que devia ter chcgrruo ao conhecimento do mi- apoz, nas suas aguas, foi o ministro brasileiro; . Thornton e
nistro inglez, o Sr. Thornthon. (Lendo.)
Elisalde vollúrão para ~lontevidéo, e logo apoz-ellcs era escc De uma correspondencia datada de Londres em 23 de perado em nlontevidéo o Sr. Samival ~
. •
maio c dirigida a Diario de Pernambuco, extrahimos o O Sn. MINISTRO nos ESTRANGEmos : -Donde teve essa noseo-uinte:
ticia?
~c A mala do Brasil vinda no ultimo paquete de llordéos foi
O Sn. SJL VEIH DA nloTTA : - ( Mostrando os jornaes ).
artui distribuída na mrtnhã do dia 21 do corrente, e alguns
·
jornaes publicárão posteriormente que ·a esquadra brasileira Estti aqui..
foi rcforcada em Montevidéo com uma divisão sob o commanrlo
O Sri. D. lUANOEL :-:--Na Reforma Pa;ifica ? .
do vice-Ühnirante barão de Tamandaré. O motivo allegado
O Sn. S1L VEIRA DA lUoTTA:-Não é só na Reforma Paci(zca,
para este passo parece ser a nccessiuada de apoiar pela força
ii continuaçno das reclamanões que o . Bras1l tem contra o Sr. sen~dor ; creio que mesmo os nobres minist•·os não
govcmo de montevidéo, embora. se acrefhtasse geralmente que podem contestar; isto é, sé contestarem, dilo má idéa de sua
o ministro b1·asileil·o só recorreria a este meio em caso ex Ire- policia, porque é facto averig·uado que no dia H o Sr. Samo. Entretanto; suspeita-se cm Inglaterra que o governo im- raiva era esperado cm Montevidéo.
Vou ler uma carta. de pessoa muito habilitada, de um
perial busca sempre pretextos para difficultar as suas relacões
brasileiro
muito distincto, que está no Rio fht Pmta haannos,
politicas com aquella republica, afim de incorpora-la ao "imque não tem ali posicão official e que póde fallar desembaperio, dada a occasic1o .. , .
rar.adamente. Veja nobre senador se_é verdade ou não o
o Sn. D. nlANOEL:- Tem-se dito isso. 100 vezes.
qu"e estou affirmando; vou ler com pausa·: (lendo).
cc Agrade co-lhe as noticias politicas que me dá. Para pa ·
O Sn. SILVEIRA nA MoTTA:- E nem assim aproveita o que
ga las lhe rémetto a Refor-ma de hoje onde poderá ver, com
se diz . (Continúa a lê r) :
cr • • • • • c ó provavel l[UC o govel'llo britannico, descon- a devida cl'itica, o que se passou aqui ultimamente a resfiando, nas circumstancias prc6entes, da politica bmsilcim peito da paz. Sou mui pequeno para julgar sumidades polir~m Monlevidéo, se apresse em ordenrrr ao seu ministro resi- ticas da nossa terra ...
donto naquella republica, que observo attentamcnte os passos -Isto é demasiada modestia do correspondente. ( Continúa a
rt4e der o governo uo .Brasil para apoiar c levar a e[cito as ter) cc ... mns está me parecendo que ainda desta vez, em vez
ue amigos fa1·cmos novos inimigos na republica.
PIJíiS reclamacões.
.
cc Se com os negocias publicos se brincasse cu diria que
. " A Inglaterra tem que t~mar um dcsforço do llrasil e. pó de
agora apresentar-se o enseJo. As relações entre o llrastl e a estam(}s jogando o passa. adiante das iniquidades que comuosco praticou ahi a Inglaterra: _!~alta acrescentar ao que.
Gnl-Dretanha. ainda estão iutorrompida$ ..
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diz a Reforma, que o presidente se pr·e5tou à mudança mi- dellcs postos no exercito oriental, ou exercendo cargos civis
nisterial exigida, mas a sua combina~ilo, aliás muito ncci- do estado.
tavcl, foi in limine regeitnda pelo Sr·. Elizalda, a quem. sem
<< 2. 0 A immediata destituiciio e responsabilidade dos ag-enconhecer os individuas pt·opostos, appr·ovou o SI'. Sar·aiva. >> tes do policia que têm nhusailo da autoridade de que seacbão
Sem conhecer, de certo, p~rque razão. os tlous indivíduos revestidos.
_.
.
-propostos n~o. enio agradavc1s ao Sr. Ehsnl~le. Sabe se que
,, 3. 0 A indemnisação ela propriedade que, sob qualquer
cm ~lontevtdllo ha. tntcresses cm antagonismo com os da pretexto, tenha sido extorquída aos brasileiros pelas autorire[lUblwa Argentina, e talvez alguus em maiot· antagonismo dacles militares ou civis dn. republica.
'do qull os que ·ha com o Bl'ilsil; e esses indivíduos que Sr.
c< 4. o Que sejão postos em plena libeJ·daue todos os brasiSal·aivn. impugnou como S!'. JWsalde pam não serem aceitos, leit·os que houverem sido constrangidos ao servico das ármas.
scrüto talvez mais a favor do llr11sil do que a favor da
Aqm não diz por !iuem, se conslmngitlos 1ior l<lores, ou
republica Argentina. (Cont·inúa a ler).
por Aguirl'e. E' vel'dauo que, quanto a este artigo, natural« Se não ltouve falta houve pelo menos precipitação nessa mente a tal contestação das ~O paginas havia do fazer a
resolucão que nos vai trazer uma guerra, talvez para servir enumeracão dos brasileil'OS que estilo alistados no exercilo
a interesses argentinos.
de l<'lores. (Continuando a ler)
- « Em verdade itcho cousa muito difficil de casar. os nos« ü.o As convementes orilens o inst1·uccões aos diversos
sos ·interesses e influencia na Banda Oriental com iguacs pre- agentes da autorida~le, rccommenúando-llies a tMior solici~
tencões dos do outro lado do Rio tia Pnlti\.
tude no cumprimento de seus deveres c comminando-lhos
,; Tudo, }>Orém, é í:UJUi extmordil\ario e imprevisto, c seria as penas em que tert"[O do incon·er se deixarem tio tornar
en,.racado na verdade que so realizassem os rumores que e!fectivas as garantias a que têm direito os habitantes da
corrent com visos de verdade neste momento.
republica.
c< Diz-se que ps dous generaes estão cm negociação, c que
« G.o O fiel cumprimento do acconlo celebi·adó e subsistente
a paz será imp~sta no governo pela fo1·ça <lrmada dos com- ent1·e o govemo imperial e o da republica pelas notas revm·.Latcntes aceitando Flúres o ministerio que re.cusáriLo os ne- saos do28 de novembro e 3 de dezembro de 1857, no sentiilo
gociador~s ou outro semelhante, o que daria cm resultado de serem reciprocamen!e respeitados.os certificados de naque os ministt·os interventores são mais Flôristas que o me?mo cionalidade passados pelos competentes agentes dos dons
Flôres.
·
·
govemos aos seus 1·especlivos concidadãos.
cc Agora, como no tempo de Rosas, não é de pÚI'-se Flút·es
« 7.o Que os agentes consulares brasileiros, residentes na
ou Oribe no poder por móro capricho, o. que pretende a con- republica, scjii.o tt·atados com u con.siilcragão c deferencia
fedemcão argentina. Suo outms as suas vistas, e nestas entra devidas ao cargo que occupão. >>
sempre a ani'mosidade e rivalidade que _nos professa.
Ora bem l Sii.o estes mtigos que determinão o objecto da
« E qunnto_aos tleste ~aflo.são todos 1guacs. Se.ha g~erra missão; anota do S1·. Saraiva, apresentada :ui S1·. Hm·rct'it,
contra o Hrastl Flôr·cs vtmra as armas contra o tmpeno. >> devia tratar de totlns estas exigcncias. Houve, segundo nos
Eis-aqui um.a aprcciaç<1o que o~pl~ca a sc_ntença d1~da a disse o nobre presidente do conselho, uma contestaciio a estn
respeito do codlllto que levou a mtSS<tO espccwl no Rw da nota, pretendendo-se que. os aggr·avos que a "republica
Pra.ta.
Oriental tem do govemo do llra~il e os prejuízos !fueJho
Portanto, senhores, essa negociação de paz nasceu de um temos causado silo muito maiores do que os allegados na
pensamento do minist1·o inglez pal'a premunir-se contra p1·e- nossa nota primitiva. IIouve, pois, reconvenção, como se diz
tencões brasileiras no Rio da Pr·ata; c nasceu a Jlar das idéas cm ma teria forense, no que os homens do Esttulo Oriental
da 'republica m·genlina que tem pretenções sobre 0 estarlo stio lwbi!issimos; '[ll'ocurão sempre fazer reconvencões; mas,
oriental e a quem por corto nito póde fazer conta a sup1:cma- pet·guntarei: o nobre ministro ha pouco disse-nos que onosso
cia. da influencia brasileira naqucllCls lognrea. Tenrlo alu nas- enviado extmordinario replicou ; S. Ex. fará objecto de secido a concepciio dessa pacificacão, vê-se, que nos promenorcs, gredo em deelarar a data da replica?
.
no uesenvol víinento, o .ministró brasileiro fez um papel suba!O Sn. PnEsmEN'rE DO CoNsm.no : - E' de 1 ou Gtle julho.
terno· c o nobre 111'esidente do conselho assignalou .bem o o Sn. SILVEIRA DA ~loTT.I. : - Fói justamente quanuo o
papel 'que coube ao nosso ministro chamando-o cooperador; nosso enviado extraordinario replicou, que começut·iio cm
foi um méro ajudante d'ordens.
~;uenos-Ayres a~ conferencias do. ministro inglcz com o Sr;
Agora, pergunto, Sr. presid~nte, seria essa a politica l\Con- Elisalde para se mterpôrem no mero das nossas reclamaçõos.
sclhada ao governo? Nuo se pode pergun~ar nada aos nobres Con·eu aqui que 0 governo oriental tinha sido até l'cquel'ido
ministt·os por que elles não querem abJ'II'-se com a gente. pelo nosso ministro para retirat· a sua. nota de contestação;
:Faco tod~ a justica ao Sr. Saraiva, é um brasileiro, a respeito sabe-se que aquelle governo niio cenveio em ~etiraz- a sua
do .·qual não posso pronunciar uma palavra que nem de leve nota, c isto foi que deu log~r a que o nosso mimstro, ~e.den~
deva susceptibilisa-lo sem dôt• minha; mas sabe-se que elle do da retirada da nota, repltcasse ; sabe-se (o nobre mrmstm
obra em vir-tude de instruccõcs do governo; tudo o que digo m1o quct· declarar nada, mas convém que se diga o que so
é com o p;overno que )he 'de~ ·_instrucções ~ ayprovou_ o que sabe) sabe -se que 0 nosso ministro, tendo insistido na retielle fez; Pergu~to, po1s, a ~ol~ttea _q_ue a mrss~o espec!al de- 1-adn da nota do governo oriental, pot· que esta contestava
scnvolveu no R10 da. Prnta e a politiCa que fo! ~recomsada? de frente 0 nosso direito de pedir satisfa~ões, c tendo-se o
E' a politica iniciada no relataria do nobre mtntstro dos es- governo oriental recusado a isso, o nosso ministt·o cltegou ao
tt·angeiros? O relatado diz isto: (lendo)
..
.
11onto de por sua parte acceder a·que so·retit·assem ambas as.
« A posi~ão, portanto, 9ue acaba de_ tomar o 1mper10 c~m notas.
a missão especial que env1ou _a ~fontev~déo,, sõ tem por O~JCPer~untarei, portanto, se é certo que o nosso enviado cxcto prestar aos subditos brastleu·os, alt rcstdentes, a devida tntordmario condescendeu em retirar a nota, que entabolava
protec~ão. >>
•
•
• _
a negociação ; o que ó que ficou 'l
Na parte do relatorJO consagrado ao obJecto da missao, o
.
.
.
nobre. ministro assignalou se to artigos que servem para d()-, . O Sn .. D._ M:\NOzr.-- O no~re. senador sabe ISSO com cortermina-lo; entendo que estct sele artigos devião ser tran- ·tcza. ou c amua da Rc{o·rma 1actfica?
scriJ1lOs ipsis Mrois na nota que o Sr. S;miva dirigiu ao
O Sn. VISCONDG DG JEQUITtNnoNnA.:- Niiorospond.a, vá o
govcrn~ ~e Mont~vi~léo, quando lhe d~clarou. q_ual o fit!l de nobre senado!' andando }Jara diante.
su.a· missa~. E, a VIsta destes sete :u·tlgos, ~Ju!ze o pa~z se o Sn. D. MANom.-: .;,_Devo responder; niio se assevera
fot para 1sto que o governo mandou a mtssao espccml : um facto desses· sem mais nem menos. Agora digo eu, qut1
(lendo)
.
.
m1o é exacto.
« Tem por fim o govllrno 1mperml obter :
.
.
..
« 1.o O devido castigo, senão de todos, ao mllnos dos prinOSn. ~u.vmnA DA M~~TA: - St·. presJ~ento, olbanuo pata
cipaoscriminosos queexistomimpunes, occupando ató alguns, o relatol'lO do nobre mmtstro de estmnge~ros
de conho-
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cer a natureza da missão especiàl, e olhando para os factos
Senltores, o Estado Oriental dà cuidados ao imperio, cusq_ue s~ passão no ~stado Oriental, desde que a mis~~o espe- ta-nos muito dinheiro, e tem tambcm custado muito sangue
cml la chegou, creio que a conclusão é esta ; ou as wstruc- bJ·asileit·o derramado cm defesa de seus interesses, de sua
ções do govcrn~ são diversas das doutrinas do seu relatorio, autonomia; esta cxperiencia custosa, ha muito que dura e
ou e~tão essas mstrucções não tom sido cumP,ridas,.
se repete ; mas todos os dias reconhece-se que é csteril.
P01s, .senhores, para fazer todas essas ex1gencias tão pcVejo que desde as convenções J,e Predour o Mackau, em
r~mptorms de satisfação por offen?as, por insultos, de indcm- 1810 e em 1842, constantemente se estão tentando no Rio da
msação por damnos, de garantias contra oJfensas futuras, Prata em prezas de consolida cão de ordem legal naquella I'e ·
va.i uma missão especial, e, quando duas potencias estranhas publica, com a csperanca dÍl achar-nos um dia em frente de
se querem mctter de permeio entre o governo de Montevidéo um governo que offereç"a garantias para tratar ; desde essa
e um general que lhe disputa o mando, o ministro do Brasil época, porém, todas as tentativas têm sido baldadas; esta·
em missão especial suspende, como disse o nobre presidente mos sempre no mesmo terreno.
do con~elho, a sua negociação,. associasse a uma _tentativa E, senhores, o que significa esta politica exterior que devo
de pacificação no papel secundar10 que fez ? Esta e quo é a ser uma apreciação das conveniencias do estado; o que signipolitica do relatorio do nobre ministro dos ostrangeiros ?
fica esta politica que tem agora por base a disputa entre dous
Senhores, eu veJo que o nosso governo está procedcnrlo ao governos, cuja legalidade a republica Argentina tem posto
revez daquillo que o simples bom senso ensina. Em t~da a em duvida até hoje? Os jornaes c os homens eminentes do
parte, quando se tem de chamar a razão e ao dever uma Bucnos-Ayres desconhecem essa legalidade.
nação-que se separa dellc, quando se tem de exig-ir uma saQuando se tratou de ofiereccr amnistia ao general FlóJ•c:,
tisfação, nenhum guverno tem a ·ingenuitlade de, dirigin- a Tribuna, jornal de Buenos-Ayres, accusou Elizalde de traido-so ao offensor, exigir que primeiro se torne forle para ção por ter pretendido sujeitar o general Flôres á amnistia de·
deQois responder ás exigencias que lhe vai fazer 1
um governo tão illegal como o de Aguii·re. Naquelle paiz,
Pois, vamos no Estado Oriental pedir .satisfações ao go- senhores, onde se publicão as opiniões dos seus estadistas,
verno, que está atrapalhado com suas dissencões intestinas mesmo daquelles que são favoraveis ao Estado Oriental, code temos a simplicidade de parar e dizer : •
tuma-se dizer, para debilitar a força moral do governo de
« Não ; deixemos estes homens fortalecerem-se e depois lUontcvidéo: cc O governo de Aguirre é t<io illegal como o de
brigaremos I )) Ets a que se reduz o papel que fez ( por isso Flôres, com uma unica diffcrenca, e é que um é presidente
chamo simplicidade ) o nosso ministro no desenvolvimento na Campanha e o out1·o na praca; um foi eleito pelos soldada missão especial I QuandD estavamos apertando com o dos c o outro foi eleito em umã rcvolucão parlamentar, que
governo oriental, exi~indo satisfacões nos termos destes altet·ou a constituição do estado. )) •
sete artigos do relatono, que constftuem o objecto da missão
O Sn. FERRAZ :-Um golpe de estado com a deportação de
especial, mettem-se de permeio para baralhar o jogo o ministro inglez e o ministro argentino, que erão interessados cm senadores.
opporem-se ás nossas vistas, e o ministJ·o do Brasil cede,
O SR. SrtVEIRA DA ~fOTTA :-Uma especie de quinteirada.
e não só cede, mas coopera, reserva.ndo-se para pedir depois
O SR. FERRAZ :-Não houve mortes.
as satisfacões quando o governo oriental estivesse bem
fortalecido· I
O SR. SILVEIRA DA ~loTTA:-Ora, quando tal é a apreciação
Senhores~ o qne se póde seguir daqui ? Pode seguir-se que desses dous chefes se faz em Buenos-Ayres, manda o goesse resultado de que· se !aliava na ultima hora da sabida verno do Brasil uma missão especial a Montevidéo para reda canhoneira Parnahyba ; os ministros interventores· virão clamar satisfações por aggrav?s recebidos, para exigir garanmallograda a sua pacificação ; porém, surgiu uma nova tias, para apresentar um ulhmatum, como esse de que ha
Jl,base, uma n~va solução para o problema ; Lucas l'tloren? e pouco os deu noticia o nobre presidente do conselho; mas,
Fl8res entendtão-se na campanha, de accordo ; elles Im- no meio da empreza, abandona o papel que lhe compete I
porião a Aguirre um ministerio da sua affeição c garanSenhores, desde quo ·o nosso enviado extraordinario pertia, e assim ficavão reunidas todas as forças do Estado cebeu, e devia perceber, que os Srs. 'fhorntliom e Elizalde
Oriental, que estavão até então desunidas, quando é certo chegárão de Buenos·Ayres a Montevidéo para interporem-se
que daquella desunião o Brasil devia tirar algum proveito, entre elle e o governo Oriental, o papel que lho cabia
proveito que tirão em taes circumstancias todos os govemos er:t o contrario daquelle I[UC representou. O procedimento
que tem alguma sagacidade, para não dizer outJ·o l'lOmel
da missão especial devia se~ este : cruzar os braços: cc QueTratamos, pois, de proporcionar meios de que fizessem as reis tentar uma obra de pa~Ificaç~o? Tontaes, e vereiS.ll nias
pazes, sem attender a que depois havia de verificar-se o que precisamos de vós. cc Depois vere1. l>
prophetisou essa carta escripta de Montevidéo, e que ha o SR. D. ~lANOEL :-Talvez que se assim fosse o nobre
pouco li.
.
senador fizesse grandes censuras ao nosso plenipotenciario
Julgaes que é Aguirre que está indisposto com o Bmsil? em 1\Iontevidéo.
Estaes enganados; e já temos a experiencia de longa data.
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA. :-Este era o papel, senhores :
No período de 1854 a 1857, senhores, o nosso govmo
auxiliou a Flores para que se fizesse eleger presidente da cruzar os braçus, não recuar um só passo dos tramites das
Banda Oriental. O nosso collega pela província do lUatto reclamacões em que estava, e osperat· o desfecho da negoGrosso, era então, creio que nosso ministro na republica ciação. •
Ol'iental, e carregou até com a culpa de tet· ajudado o partido
Quero encarar agora este desfecho, visto que os nobres ·
collorado e concorrido muito para a eleição do general mores. senadores entendem que dahi podia resultar alguma impul~lores esteve, pois, na presidencia e pergunto: quaes tacão á posicão do nosso ministro. Supponbamos que a ne~
forão as satisfacões que o governo do Brasil teve em 181>7 gociação se inallograva, como se mallogrou ;_ o nosso minisdas muitas e an"tigas queixas que ahi se tmnscreverão de tro não passava por esse desastre, ficava rmdo-se: ·cc Oh I
este Sr. Thornton, esto.:Sr. Elizalde, que é destas regiões,
todos os relatorios, passando de uns para outros?
Lendo o relatorio do Sr. ministro dos negocios estrangei- ainda não sabião como estes negocias se arranjão aqui? »
.
ros em 1857, vejo que ~ situação das reclamações d~ Brasil Podia ficar-se rindo....
em relacão á Banda Oncntal erão nessa época com l'lores o O SR. D. MANOEL :-Era mesmo um caso para riso ....
que siio "boje com Aguirre.
O SR. Su.vEmA DA MoTTA: - .... e tirar muito partido
Onde estão as vantagens de fazer-se a pacificação, cooperando o Brasil para ella? Era ligar mores com Aguirre para disso; porque, na verdade, s~nbores, nesta ultima phase d~s
termos contra nós, na exigenc1a das rcclamacões, as duas acontecimentos da Banda Ortental, entro os chefes que mms
forcas reunidas? Era supplantar Aguirre oenthronísar Flores, ou menos se tôm approximado dos interesses brasileil·os,
J>ara chegarmos ao mesmo resulta?o que em 1857 ?. . . . está sem duvida al~uma o general Flores; e, se acaso a con~
Eis, Sr. presidente 1 porque cu d1sse que não comprehendia ciliacão, a tal mediacão, se mallograsse, não em por cert~
cm detrimento do general l~lôres.
semelhante marchal
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Mas su~ponhamos o inverso, que a pacificação se fazia ; tudo isto, admíttirM este direito das gentes 1 em que se firma
seguir-se-ti ião dahi os mesmos inconvenientes que .se segui- o nobre presidente do conselho para chamar simpliccs repre~
sal ias u. invasão do territorio.
ria se ella se fizesse com a cooperaçã.(} do .Brastl.
E se acaso se tem de dar um passo destes, o nobre presi~
O Sn. D. MANOEL :-Isso não combina com o que o nobre dente do conselho, que vê como a nossa missão especial tem
senador disse ha pouco ; parece que está em contradicção.
sido codílhada no Rio da Prata pelos ministros inglez e ar~
o Sn. SILVEIRA DA ntoTTA :-Está enganado, e cu pro· gentino ; que vê que o ministro inglcz estil vigiando os nos~
sos passos, e que ba de aproveitar todas as occasiões de sus~
sigo. . .
.
Seguir-se-biiio os mesmos inconvenientes e maiores, sem citar-nos embaracos, como nos vem dizer que vai mandar
duvid~'l. alguma, se acaso a pacificacão se fizesse com a coo- invadir o Estado ·oriental ?
peracão do .Brasil. Entendo, por isso, que o enviado bi·asi· Senhores, á vista desta declaraçã() do nobre presidente d(}
leir·o • não devia dar um só passo para a pacificação ; e sim conselho, e reconhecendo eu que, embora com menos pausa
do que eu, S. Ex. falia sempre com muita prudencia, mesmo
limitar-se. ao terreno das reclamacõcs.
Senhores, porventura, nas quêstões do Rio da ·Prata não prudencia sem pausa; acho que nãó seria imprudencia conestão hoje em lula todos os interesses oppostos, todos os an- cluirmos esta sessão pedindo sessão secreta, para S. Ex. dar·
tagonismos que fermentão na Confederacão Argentina? N;1o nos sem inconveniente o resto dessas noticias, que talvez
sabem os nobres ministros da protecr.ilo ·que o general Mitre não queira dizer, cm·am populum. Entretanto S. Ex.levantou
tem prestado, segundo as queixas ·do governo oriental, ao a ponta do véo; disse que mandou-se invadir, mandou-se
general Flóres, seu cooperador na luta da Confederação? entrar o exercito na campanha oriental. Quando o governo
Não s~bem os nobres.ministr·os qu~ es~a posição de faut~r da diz que ba de mandar fazer uma cousa destas,é porque já está
rebelltilo contra o govei'Oo de Agum·e tmporta o antagomsmo completamente preparado para a execução ...
de uma potencia rival da Confederação Argentina, que está . O Sa. SouzA FaANco:- Da reprcsalia se seguia mandar ;
sempre de mão armada para auxiliar o Estado Oriental con- mas S. Ex. não disse que já mandou.
·tra todos aquelles que se apresentão com prctenções a seu
respeito? Está definida, está clara, está conciliada a posição O Sa. SILVEIRA. DA MorTA :-Gosto de apurar estes apartes.
do general Urquiza á frente da provincia de Entre-Rios, onde W na verdade preciso notar-se que, quando o nobre prese conserva como um terti.us, que tem de decidir as questões sidente do conselho exemplificou 'a reprcsalia, disse cc v. g.
entre o Estado Oriental e a Confcderacão Argentina, da qual fazer entrar o exercito no territorio oriental. >> lsto o nobre
ello tem queixas profundas. Como éntão, senhores, vai o presidente do conselho disse a quem, senhores? Ainda sé
governo impera! innocentemente cooperar para fazer-se uma fosse a mim, podia-se tomar por um gracejo; mas disse-o em
obra de pacificacão que é toda em detrimento dos seus inte- 1esposta a um aparte do nobre senador pela província da
Bahia que .lhe fez uma pergunta a tal respeíto ...
resses e do seu Jireito?
· ·
Tenho feito as minhas observacões para caracterisar a po- O Sn; PIMENTA. BuENO : _.;.E isso está no relatorio.
sição da missão especial, e tenho (li to quanto entendo que por O Sa. SILVEIRA DA ~forrA: -E, demais, essa idéa está.
ora posso dizer para mostrar que ella não representou o papel no relator10 como muito bem diz o nobre senador por S.
que, cm minha opinião, devia fazct·.
Jlau·lo.
Porém, senhores, o nobre presidente do conselho terminou Declaro, Sr. presidente, que eu tinha tencão .de retirar o
o seu discurso com palavras muito significativas e que devem requerimento, se o nobre presidente do consefho fizêsse o que
exigir algum desenvolvimento mais.
eu julguei que elle fazia. Eu lião queria que S. Ex. nos
Disse-nos ha pouco S. Ex. que se ião restaurar as recla- apre~ntasse toda a papelada referente á nota do Sr. Saraiva,
mações, que se ia offerecer um ultimatum, com ameaç~ de que veiu pela canhoneira Parnahyba, porque sei que isso ha
emprego de represalias em tempo de paz. Não caractensou de tet· enchido as pastas da secretaria de negocios estranas represalias; disStl·nos, porém, ingenuamente : cc As re- gctros ; nrrn queria tudo isso ; contentava-me que S. Ex. nos
presalias são muito innocentes; consistem em mandar o dissesse officialmente o mesmo que já sabemos particularexercito brasileiro entrar no Estado Oriental. »
mente. Direi porque; as noticias desses aconteéimentos in ·
Ah I senhores, pois vamos invadir o Estado Ol'icntal, com tcrnacionaes tem grande effeito no interior do paiz. Aqui no
exercito brasileiro, sem ter um fim determinado? Se o nobre Rio de Janeiro póde-se.mandar pedir a um am1go os jornaes
mini~tro nos dissesse: cc Vamos occupar territorio tal, que do Rio da Prata; e ainda assim quantos assignantes tem no
está litigioso; vamos occupar o rincão tal, sobre o qual ha Rio de Janeiro os jornaes do Rio daP1·ata? O nobre mii1istro
·
um tratado de permuta que nunca foi cumprido, já não era dos negocios estrangeiros e poucos mais....
pouco auxilio prestado ao gencml Flôres, ter uma diversão O Sn. D: }1ANOEL: -As nossas folhas não transcrevem?
externa, ou comprehcnderia as reprcsalias do nobre presidente do conselho; entretanto, declarou-nos a~enas muito la- O Sn. SIL VEII\A DA MorrA:-Transcrevem uma outra cousa.
conicamente: ·cc O governo manda invadir o Estado Oriental O Sn. D. MANOEL: -Muita cousa ou quasi tud.o.
pelo exercito brasileiro>> ; mas até onde ha de chegar? por- O Sa. SzLVEIRA DA }foTTA: - Transcrevem uma ou outra
que· estrada vai? o que quer? Vai bater-se ou vai só para cousa; e digno nobre senador, todas essas folhas não remostrar-se em parada do procissão? E se é para batet·-se que cebem
tal ou qual inspiração do governo mesmo 11ara as
·exercito manda o governo invadir o Estado Oriental e sujei- transcripções.
tar-se aos azares de um revez ? As forcas que o Brasil tem na
fi'Ontcira não são por certo aquellas cóm que devia apparecer 0 Sn. n!lNISTnO DOS ESTRANGEIROS: -A exccpcão da folha
•
exigindo o. cumprimento dos deveres que o estado 1•izinho tem official, nenhuma outra recebe.
para .comnosco ?
O Sn. D. }IANOEL:- O que V. Ex. tem Hdo está publiNão quero dizer que o go' crno esteja desapparelhado ; cado cm todas as folhas da nossa terra. · .
creio, senhores, 'JUC para supprir a imprevidencia do govero Sn. Sn.vEmA DA ~IoTTA: -Está enganado; o que eu li
no bastnrá o patriotismo da pt·ovincia do Rio Grande do Sul.
não apparcceu em folha alguma.
,
O Sa. MAIIQUEZ DE CAxtAs :-Apoiado; isto é verdade.
O Sn. D. MANOEL: -Pois essa nova mediacão que se cs~
9 Sn. StLVE!nADA .]IoTTA :-Se acaso o governo n.ão tem tava preparando não foi noticiadtt nas nossas folhas ?
bOJO na frontcmt mms de 3, 4 ou 5 mil homens, e var temerai'Íamente faze1· uma invasão, estou que a província do Rio O Sn. SILVEIRA DA ~IoTTA: -Não, senhor ....
· Grande do Sul ha do compensar a imprevidcncia do governo.
O Sn. D. nfANOEL:- Veiu, eu li; essa não está má l se
Mas, senhores, o nobre ministro só faltou dizer-nos hoje V. Ex. não leu, eu não sou o culpado.
que ia declarar a. guerra ; fallou-nos mesmo cm guerra;
disse que mandava invadir o tcrrilorio, chnmanrlo a isto rc~ O Sn. I'RESJOENTE : - Attcnção !
Jlrcsahas. Não sei se os homens do Estado Oriental e o mi- O Sn. StLVEIRA D.\ ~IOTTA: - Deixal'oi o nobre senador
nistro inglez1 que está por lá olhando muito attentamente para acabar o seu discursosinho para continuar o meu.
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Sr. presidente, como disse, eu tinl1a tencão de retirar o nicnte. Em 2° logar, apreciando os resultados da missão
rcquertmento, porque contava com o que o nobre presidente especial, entendo que ella não tem conseguido o fim que se
tlo conselho não fez; contava· que S. l~x. nos dissc·sse algu- teve em vista, e que, pelo contrario, os negocios estão em
ma cousa; não tudo, mas alguma cousa; e elle não nos 11uiz peior estado do que eslavão antes. Em 3° legar, declarei
que estava prompto para retirar o requerimento,· se· o godizer mda.
Para contestar-me era pmciso que algur1ta cousa nos dis- verno entendesse devidamente que não mo podia dizer mais
sesse, e S. Ex. tinha uma mm·gcm immensa para faze-lo ; nada ...
porque lm muit<i cousa que e~tá .no do.minio de n~o pequeno
o SII. D. nfANOllL: - Já. o declarou o nobre presidente do
· numero de pessoas, e que totlav1a e prec1so que o pa1z ou!Ja ~a
hoc<t do governo ; pOI'l(lJO, desgraçadamente, este nosso pa 1z conselho.
estú. mo affeito a set· ii\fiuenciado pelo governo, quo ató já
O Sn. SILVIliH DA MorrA:-Por ora não o retiro 1 afim. de
não acredita senão naquillo que o govemo diz.
não prejudicar o direito t]\Hl o senado tem para intcrpôr a
Antigamente só se acreditava hos livros de letra verme- sua esclarecida opiniiio nesta questão ; porque entendo crue
lha, depois nos de letra redonda agora é EÓ no que o go- nestas ma terias deve-se dar .:oncessues ao govemo, aind11 cru e
ellc não as queira nceitat·; ao menos ficará com uma resverno· diz.
mais pesada por não ter q11e1'ido ouvir.
J~' preci;~, pois, tr!J.nquillisa~ ~ p~z; porquel lembre-se ponsabilidade
'fcnbo
concluído.
o nobre ministro, que esta notiCia nao tem. elfcito sómente
na capital do imperio, onde ha orgãos do publicidarlc; onde o S1·. Di1\s 'Vieh• o. (ministro dos estrangeiros):- Peco
ba pessoas que pode!n ter os jornaes d~ Rio da.~rata.
a palavra, Sr. presidente, para fazer alguns leves repMÔs
No interot· do pmz, quando se ouvir a noticia de que o áccrca
de algumas proposições otrerecidas á casa pelo nobre
nobre presidente do conselho, respondendo a um aparte do senarlor
que aQaba do ra:lar.
110bre senador pel~ provincia da ~ahilt, <;u).punba .duvidas
Uma
della~ é relativa ao interesse que, segundo clle, tem
quanto á sua deflmciio de reprcsalms, exemplificou dizendo : o Brasil na continuaciío das lutas no Rio dii Pmta. .Assim
{tverbi grati.a, mandar o exercito invadir o Estado Orien- pretende o nobre senÍ1dor que a missão especial errou ... .,m. taln, esieja S. Ex. certo, de r1ue a populaçã~ so ha de es- plctttmente cm coopemr para que a paz e o socego prevalc~
pantar; ba do se julgar que estamos. cm pei:Ig~ ~e gue!m; cessem naquelle paiz. Creio, Sr. ta·esidente, que, em vista
e, essas desconfi<tnças c çssas suspettas prcJudtcao mut~o o dos nossos compromissos internacionaes, ningucm duvida
puiz. pela gmnde perturbaç~o que causào ao commcrcw e qua, longe de apreciar a anat·chia no Estado Oriental, o goa todas as transacções.
vel'llo imperial deseja -pelo contmrio paz e soccgo naquelfa
Ainda hoje, porém, retirarei o requerimento, se o governo regi.io, porque só deste modo poderão prosperar e gozarem os
entender que é incomenícnte ....
brasileit·os ali residentes das garantias que um governo reguO Sn. -D. MANOEJ,: -·Depois de ter falia do umas poucas lar pódo oft'ereoer.
O governo imperial, na situação pt·esente, enviando para o
tio horas quer retirar?
Rio
Prata uma missão, tinha drl attendcr não só it reparaO Sn. i?JJnnAz :-Não é generoso ; deixo mnis alguem çrro da
aos mnlcs que ali soffrem 'seus concidadãos, como tumlHllar.
bem á neccssirlarJe de pór termo á excitaçuo dos espiritos na
O Sn. Sií. vEm A nA ~loTTA:- NJo retiro já.; IMS por fim, nos~a fi"onteira. Nestas cit·cumstancias difficil era a missão,
(1uanilo nli.o houver mais q~cm .queira t~i· a mesma ?uriosi- se, porventura., desde logo fosse apresentando o uttimatum do
<hde qufl eu tive não terei duvtda de rcLII'ar o rcquCI~mnto, que estava encarregada. Assim, o nobre conselheit·o Saraiva,
o~ mesmo antes,' se o governo entender qufl elle pórlc preju- ao chegar áquella republica, fez a apresentacào dos motivos
dicar. Não quero Ct\rrcgar com alg-uma re?ponsabilirlatfe, que o êonduúão ali, recapitulou todos os aggra vos recebidas
visto que o nobre presidente d_o conselho esta tiio avarento pelo Brasil, pediu a reparaçilo dellcs, e ao mesmo tempo fez
de informações, que não nos (hsse nada ...
ver ao governo oriental que eBtava desejoso do entrar cm
combinacão sobrfl medidas futuras, que dessem cm resultado
O S11. FimRAz: -Eu acho que disse muito.
garantias para o~ subditos do sua nação. Qgoverno oriental,
O Sn. PRESIDENTE no coNsEr.rro: -Está ouvindo? ...
como bem ponderou o nobre senador, vel'U. com uma recouo Sn. SIL VIWIA DA n1oTTA:- Estamos discordantes, e não vcncão a esta manifestacão; S. Ex. o Sr. conselheiro Saraiva
rcpficou, declarando aó mesmo tempo ao governo oriental
é a primcii·a vez.
que ia olfcreccr á consideração do governo imperial arruella
O Sn. FEnnAz: :-Creio que é sempl'e.
reconvencilo.
O Sa. Str.vEinA D1 .MorrA: - Tambem não é sempre ; Nas circumstancias da repulJiica nuo se póde ncgnr que o
Y. Ex. niio seja exagerado.
governo de Aguirre era f!'aco para faz.er cumprh· niuitas das
Tenho, S'.'· yresidentc, tir!o._cm vist~ obter i!tformaçõ?s promessas que o govcmo 1mperml deseJava cm ordem a tran·
que tranqud.hsasscm a .or:rnao do patz a :cspetto do. mao t[uillisar os brasileiros ali residentes ; e, pot·tanto, a renli
exilo que vat tendo i~ miSsao especta! envlilda. ~o fito da ZiH.:üo da comminacilo por falta de satisfações podia tamhem
l 1rnta. E dig-o que vm. tc~tdo, poi"q~c os nobre~ mtnistr~s, ha- npl·cssat· aqui!lo qué não descjavamos, isto é, cooperarmos
vendo mttndado a mtssao especial pni"a o J;stado Oncntal. muito dircclnmcnte pura dar ganho de causa á revolução quo
ngora já nlargánio o cir~ulo ; dizem que t.am!!en2 é espec!al lavrava na Campanlw.
J!ll1'1t a republica AI'gentma.; .de modo qne c mts.sao espectai
Collocad.ts as cousas nc5te pé, apresenta-se em MonteviJara muitas parle? f Daqm a nada o Sr. Sarmva tcn:t tnm- déo o ministro dos estrangeiros do Buenos-Ayres, ncomrm]tCill missão espccw l para o Paraguay, e com uma wcumnhado do ministro ingll'z o Sr. 'fhOI'Jiton, para promoverem
stancia mais do funccionm· a missão especial sempre junto um acordo entre o presidente da RepubliCa c o general
da missão ordina·ria, naturalmente para llilver npresentantes ..-. Flores ; solicitou a coadjuvação do nosso ministro, c este,
O Sn. D; nfANOlll.: - Jslo é historico, tanto na EUJ·opa, que queria tol'llar bem patente que seu pensamento não era
como na Amcricn. ; os exemplos vicrão de lá; isto ó que é encostar-se a nenhum dos partidos, se não cooperar para que
cessassem as lutas prejurliciaes a Lodos, aos oriontacs o aos
fóra do questão.
O Sn. SILVEJI\A. DA. MorTA:- Ahi vem V. Ex. com a his- estrangeiros,· lu.tas cuja co11tinuaç;io ~~o pod.ia deixar de propot·cionar occastão a quo se fizessem vwlenctas contra a pes- .
toria antiga.
soa e propriedade do subditos brasileiros, quer por parte do
O Sn. D. MANOEr.: -Pudera não.... E' o que V. Ex. governo logal 1 co.no se c~pi·cssou o ~obre sena!lol', CJ!ter por
queria, que nós a esquecessem os ....
parte de l<'lorcs ; não porha nestas Circumstancws deixar do
O Sn Su.vmnA n,~ MorTA: - Sr. presidente, tenho mani- empenhar muito sinceramente os seus esforços para a consefestado 'o m<lu pc!tsrtmen.l~. Em 1° lognr, .penso que ? gorcr- cttcilo da paz.
1: nem so diga quo a realização da {Jaz importaria em forno devia ser mms oxpltctto e que o podta ser sem mconve-
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tnlcza do governo odental, fortaleza que havta de ser prcj u•
dicinl ús reclamacões que tínhamos de fazer. Se o governo
· oriental"estava frâco, incapaz de fazer valer os preceitos de
sua ·autoridade na Campanha e em muitos Jogares da repu·
blica. que \'antagem tira•m o Brasil cm constrangê-lo por via
das a~mas a uma satisfação ?
.'-... O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA : - Então para que mandúrão
pedir satisfagões a um governo fraco? Devião ter dó úelle.
· O Sn. ~IINlSTno DOS ESTIIANGEmos: -A missão especial,
como se disse no relatorio, apezar de it· incumbida de apresentar um ultimatum, ct·a uma missão de paz, era uma missão destinada a apreciar melhor, no theatro dos acontecimentos, os successos, c poder providenciar ali cm ordem n que
· satisfizessemos o nosso pensamento com a menor somma do
sacrificios que fosse possível. Nilo sei mesmo porque não so
deva suppor que, cooper·anda para que a p.~z se verificasse
na repul~lica or_iental, o c_nviaào extraordinal'i_o do imperio
não .havra assun de prcdrspOI' melhor os ammos pura a
obtcocuo do fim a que elle se propunha.
.
Entretanto, os esforços empregados para a paz pelos tres
ministros mediadores mallograrão-se; é um facto inconcusso;
mas maliogrados esses esforços, nlo se segue que o ohjccto
da n'!issão esteja prejudicado. Em muito natural que as negociacões de paz trouxessem uma suspensiío das nossas reclarmicões; mas, mnllogrados esses esforços, á. missão especial
resta àínda o apresentar ao gove!'no oriental o seu ulti-
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gencia nos esclarecere\. acerca do modo como devamos proceder.
~o desto meio, que não ó commum, nem'ordinario, resultarem damnos oinconvenientes para o governo legal da·republica, queixe-se elle de si, e nilo do governo brasileiro, que
não enviou pam lá. a missão especial. nem reforcou suas
fronteiras pam dar ganho de causa ao partido em opposic.ITo,
mas unicamente para que, como estrangeiros, os brPsile1ros
ali residentes gozassem de todas as garantias ofi'ertadas pela
constituicllo daquella republica.
Se os csforcos para a paz niallograrão-se, o que perdemos
nós ? Ern (IUÕ foi prejudicado o enviado extraordinario do
Brasil?
·
O Sn. FERRAZ : -Só os princípios é que o.Corão •.
O Sn. ~HNISTno Dos ES'rRANGEmos:-Agom as nossas reclamações terão a ligitimidade que para muitos a pl'incipio não
tinblo.
·
-..o Sn. S11.YE!M DA MoTT..I.: -Quando houver rebcllião no
Brasil, a Inglaterra !Ja de querer pacifica-la.
·
O Sn. FERRAZ:-Estc é o principio ferido.
0 SR. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS : - 0 aparte ·do nobre
senador leva-me um )lOuco mars adiante do que cu desejava.
Sr. presidente, não é meu fim agora cmittir minha opinião
acerca dos negocias do Uio da Prata, não nos cabe examinar
se mores tinha ou nã.o razão de lançar mão das armas para
matum. ·
querer conquistar o governo rla repunlica, mas, o que ó para
nós facto inconcusso é que ha 11> mezes elle se acha ah lu·"o Sn. SILVEIRA DA UoTTA :-Já lá está o Sr. Thornton. tando
....
O SR. nrrNISTno DOS ESTRANGEIROS: - Nem com a demora
O SR. FERRAZ: -No Rio Granel c lutámos quasi 10 annos.
nos devemos julgai' pt·ejudicados; porque, s~nhorcs, o esforço
0 Sn. ~nNISTRO DOS llSTnANGEmos:-... o governo legal não
pelo nosso agente empregar! o para consegmr a paz, revelou tem forr.a para sulfocar a rebellião, e promatto as~e estado
bem que o pensamento do governo mio era fazer conquistas, de cousás tornar-se duradouro em prejuizo do orientaes o
que o pcnsament? do governo n~o em. dar ganho de cau~>a .a estrangeiros c de todos quantos ali residem.
·
este ou aquelle ·tado d_a republica Oncntal; e. se as comph- \ 0 S 8 ,, 0· t lHo . _Vá 0 Sr. Thornton pacificnr
cacões daquclla republica, como o nobre senarlor reconhece,
,_ ll. rr.,~r,n: • TTA.
'
polfem com facilidade attrahir pnra ali interesses estrangei- os E~tados-Unwo~.
.
. . ..
ros, quer dos governos das repulllícas vizinhas, quer d.e o~-·
O Sn. FERRAZ: - Lá ba bellrgcrantes rcconhectdos.
tros governos; mars um<t razao para que o governo brasi·
0 Sn~ Mt"ISTRO oos ESTRANGEIROS: -0 nobre senador, nil.0
leiru marcbc com todo o .tento.
·
·
sei se levado pela leitura de alguns jornacs do. Rio da Prata,
Se, apczm· de actos re1terados de nossa parte para promo- fi~rurou 0 mmistro in"lcz como assumindo a dmccão da paz
v.et· ~ paz.~ soccgo. daquella região, _nu o o temo~ po~ido ~on- p~ra burlar a missão ~special do ministt·o brasilcirô; mas, e.tl
s~guu·, e arnda.ma~s não tçmos podrdo conscgurr alr amrgos observo Sl·. presidente, que, se o ministro inglez, de comLt
srnccros e parttdanos do tmp~no; se, a pezat· d_o todos esses nacllo c~m 0 ministro das relações exteriores de Buenos-Ayres,
esforços não podermos. conscgurr llOI' mc!os pactfi~os repara- tivesse pot· fim burlar a missfio brasileira., porque interess~, á
ção aos aggravos fertos aos-nossos nacronaes_, nuo podendo Confcderacão Ar<>entina
o triumpho do Flores, naturalmente
0
nós . por outro lado, cruzar os braços a r~.sper:o dessas per- desejaria 1jue cste acontccimento se realizasse o mais depressa
scguições, ó cet'to que não teremos o,utro remedro sc!1ão ol!r·ar pos~'ivcl,ellc c 0 Sr. ElizaltJc nrro to~Jari;io a deliberação do
e obrar de quo modo: senbore~? I:nzendo, como c comn~a- ir a Montcvitléo para cntmrcm em uma pactuag<1o da qual neção estabelecida no ult~matum, JUStrça pel~s nos~as proprras cessariamentcdevia resultar a continuação do governo.blanco,
nu1os. Se temo~ na campanha uma G!lilllttd_ade Immensa do muito embora se pudesse dar na politica urna alteração do quo
cidadãos lmlsiletros, se ~stes solfr·cm ''tolcncras em. suas pes- resultasse um governo que garantisse a touos c não a um
soas e bens, se a repubhca, !!elo _cst~do de anarc!Ha cm que só partido.
.
, .
so acha, não póuc fazer e~cc:tva a ler, o ~ue nos r~sta a nós ~Parece portanto, quo, se o pensamento da Confederação
paiz limitt·ophe? Fazer JUSltça pelas nossas propms mãos, Ai·<>entina era 11 ctivur, ii1citnr, ajudai· a causa de Flores, não
11rerlispór as cousas, afim do ra:cr cn~rar no ~I·u~uay a força pr;cederia assim; pelo contrario hrwia de desejar quo a roaquer do ten·a, quer de mar, nao for, St·. I re~tdcude, para lizaciio do nosso ultimatum collocas~e o .governo legal do
fazer ameaças mas teia soi~lento para _apomr <ts suas Montevidéo cm circumstancias bc~1 drfficms~ e pel~s quaes
justas reclamações desattendtdas; e, co_nstderanrlo. o estado facilmente se poderia prever que ~lor_es haVIa de tirar parde desordem em que se achava a Uopu~lrca, ga:a~tu· melhor tido tlcllas.
e mais cfficazm~nte a. sorle dos s~b J:tos. b~asrlctros contra ~...,_ 0 Sn. Su.,'EIIIA nA MoTT.~: _ O resultado ria pacificação
. os vexames c vwlencws de que alh sao vrctrmaa.
era a fortificucão liO governo lega!, c isto dillicuilavaas nossa3
'-o Sn. SJLYE.ÍIIA D.l n!oTu: -E' preciso um exercito per- reclnmacõr.s. •
- manentc. .
,
.
o sn." ~~~~rsrno DOS ESTIIANGmnos :-,~ idéa. de governo nas
O SR. MINISTRO DOS ESTR..lNGEmos :-Não set como obrar do etrcumstancins da rcpublic.a não póde dmxar do comprchendcr
modo di~ercnto.
.
.
os dous bclligernntes.
. ~Ias, drz o.honrado senador: «Nosso caso c precrso termos
S p, . . _ Floros J'á está rcconhecirl como b~lli0 tR? Ell!IAZ •
ali urn cxer·c1to permanente. »
.. ,
···~-O Sn. StLVEIIU DA MoTu: -Para fazer a policia da Cam- geran
!tf
C .
'-O Sn. Su.n;m,~ DA 11 OTTA: - reto quo o nosso governo
}lanha.
. .
· não reconheceu alllda como. tal •.
O Sn. MINISTRO oos ESTnANGIHROs : - Pruncrramcnte, e '
p ·d
of, •
natural que, como excepcional, csto eslatlo llc cousas não
O Sn. MrNrs.Tno n~s ESTIIANGil~ROS :- O! oe-~\os n te~
possa tor muita duração no Rio da I>rata; e ortlão a cmor- senadores, a disCu8sao quo nos O'Ccupa é tmpot au e e s na
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:~s palavras do govorno podem ter muita significação (apoia,
dos) : cu empreguei a expressão-belligerante-não para
designar aquelles que não estão reconhecidos como taes ....
O Sn. 11mENTA .Bu.ENO: -Peço a palavra.
0 Sn. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS: - .... C sim, para indicar aquelles que combatem os contendores. (Apoiados.)
lUas isto não me priva de declarar ao senado que os escriptores do direito das gentes reconhecem como belligerantes os partidos que, no caso 'do de Flores, sustentão a
luta por tanto tempo.
O Sn.. FERRAz :-Não senl10r.
O Sn. MINISTRO nos ESTRANGEIROS : ....:. Sim, senhor.
O Sn. FEnnAz: - Peço a palavra.
0 Sn. MINISTRO DOS ESTRANGEIIIOS:- Entendo, portanto,
Sr. presidente, que o governo de sua parte tem feito as
~a~ifestações que julga necessarias para t_ranquillisar o esptrito do nobre senador autor do requenmento e eu asseguro ao senado, como já o fez o honrado presidente do conselho, que o proposito do governo e continuar nas suas re·
clamações apresentando o seu ultimatum e obrando em consequencia delle.
De passagem direi que o proveito que pretendeu tirar o
honr~do senador que acaba de fallar, das expressões do meu
honrado collega, quando exemplificou as represn.lias não é
procedente porque o nobre presidente do conselho alludiu seguramente ao que já consta do relatorio, isto é, que, no caso
do governo oriental não querer ou não poder dar as satisfitções, nós fal'iamos justiça pelas nossas proprias mãos, ~ de
certo que não podemos assim proceder sem fazer r~presaltas,
muito embora não possa o governo, de ante-mi1o, d1zet· qua~s
serão ellas. Hão de ser aquellas que dêm em resultado o fim
que annunciámos, fazer justiça por nossas proprias mãos.
O Sn. SILVEIRA DA ~forra: - E' múo esse principio de
fazer justiça pelas proprias mãos.
O Sn. D. MANOEI.: - Quando é necessario o que se ha de

fa~er?

o 8r. Pimenta Boeno: -Entendo que devmnos agra
decer ao nobre senador pela província de Goyaz o ter concorrido para que_ o paiz tiyesse_alguns es~larecimentos offici~es
sobt·e seusnegoc10sem Montevtdéu. (Apotados.) Esses negoctos
incluem niio só interesses de magnitude, mas actualmente
alfectão até a honra brasileira.
Em taes circumstancías não convinha., nem convem que o
paiz saiba do que tanto lhe importa só por periodicos ou cartas privadas, que nem sempre silo exactas.
· Nem se diga que alguma discussão póde offerecer inconvenientes para as actuaes negocíacões pendentes. A este respeito eu desejaria que cm nosso· paiz se observasse sempre
um certo meio termo; que não se considerasse a tbese como
absoluta, sem cxcepcões e sem .limites ..
A'cercn. da opiniilo que assim manifesto, e para dar-lhe
autoridade, repitirei algumas palavras de um homem que
julgo competente, o Sr. Deffaudis, escriptas no seu opusculo
iiccrcn. do ministerio dos ncgocios estrangeiros. Acho que são
bem fundadas, e que consignão bem a di!l'crençn. que ba
entre os ·governos absolutos e os governos consti tucionacs,
como o nosso.
O Sn. lrEnnAz:- Os absolutos têm precisão do maior
publicidade.
O Sn. PmENTA nUENO :-Vejamos como pensa esse esc ri ptor competente.
Diz clle: (lendo) « Nem scmJJre é exacto allegar que o mistel'io ou segredo que cobre os pensamentos e projectos, seja
mais fuvoravcl do que as discussões da tribuna, no successo
das negociaçqes. diplomaticas. Tal proposição tem pelo menos
ea;cepções c ltmttes.
.
.
.
cc Os governos representativos mmtas vezes tôm nec~ssi
dade de ver qual ó a melhor regra de conducta a seguu·, o
que a vontade nacional demanda como preferível: o interesso
do paiz, pois, e só elle, é quem deve prevalecer: sem isso não
ha o apoio nacional.
« Com cffeito os goVCl'nos livros são dilferentes dos govcr-

nos absolutos, tem necessidades diversas: nos governos a.bsolutos o povo não têm vontade, ou sua opinião não• tem importancia; o que importa então silo só os desejos e interesses
dos governantes. Nos governos livres não ó assim: poucas
vezes ha necessidade de segredo, para que não se saiba antes
rle tempo o pensamenlo ; isso e especial e provisorio. A mór
.parte das vezes clle narla pó de soffrer da publiéidade, pelo
contmrio póde ganhar muito.
.
cc Isso, pois, depende da diversa natureza das negociações,
da posição dos governantes e de circumstancias especiaes.
cc O segredo exigido como principio absoluto e um ardil
para que o governo evite a discussão, siga só suas idéas ainda
mesmo quando menos boas; .e dissimule suas faltas.
cc Demais hoje é mesmo quasi impossível, porque a im~rens~, a multiplicidade de rel_ações, o li~re exame, a ~ntel:
ligencia actual tão desenvolvHla descortma tudo, e ate adt·
vinlta .. Torna-sel pois_, um anachr~n~smo. •
cc So uma pohttca mcerta ou ma e quem pode temer sempre a publicidade.
cc Ha, pois, um meio termo, ou ao menos distincções a
fazer. De&ie que não ha interesses serios a occultar, cumpre
informar o paiz.
cc Não conyem mesmo muitas Yezes que o paiz reste muJo,
e como que indilferente, quanto a solu!JàO das questões que
to cão cm seus grandes interesses ; significaria isso que o espírito publico não se preoccupa delles, que ba fraqueza.
<< Convem quasi sempre a publicidade no parlamento, uma
vez que haja a nccessaria prudencia e discricão.
<< Em 1818 quando o congresso de Aix-la:chapelle trabalhava, os deputados se expressárão em fogo e cbammas con ·
tra a occupação cstmngeira, e isso serviu muito para obte_r-se
o bom resultado. O mesmo aconteceu em 1831 para obrigar
os austríacos a dcsoccupar a Jtalia. ))
Ao par desta opinião que me parece muito bem fundada e
applicavel ús nossas cir~umstanctas actuaes, cu reconheço o
principio rle que cm ultima analyse pertence ao criterio do
governo para fazer as cxcepcões e marcar os limites de taes
d·iscussões, salvos, porém, os factos consummados. Assim nas
poucas palavras que vou dizct·, não me refemei senão a
actos taes, ou aos que já estão na notoriedade publica. Tocarei mesmo nelles, não tanto por amor de vistas retrospectas, como por causa do algumas observacões que possão
ainrla ter applicação conforme as eventualidades.
O governo imperial cm seu relato rio dos negocios cslran ·
gciros, expressou com toda a clareza qual era o fuudamonto
c o· fim especial da sua missão ao Estado Oriental : dissenos: '' Os brasileiros sofft·em ali tropelias, depredações, insultos e assassinatos, á que é preciso, é urgente pôr um termo: esse é o fundamento e fim della, visto que minhas reclamacões nfio têm sido attendidas, é o ultimo appello amigavcl
qué' o Brasil faz, etc. >>
Chegando a nossa missão extraordinaria a nlontevidéo,
feita a sua primeira api·csentaÇilo, a resposta do presidente della já suscitou alguns miios agouros. Dirigiu o nosso
ministro <t sua primeira nota de reclamações ; e fosse porque
apparecessem 01~ se attl'ib1dssem versões de paz a todo o
transe, ou fosse porrJUC fosse, elle recebeu uma conteõtação
com que não devia contar. O nosso direito era claro, não
podia ser desconhecido, não era mesmo novo, grande parte
delle[unda va-se em reclamações já produzidas, e que não ti~llão
tido olucão. Não obstante isto, o ChO é que o governo orJCnlal, ontêstando, não só desconhe~eu a justiJ:a e direito ~ra
silei o, mas, como ba pouco se dtsse, usou até de recrtminacões de um:t rcconvonciio desagradavel.
• Ora, para que a missão fosse consequente com seu fundamento e seu fim, desde quo pelo governo oriental a qu_c.stão
foi collocada ueetc terreno, já não era tempo do um ulumalum? N<io soi : no menos ernquanto eu não vir razões espociaes, creio que j(L seria consequente para manter-se a !orça
moral.
O nobre ministi·o, porém, disse que essa contestação, se eu
bem ouvi, !o i aceita ad rej'e1·endum. N~o posso co~preh~ndçr
bem o seu pensamento. So o fim da missão espeCial f.Ql extgir justica pelas depredacões, vexames c assassinatos dos
subditos •hrnsiloiros, se "o governo oriental denegava-se a
L
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fazer essa justiça, se ossa era a qucstrro prevista, ~omo. rcccbéra contestação ad ~·e(erendum? Sendo esse o obJecto
especial da missão, as instrucções modclladas pelo relatorio,
necessariamente o prevcniri<ío dos tcrzn, s e marcha a seguir
em tal caso? P<1I'a re,ceber acl referendum era Jlreciso que
occorresse um facto ou proposta imprevista, ou a cujo respeito o nosso ministro não tivesse poderes, nem instrucções
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dado, .mas está autorisado de ora em diante a tratar o gene·
ral Flores como belligerante, ou sej::t em caso de neutralidade
entre as nossas forcas e as delle ou cm quacsqucr outras
eventualidades. •
'
·
Ne!Jl discutirei. ?S princípios de direito internacional a este
rcspm~o, que alias nã? so.trrem d~yitla, discussão em que
oEtrar1~ .se fosse prec1so ;, parto Ji.l. de um reconhecimento
suffi~ientes.
ti~o poslttvo do governo onental;. e não só deste tuas além
Quandó perguntei se lião era tempo de um ultimatum, e d1sso, como que a?cito, pelos m~nistros da Inglate;ra, da Condisse que pensava affirrnativamente, perguntei por ·mais de feder~ç<to Argentina e do Brasil, representantes que não se
uma razão ; por quanto não só o governo oriental denegou ·se as~oCJão para tratar com revoltosos.
·
a fazer justiça ao governo brasileiro, mas áccresce ainda, seJá antes o general FI <ires tinha o tem forca sufficicnto
gundo consta, que o ministro b1·asileiro exigiu que aquclle para manter-se independente, para resistir aõ governo da
retirasse essa sua resposta offensiva, e que o governo orien- r}raça desde muito tempo, para occupar e dominar uma portal nem a isso se prestou. Algumas cartas accrescentão que o ção de tcrritodo. E' o caso de um povo dividido cm duas
governo oriental lhe declarüra que só a retirarra se o minis- secçqes,. e cada urna com o seu governo mais ou menos
tro brasileiro ·retirasse a sua nota. Em face de taes circums- [ll'OVISOI'IO.
tancias o que restava a esperar ?.Eis o por que pergunto se
De!xcmos, porém, isto; e vejamos outras razões por que
não era tempo do ultimatum. Havia denegação peremptoria eu disse que estou de accordo com o nobre senaaor pot·
de justiça ao Brasil, havia alem disso a recusa de reconside- Goyaz, em que a politica que o nosso ministro devia ter
ração de uma resposta tão desagradavcl, não ~e aceitava o s~guido seria a da abstenção,. nunca a da. cooperação mcultimo apello arnigavcl, o que restava? Seja como [ôr. en- dtadorn, e mormente com o ad1amento de sua mtssão.
tendeu ·Se que não em tempo ainda de um ultimatum; e eu . Digo isto, senhores, porquanto quaesquer I[Ue fossem as
nfio tlstou habilitado por modo absoluto para censurar isso, e VIstas, os pensamentos e os fins dos outros ministros, o ensó sim para ao menos po!· ora notar como inconsequente,
cargo do ministro brasileiro era o da sua missão especial.
Entretanto, c,omo a contestação foi ·recebida ad referandum, que não se devia deter em sua marcha por essa outra consiesperou-se por mstruc~ões do governo, e por fim com elll&s, deraç~o. Qua! ~~ria C?m effeito a unica hypothese que o
ou sem cllas, replicou-se no dia 4 ou 6 de junho insistindo- podcna deter'f M e umcmnente alguma que lhe asseg~rasse
se na reclamacão .
o bom exito daquclla.
Achava-se a· questão neste estado, o governo oriental nada
l,ois bem, perguntarei: o governo oriental, os ministros
tinha respondido, eis quando apparece o incidelite da pacifi- inglez e argentino qnando pedirão ao ministro do Brasil que
caeão.
sustasse o andamento da sua missfio e se associasse a elles,
~m quasi tudo estou de perfeito accordo com o nobre se- derão-lhe a seguranca ou ao menos a promessa solemne de
nador por Goyaz at·espeito do que em tal bypothese couvinba, que, feita ou não a pacificação, a reclamacão do Brasil seria
que a missão brasileira praticasse. Entendo que inquestiona- attendida? Se lhe derão, porque não se exige a realizacão?
velmente convinha que so abstivesse de tomar parte nessa
Nesse caso haveria ao menos alguma segurança, nossa
mediacão, e darei algumas razões.
justiça não seria mais contestada, já estavã garantido o nosso
Primeiramente observarei que, estando o governo do Bra- direito qualquer que fosse o exito da tentativa de pacificasil com as suas relações politicas cortadas com o governo da ção. ~fa~ não só sustar a sua missão, como cooperar activaInglaterra, não sei como o ministJ'I) do nrasil se julgou au- mente, sem resguardar o servico brasileiro, é realmente para
t?risado a exercer essa acção conjuncta com o ministro da sentir. Por falta dessa previsãÕ perdemos tempo, dinheiro; e,
Grã-Bretanha, sem que ao menos precedesse o asseuso do o I[Ue é peior, a força moral; não foi, pois, inuifferente;
seu governo.
·
crea1·ão-se porventura novas difficuldades.
Em segundo logar cumpre attender uma outra questão não .~~;Jnsisto em que a molho r politica seria a da abstenção,
meno~ g:ave, cuja solução ~óde ter applicação ulterior o que ainda mediante a indicada garantia, sustando~se apenas oan·
contnbmu para· que eu p9dtsse a pahtvra. l'ara com quem o clamento da reclamação, insi!to, digo, por muitas razões ..
ministro brasileiro aceitou o encargo da rnediacão entre o De duas uma: ou a pacificação era inúispensaucl ao bom
governo da praça e o general Flores? Foi para ·com um re- exito da missão; ou não era: se era, o que não creio, en·ára
voltoso ou para com um governo de facto de parte da campa· o governo brasileiro, porque desconhccêra urna condição esnl1a, isto é, para com um belligerante? Houve da parte do sencial pura bem dil'ig1r a sua missão, para bem formular a
presidente da republica reconhecimento exp1·esso, ou sómente marcha della, e segurat· o seu bom exilo. ·
virtual, de que o general Flores era um belligerante legitimo? Se não era essencial, então para que deter-se sem razão
Que houve pelo menos virtual, para mim ó fóra de 11uestão, sufficiente. Servisse o ministro in~lez a Inglaterra, o argentino á Confederacão, e o brasileiro ao .Brasil ; não havia
c cu direi a razão; o que não sei é se houve expresso.
Desde o momento em que o governo oriental concordou, e motivo para .ceder tal passo.
incumbiu aos ministros do Brasil, da Inglaterra e da Confe- A cooperacão poderia mesmo ser prejudicial, altendendo ··
deração Argentina que fossem, de sua parte e com agentes ao que muitõ bem ponderou o nobre senador por Goyaz. O
seus, tratar com o general Flores, certamente não entendeu, mimstro ~rasileiro;nesta cooper~~ão criaria necessariamente
nein podia entender sem grande dezn.r seu e o:trensa a esses compromissos, terta parte na mstallação de um n?vo gomi'11istros, que alies ião tratar com um revoltoso. Os minis- verno, na escolha ou approvar.ITo de um novo Rabmete, e
tros brasileiro, inglez o da Confederacão Argentina· certa- como é que orll'anisado elle havil de pô-lo am dificuldades
ménto podem ser mediadores entre um· governo legal e um ou torturas? Elle seria porventum forcado a concordar em
belligerante, mas não para com um rebelde; o contrario po- uma ammstia, e seguranca geral para· o desarmmnento de
deria ser degradante para o seu caracter de representantes de todos, e como depois pedir a punicrro de Lucas ~loreno, ou
seus governos. Eis porque digo que o governo oriental desde de outros chefes que têm mandado· assassinar os brasileiros?
esse momento reconheceu o general Flores como belligcrante, Ou ficarião impunes os assassinos dos brasileil·os por accordo
pelo menos virtualmente; niio sei, porém, se o fez expressa- do seu 1~inistro ? Portanto a cooper~ção .Podia trazer-nos
mente. Notarei mesmo que isso não admimria, porque este graves dlfliculdadcs. Essa cxce.pçrro d1latol'la, essa perda d!l
estava em todas as condicdes de ser reconhecido corno tal; e 1ef!1po e ~e força moral só semu para collocar 'as tlous~s cm
não só pelo govemo oriental, como por qualquer dos"govera pewr posição.
.
.
nos desses mmistros. Para m1m este facto ou ponto de direito Eis1 senhores, o que penso a esse respeito, som ammo de
ó importante, não só por honra da missão brasileira, .como opposição, nem de cen~urar o nosso ministro sou um dos
pelas oonsequencias que dahi resultão. Na minha opinião, que prestão toda a cons1deracão ao talento e nobreza do ca_v~
sem que eu acooselbe, mas pt·evendo as eventualidades que lboiro que temos no Estado Oriental; mas faço est~s conslso vão seguir, o governo hrasileiro póde não usar da facul- deraç!'ies, para que, se no .volver .çontinuo do t~rbtlh.ão ~a,e
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cousas orientacs ainda se reproduzirem tentativas de pnz ou demos tomar, por certo,o partido contrario, sob pena de canoutra eventualidade que a ninguem ó dado prevr1·, visto que cellarmos do tratado de paz, amizade e commercio celebrado .
nli tudo é maravilhoso, sejão ellas torlas na considerncão que com a Confedemção A1·gentina, ~ artig~ pel~ qual nos obrigarneJ·ecerem. Nem cu queria fazer opposicão em negoéios ex- mos a nos nbstet· de qualquer apo10 d1recto ou indi1·ecto
teriores (apoiados.), salvo algum grav"e erro: nem desejo qunliJUCr partido, ou revolta que pi·etendesse desconhecer a
que se gere novas difficuldades; as actuaes jit nuo suo pe- respectiva autoridade soberana e leg-itima, sob pena de requenas.
cuarmos na marcha o systema politico que temos seguido
Levadas-, porém, as cousas á altitude em que estão, tendo á respeito dos negocios externos desde os primeiros dins,
nos a just1ça, sendo ella denegada, que meio resta ao gover- póde-se ns5im dizer, de nossa existencia p.olitica, sob pena de
no do Brasil senão o de fazer justica 'por suas proprias mãos? destruirmos tudo quanto fizemos á bem da banda oriental,
(Apoiados.) Sem duvida, sonho rés, quando nao se quizer sob pena, emfim, rle condemnarmos tudo quanto praticamos
punir nem aos agentes publicos, que assassinão os brasileiros, para oppormo-nos á intet·vcnciio dos paizcs visinhos nas lutas
aos que dcpredão suas fortunas, aos que insultão sua~• fami · mtestinaos que se derão na província de S. Pedro do Sul,
lias, os que commcttcm tantas tropelias; quando não so durante longo tempo...
.
quizcr dat· as indemnisacues que SiiO devidas c garantias
0 Sn. PmENTA lluENO :-Pcc.'o a palavra para uma explip<!ra o futuro,
o quo há de fazer o governo do Dt·asil? O cação.
.
mo do pratico dessa justica, isso pertence á sua sabedoria.
l~oi, Sr. presidente, parü fazer sómente estas obscrvacões
O SR. FERRAZ :-Que temos de algum modo procurado dar
que pedi a palavra, c hesito em tocar em 11m assumpto ·que força ao general Jllores, que por todos os motivos, se não
tein ligação estreita com este, porque não sei se haverá pódc deixar de reputar rebelde, é coura que ninguem pólio
nisso inconveniente. Antes da missão divulgou-se, com maior contestar.
ou mcnot· fundamento, que tinha havido oll'cl'ta de uma ncciio
Nós temos officiaes bonorarios do exercito, um cajJitão
conjuncta de RutJnos-Ayres ao governo do Drasil. Actu.al- pelo menos, que vence soldo do thesouro nacional como comente a ida do ministro brasileiro a Duenos-Ayres póde fazer roncl ao servi~~ daque~le general. E rrue yrovidcncias temos
ou tem feito .suscitar a idéa,· se não do uma acçuo conjuncta, tomado sob!'e 1sto _? Nao ? chamamos, n~o declaramos esso
ao menos de alf}um accordo.
acto contrano a lm e aos mteresscs do pmz, o reconhecemos
0S
, e
•
r aind~ como cidadão brasileiro, c todos sabem que pela consn. MJNl~TRO DOS ESTnANGEmos. - PeQO a palavra.
tituicão um tal individuo tem perdido os direitos de nosso
O Sn. PmENTA BuENO:- Eu não .peco revelacão. nenhu- concidadão.
ma ao_ ministerio ; ~a7:endo estas obscrvâgões, deixo á sua saOutro facto. Pela fronteiJ·a do Chuy passou para o nosso
bedom, ao_ seu arbJtno, es~larecer desde já ou não o pe~sa- tcrritorio um individuo que vinha acossado por uma partida
mento puhltco a es·se respeito, para que elle não ~e desvmrc. do f}cncrnl FloJ·cs: este individuo foi preso c sacrificado ! O
A dar-se qualquer accordo, quanto mais qualquer acçuo con~mandante da fronteira, que é um major da guarda nacioconjuncta, ó isto assumpto tambom de tanta gravidade e im- nal não obstante conhecm· ou dcvet· conhecer qual seria o
JlOrtancia qu_e demanda porventura algum conhecimento em res~ltado da entrega desse infeliz ;i força que o perseguia, o
tempo do pa1z. .
. ..
.
·
. . • prendeu c o entregou a seus algozes, que Jogo ao passarem
Senhores, eu d1sse a pnnc1p10 que JUlgava qnc a opuuao da linha divisoria o degolárão.
1o Sr. Deffaudis tinha bastante applicacão ás nossas cir·
· .
~umstancias, ató mesmo por que sendo tãÓ vizinhos 0 Rrasil
O_SR. ~!INISTno DE ESTRANGEIROS :-E o governo não provtJ ~Iontevidéo, tão f1·erJucntes as relacões, a troca de cartas c _dcncwu?
·
Je jorna:~s; não havendo em Montevideo, segredo algum sobre
O SR. FEnRAZ :-No meio de tudo isto o nobre ministro
JS negocios publicos, tudo quanto se passa ali ó mais ou me- cm Montcvidéo, contra o que o nobre mini~tro de cstrangeilOS conhecido no Rio de Janeiro. Entretanto os jornncs fallão ros afiancát·a ao parlamento no seu relatot·w, coutra o proL linguagem de seu partido, as cartas nem todas tem a pe- posito dó ministerio rcconluicido c manifestado d'um modo
·1ctração, o criterio c a certeza do que relatão. Assim o nos- positivo, aceitou a missão de coopcrado1· da intervenção ini;o corpo de commcrcio, nossos interesses todos, não só na ciada pelos mimstros inglcz e m·gentino. Alguma razão forte
~apitai do impcrio, como nas províncias, se affectã.o c im- determinou por certo este pas~o. O contrario não é possível
!lressionão, sem que se saibão bem governar, ou dirigir : acreditar-se.
~úmprc pois rectificar o pensamento publico, presccndir da
Aceitou o convite; porque, ao que parece, elle desde logo
,·escrva que não fôr essencial. Todavia reconheco, que o mi- reconheceu, como declarou cm uma de suas notas, que a
1isterio é quem tem c deve ter o criterio, a detei·minacã.o das base das rcclamacões a seu cargo e do bom cxito da sua
Jxcepções e limites de tal publicidade.
•
missão era a paz fnte:na da republica. Não duvido que o roo s 1•• Fm•raz:-Sr. presidente, um incidente da discussão conhecesse; mas dcyta tomhem convencer-se de que o g~ne
-ne obrigou á tomar a palavra quando fallou 0 nobre minis·· ral Flor~:' qu_c ~qm se pretend.e rcconhe~er co.?lO belhgo~
ro dos negoci_os estrangeiros tocou de l_evo em um ,POnto, rantc, nao .P~et~cm ~.ma causa JUSta, e não esta sómente á
3m que não podm cu estar de accordo, e dct neste sentido um frente de ctdadaos ouentaes ...
1parte. O nobre senador pela província de S. Paulo expiaO Sn. Pll!ENTA BUENO: -Isto que importa?
1ou-se nesse !lJC~~o assumpto; força é portanto que cu
o Sn. FEnnAz:- ... a sua pl'incipal e maior força se com~
lefcnd_a os prmctpws por amor dos q~aes com outro~ pro- põe de eslrangeiros, e que o governo oriental tem a seu dismgn~t em tempo~ por ~erto melhores. ~s~e ponto ó a mter- pót· (orcas respeitaveis.
1ençao nas lutas mtcstmas dos estados vtsmhos.
Não Importa, diz o nobre senador por ~- Pa_ulo! Eu_o acl~
O SR. MINISTRO Dos ESTRANGEIROS:- No interesse da paz. miro neste momento; porq!lc pot· cs~a doult·ma admttl~ a
O SR. FERRAz:- Ainda no interesse da paz não se mter- possihili~ade de que, por mm o de e_ngaJa_menlo c~ o.estrangmros
rem nos ne<>ocios domesticos do paiz?
ou em vu·tudc de ~ma grande cm1graçao de Vtstnhos, possa
·
"
,
.
um rebelde por mm o d_a_ força mudar a f~rn~a do governo, ou
Sn. PRESIDENTE DO ~ONSELHO: -A. P.az do es_tado ~mn- dcJ'J'ihar 0 govemo legttuno c fazer substttm-lo por pcss?a _de
al mt_cressa-nos; . mas nao tomos a po!Jtlca de mterVll' nos sua parcialuladc, contra. a vontade nacional, tendo o dtrmto
10gocws desse pmz.
do ser reconhecido como parte belligerante. Não sou destes
O Sn. FERnAz:- Intervir pacificamente, como mediadores princípios, sou da escola antiga (apoiados), prefit·o isto aos
,u como o nobre ministro quizot·, é sempre it1tervit· nos nego- princípios que o nobre senador expóz c quer sustentar.
:ios domesticas de ~m paiz, ~ considemr as duas partes, o 0 SR. PIMENTA DuENO:- E que são dos cscriptorcs.
roverno, o OS subdttos, OU Ctdatlãos que Ocombatem, como
Q d f·
!'
t (' t d
1artos bclligcrantcs, c é isto que nuo posso admittir, que não
O Sn. YERRAZ:- uan _o o~ q~c -~a pra tca cs ar IS a .e
~oilvcm que admittamos, attentos os princípios que sempre algum pa1z procedeu asstm tao !Jgenamcntc, como o nohro
.ustcntamos outr'ora, e que cumpro não esquecer. Não po- senador aconselha? Onde os exemplos?

q
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o s11 . l'll!lli'i'r.~ l}usi'iO:-Jit pctli a palavra.

I

O Sn. ~;EnnAz.: -Si!~l, consta t:unhcm que houve replica;

tc nua
- a tere1· pma
mas daqt11 por t.hante nua posso alcancar
I.
o Sr.. FmmAz:- [nre.1zmcn
· rc prca.
1·, 1. ·. ne~ocios.
• o fio o marcha dol:i

Co1~o c de que manemrl
..
,
O nobre ministro disse que o nosso ministro na Bandi),
Sen~ por ccr:to ~1:1 :te to de l,n~cur a qu,e p~r. q.u. 1l,q ~~r ':lOdo Oriental tomou ess~ replica atl re[erendum. Não sei se a ex-

as IJaçocti cons1dcrusstJm um r_cLelde con.o p.u te bei!Jtlerantc, (Jl'Cssão e bem cah1da :quando so trata do uma contes tacão e
só [IOl'ljllC tem fo.rç~ cstr.angeu:a. ~ s.t:u S.uldo. \mra .c~m~~~~r de uma replica, o ministro tem ou deve ter todos os porlét·es e
um gol'erno legltJ!,Jo, só P?IIJUe tu,n em P'112 c~tuwoello instruccões parn. o fazer. O rc{e1·endúm é sómcnto admiB~ivel
tjl!~lll J~cs !Jroporcwnc ..(~S r~ic1or~ ~ru:a p~r:u:·~ar a paz do seu q~~ndo· hn um p1·oc~dimento ou. proposta que não se prcvc
pu1z. Eu, fttll? ~.m, t.llc~e, n"\·~? a~p!tc.'tÇ<l~..
. .
'ruu, quando seu objecto não esta dllntro dos 1~o~eres; m.as 7
e
.Mas. Sr. pte~ldente, o no:.J e ".er~<lüOI Vdi ·l mars · .0 . quo impossivel qne os potlercs qu<! teve o nosso nmustro plempo0
nconselhou. a? governo, ellc que ulsse IJUO _nosso muustro tcnciario não so estendessem á contestar as replicas que se
p!cnipotencmrw dovta cruzar t)S bntço.s c nao tomar parte lhe fizésscm · a miss<iO especial na hypothese contraria soria
ua inlcrvcn,;il.o de yaz~ co,m,o rr~e dcpors .ac~nscl!~o-~. que se uma. cousa· i~util, sem1o ti vosso es~es poderes, senão tivessll
r~conhe~:~1 ~·!ores co~~o b~l!J~cr,'1 ~tc, o,depois se .a~~~m ? 0.0 ~ autorisaçiio para contecitai' as notas. que solJre o assumpto c
vier o sJgumos e o ,lJurlemo~ p.~ra obtenitoB afinal as satls objecto a seu car"O
lhes fossem envmdas.
0
l'a0ÕCS Je nossas reclamações l
mas, di~tie-EC : a Devia Jogo IMVC!' o ultimaittm>>. Eu não.
O 811. PI:tiENTA BuENO :-Eu não disse isso.
posso conhecer as circtmlstancias quo vrecedêrão ou se ~e, ,
. l' 1
·
. II
· 10 01. l 010
1 0
guirão a eõscs fac lo~. Entretanto cabe-me ponderai· uma cu·O n.. l•JWHAZ
. - '0 um CO!l~C .10 ouvu P
mun- cum~-t·ancw
· .· un1 1tlt',n1atum deve ser ·sco·uido
sempfe de al· por Cel
·t O á. 1JCn>
• 'PICUCia do rlobre SCll'l''or
o
I C6CüJlUU
(o;
'" '
cruma medida
forte ; Oesta vamos liÓS preparados
nesse mo- .
O Sr.. PmENTA Eu~>i'iO:- Não escapou.
:~lento para Iancat· máo de uma mc'dida forte? Não seria irri·
o Sn. FrmnAz:- Os mestres se esquecem muitas vezes, zerio, não servii·ia de chasco um tal procedimento?
.
no correr dos seus discursos, dos pontos onde devem tocar e O Sn. SILVEWA DA mOTu:- E p6rquc mandártto até um
ató onde ti cvem cbegar. . . .
almirante?
O Sr.. ·Pt~mNTA lluENO: -Eu nilo disse isso.
O Sn. FEnRAz : - i\Ias diz o nobre ·senatlor: cc Mandârilo
o Sn. F!lHHAZ:- ••.. c, aco~tumados a da1· fiçues nem até um almirante. " Senhores, pelo am(}l' d!l-DeuslNfio sei
sempre medem as suas palavras, como 0 nobr·e senador pela se a partida de um almirante com duas ·ou tres embaroações,
n·ovincia de Goyaz, na phrasc do nobre vrcsid. ente do conse- será uma força su!üdeute pum fazer vingar os resultn.dos de
ho, medeia, mettqnllo entre uma e outra largo espaço de um ultimat,um.
•
·
tempo para relluelir.
O Sn. SILVE!IIA I)A MonA: - Então é rídiculo mn.ndar
Senhores, tambem infelizmente não eõtou de accordo com 6 um almirante.
nobre senador, quantlo disse que entre nós não se deve sempre
0 Sn. !<~:nnAz: _E dependi<Lo, Sr. presidente, as mcdiSI!(.;ttir o prineipio de seg~ello, ou de resct·va nos ncgocios.cx- das só meu te da forca naval? N<1o depcndiiio tambcm da forca
tei'ÍOJ'cs, quando r::llcs e.stao pendc?l.es. O no~r.e senarloJ: Citou ue terra? E a forca· de terra estaria prcprrraila? São cruestões
il. opinião de um homem que SC!'VIil como !lltniStro da l'Joança que o!1'ere91J á considCl'ClÇÜO do.s nODI'OS s.euadores; pois, que, .
neste paiz .mas não sei se essa opiuião será a mais fo1·te, de uada sei. Parece-me, .JlOJs, que, alllda quando h.ouvcssu
a melhor 'ú vista do exemplo que nos fornecem a Inglaterra
·
d
d' 1
l
c 08 paiz~s civili~ados da Europa. Ainda ba pouco tempo não cabimcuto para o ultimatwn, sena pru ente a 1a- o por aso po1lia sabe1· o que se passava na conferencia. de Londres a gum tempu.
respeito da Di!litmarca? (Ila ttm aparte). Oiz bem o nobre
O Sn. SrLvgmA DA MoTTA: ..:.... Se niTQ estt~vão ,prepárados,
minbLI·o, Iord Oerby rllconhcceu isso; assim fa7.Ctn os homens não mandassem a mtssilo.
tJlÍe aspiriio subir ao po:Jer para bem scrl'ir seu paiz .. Essas
o Su. F!lnn.~z: -Não sei quaes são os verdadeiros morazoes (JUO sc produzem cm favor da não reserva, são razoes, ti vos da missão.
~e 11 uorcs, talvez proprias de uma gazeta exaltada, mas nunca
0 Sn. SILVEmA DA r.loru: _Estão no rclatorio.
de un1 homem do estado que amJ. de vcras seu paiz.
O Sn. FEnnAz :- N<1o sei qunes forão os prépar~livos quo
mas disse-se : te Especialmente para nós essa rc~ei·va não se fizerão, mas av:>.lio que não llouve tempo sufficiente para
se deve . gua1·dar, JlOrqu~ en tr~ nós e a banda orieutal ha. faze-los.
.
.
uma. vizinhanca tal quo Immedtatarnente tudo se ~ube. )) Eu
Nesta or.casiJo, senhores, revelarei um. pensament~ (JUO
não posso crei: qu~ Jo tud~ sc:rsaib:. \os nohl'D:l ae~adores lenho ha IÍluito tcmpn,, dou pouco peias nussues esp~ciaes;
mesmos nas .suas mformacoes estilO divergentes, o suo con- a sua historia no Urastl, qucl· daquollas que têm SidO entrariados pelas declurações dos nobres ministros, n<10 sô cm viadas á Europa, lJUCr datrucl\as que.têmsi~o ~~v!adas ao
datas, mas ainda nos r~sultados.
Ui o da Pnita, ·com excepç;Io umca da que ~e1 dmstd!Jo_PCio
Eu d1sse, senuores, que ás vezes ou quasi sempre os g~- Exm. presidente tio souado, prova 9ue !laO proa.uzu·ao o
vcrnos absolutos quo não têm fiscacs, vcem-sc na. necess1- effeito descj.1.do; e se nó6 (assemos dzscutu· bem cs~~ pon.to
dade de ser mais francos, do guardar menos reserva, do quo poderíamos t•rar o cm·ol~rJO. de que pelo. mcnos:tlg.u]nas
os "OVel'!los constitucionaes. Isto é nma verdade ; todas as ilellas farão, (1ua.ndo não Illle:raaJcnte.mutezs, lllUitõ falacs
sui's 1eis são :precedidas ue exposic.M do motivos, e o fim. .
·
·
.
hl'
d ao ll1UZ.
•
• • . . . d'
I . .
não·ó outro senão illustrar a •opmiào pu 1ca para po er lUas, Sr. presidente, o nobre mm1.stro tsse a gum~s
chama-la a favor das medidas que .se adopt:Lo. N?s governos cousas que parece-mo que se deve d~. suas ,palavras .mfer!r
constitucionaes asses preambulos são desrHlcessanos, por~ue 0 não cabimento da missão; e por Isso ,peço ~o nobre mt~
ha as camaras que fiscalisão os actos do governo, ha a 1m-. nistro que se digne de, no ponto. em 9ue vou .tocai'., csclaIH'ensa que os 'denuncia, O? censum,, hn. intoira publicidade, l'ccer um pouco ao sanado. D1ss!l S..Ex., defendendo o
quando os interesses do paiz, não,reclanüt_o rcscna. .
nosso ministro plonipotcnci.ario •. quanto ao facto tle to.m.ar a
lHas talvez me perguntem : cc E agora e tampo opportuno. ~i a intervenção que Ih.c .Co1 pedtda ou proposta pelo m~mstro
ou :nilo ? '' O·nobre senador mesmo me parece crer, CJUC niio da [no·Jaterra 0 pelo mm1stro de Buenos-Ayres, que nao OJ)Il.
é tempo opporluuo, e vejamos se é conveniente fazer essas possi~cl exigir satisfaeao ile um governo que as não po1,lm
revelações. Cone, c não po.ss,o dar por certo seu~o 3 que ilar, do um ·governo que .por sua fraqueza n!lo tinha ruews
oueo da iboca dos nobres llllm~trps, que a nossa nussao es- do fazer respeitar o quo promcttessc ....
pecial, logo quD chegou, depois de apl'esontar .suas credon0 Sn. SILVEIBA DA !loTTA :-Porque mandou 11 missão? .
ciucs, dirigi~ uma TJOl~ ao g~vomo da B~1n'da qnerit!d, e , que
esta ·nota. fot respondtda : 1sto é que c a.vcnguado ;- <:este
o Sn. l'EnRAZ :-E' o que ou hia porgun.tar. t•ois P,odia
ponto por diarile cu não posso alcançar o fio...
·
ter callimento cm se-melhunles circuinstancws. uma m:ssao
O Sn. SILVEinA oh. MoTTA:- l•'oi replicada.
(jUa5i armada ou uma missiio que tinha JlOlti~struc~oes a
s.

l
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:lllwaçn 0 .a l'l'\Jl'·(';i,t'li;t 't (.tpuiu:l:;o). S0 o govt'I'IIO arlu<iltl.a se !;i\'t:reecrú. Eu pit:ll'ri:t aqui rtc!amar a propriil i\ctlorithtie
1
:1al!da Ül'lcnt~~
c o gol'crno leg1tlino, se o goycmo t!o BrNl dn tt!~I.L'lllilllho do nolin: lll:li'CJilCZ lJUO dil'i;riu ali n~; operao r~eonbcce como .tiil, a pon~o de m;uHiat·-l!Je t!lll<L mt,;s;iu C::i- ~~õcs nu tempo da gt:url'il conll':t Hosas: crau;n exereito forte,
pt•ewl. e de let· ali un.m nHssüo pcnnancnlc; se o governo C'l'a llin excreil.o qtte rnarchav11 a seu lim, c de um lado l' dl:
1.mpcrwl egtava ha mu1to . certo de que aquelle goYlli'IJO era tH!li'O quantos crimes, qunnlús all.onlar!os n:to se eornntcU.er:to
l.n~eo, p~I'IIUO ex;tccr!l<\1' a eitn~~.;io. em qt!o t:llc sn nt:liava '! na pe~~o:t !lo,; pi;~lprios ofiiciac~, das proprias p:1rlida~ do
J~ao yot!1a por scumimstt·o ortil::n!'lo cnia:JOLir nlgi!ma lli'gO· nos~u~'~creilo'! hio se l;;·:Hpi··~ e.~tas oliri.!<lda~ a lilill'l:il;lr
etaçao com o Om ile prevenir esses ftlaque~. c~se~ il!,:gl'il\'03 prCI't'.oida~1 cnt!lll EC estiy;:ssem em um !mi~: int8iramtmLL1
qu_e m~~mo por m.na corrcspondcncia. l!tW se attrilJUc i~ pro- i11imig,1.
·
pna nmsão especial, s:1o exagerados ?
(} •J!I.
~
t•
•
.
·
~!Al\QUiiZ DE '-••IH\:1 :-1c·l11 C YCI'i 1i\! 1O•
o";:);:. !J:,:nn.\Z·:"
li' O (1l!D SD <hVa.
.O .sn. vrsco,'l).ll n.rl Ji?QIIIT!:ino:;.n·,\ :-Corre~ 1·1ondcncia ::l.J'
1
tn Ill!H Ia a proprm Imssilo CS!Jccial 'I
~
1
. 1"S ;:m:~a!;as 1 tl rcprr::;a!ia': piil'it com u:n (:ovr:rno quo se
_ O Sri. llrmn.1z :-A' algucm t!a propria missrro cspcci;d. thz l'raeo, scr;'t o 1p111 dizÍit lot·tl Pnlmel'õlon·;t t't!,pcito da
Se o governo estava as~i1ll disposto a reeonht!t:t•r C!:::;a pqsi- 1\llenunh:1. C<lnlra a Din:!lll:Jt'C:t. ~:r'r;'l a no:;it:itn do lobo ou do
t;iiu.do governo oriental, por.,ue cnvia1· a l'iil'liil naval qun. lc;lo ennl.m o eot·deiro. " SM('l1W~1 f,H tl'·~ piim com o fl'aco,
t'Oitlorme a mesma cone,potlllencía, lev:nlt<lll celcum:l em par;1 Clllll iltfUIJ!Ie~ quoreconhet:L:mn~ !'rac11S. •> A llliS~il mi~s:lo·
r.:Jda a populaç;1o, c corno qnc cxeitou os animos con[ra a ó de paz. t~.io po.km;Js· def.ei;~r ne:u um ~•:i naln~o de t.Jrl'i\
;;21pposta prdençiio de dornitt~o da pnrte do govct·no ([O Bm- da B:\nda Oriental quando letllDS LallliJS Lcrms inc•dl::s,quan~~r. contra as protcnçües do unpcrio ·t
do !.cnllli:\.tantas riquez;t:l n:t!uraes que niTo podemos lnvrni'
. Se o govcmo imperial ~uppüc o declara que o governo OLl ílpruvt·llill',quc niio podemos mesmo reeo!lhecer onde exi::ltl
oricntnlrH1o tem a forca ncec~saria nara tlar ;:s s:tlisl'aeiic.s seu jazigo : por,jlJC poi;, Sr. prl'sidunlo, lod;ls esl;ls cou~a~ '?
c:(igidas ou para tl'lantor suas promÔssas, o fi:zc-la~ n•:i'peiSüniHJrCõ, em Lodos os tempos o& mini~terios mai..; ou met. r; pam <Jue esse npantto bcll:Co na provint:i:t do Hio Gra11- nos <>:dcm a alr;mna reclnmac;1o, a algtuna celeuma i E:l'it
d·e do Sul, cm consequenr:ia tlo qual se di~lmllem milh::i'C3 contm is:;o que eu dcscjav:t qu~l o mini:;tr.rio t.ive:::sc um peito
de bmços tia lavoum e da int!ustria? (,\puiwlos). Pdl'a que dcJ brn!JW. qtll\ cerrasse os ouvidos i'is exn~t'rat:õcs c attcn·
'~"~nos gaõtar grandc5 sommas tle dinheiro com a orga11i::1a- dcsec somot!l.e pam o tjU l fosse .in~to e t·a;:oai'OI. PouhtTo-so
~iio de um exercito 'I
tot!os os aggt'ili'Os, toda:; a:; queixas nm um eadinho propriu,
N<to, senhot·cs, cu cslou pi:'rsuadi.lo tlc fjrrc 0 minislt•rio om um cadinlw justo, t.l crc.io que nlio pod~t'<itl oli:ereccr matem intenções pacilica 5, mas que cl!e nilo pt\dc IJem apreciai' Leria eu motivo justo pam reprcsnlia:;: ou para guerra.
os gritog, as queixas ue alguns brasileiros qllc cxi:l'lClll quc·r
o nobi'C senador jli h Jll'OYirda de S. Pauto aconselhou (l
11:l JH'OVincia do fiio-Urande dv Sul, quer na Banda Ü1·ie1:tal. jusliç.a pcias nossas p1·opriclS müos i cllo leve t·azüu, quando fci:
Esses grilos, scnhorc~, Sito ás vr.zc5 m:li5 exagerados do prcecder a stut [JI'O[}O~içiio de outra~ anteriol'es, que importiio
que o do vião ser i avull:lo nwis no horisonle do que na renli condiclies pam urn tal extremo. E' verJatlo o curso dos !ICt.hlllll ~iio, e eu creio que o governo devia do um modo muito g·ocios nos pódc levar a esso pasw que cu 1;üo direi tememsedo examinar até que ponto essa celeuma era funtlada, ou r~o, .niTo d~·ci arriscado, ~<lo, ·nó5 o pod9mos da1· i ma~ quo
rr:ul.
'
dtre!, scn<tO <lcsnccessano, senüo mutt!, no menos pesado
. ·Para mim, Sr. prc3idcnte, cu en~ent!o que devia alguma: par~ as 110 ~'3a·S finanças, pam o estado em que nos a-chamos.
CQusa fazer-se, mais o que se fc:t. foi de mais. N:io lia cxemSenhores, o mal que nós soífremos <tCLualmenle não ó nem
pio de uma missãG tão appamtosa i o governo apresentou-se da ~itur.gilo, nem da uão S"ilunção politica i ni1o podemos aLtnil camara dos Srs. deputado~ pedi11do a licença; n•IoJmm cm- hui-lo a isto ou úquillo i o mal que nós tememos, que nó:>
p1'egar um, mas dou~ de seus dignos membros, um os quaes vamos scnt'ir, e que todos os dias se aggmvar:'t rnai~, é da
toma uma parte muilogmnde e muito activa na sua direcçiio, nossa sittwçrro economica. (Apoiados.) Nós vnmo-nos aprosentlo, o outro um talento que' eu reconhc~o raro c qu{l ao ximando a esse ponto onde os braços faltarát'i ú agricultura.
mo:::mo tempo tem ali uma posi0ilo impor~anle. Esla mi:;siio, onde o.s .nossos productos, a nossa. hnportaçüo, a nossa exporacompanbad;t de um almiranle, de um mo;,imento de tropas, laç;io ri'il eEcasseando· pouco n: pouco ; onde as nossas rendas
de u111 mo-vimento da úmada, creio, Sr. prc:;idcntc. que devia ir;io lambem par c pa~so dcíinl!atHio, esgotando se os nossos
dll!' pat·a muito, mas eu tenro rjuo de p:u·anada. Temo rrue du cofres. E~lu est.<tdo morbido ataca a todas as classes da sopttm natla pe'la.. conshlerução da fmquoztr d·o governo ot·tcntal; cicdade (apoiados), e eu creio que nos devemos prover este
tomo, S1·. presidente, que seja nulla, pOl'tJU.l de certo poderá f1d.U!'O, tfue nós n<lo podemos nem com estas despezas de forohlt'r uma ou outrlt concessüo, un1a ou oulr:\ pi'omessa, mas tilknçõe~ com o fim de p1·cvenir ataques contra nossos portos,
concessões, perdoe-me o senado que eu diga~ do· govemo ar- a meu ver iuutei5, que não podem servir pat·u. cousa alguma,
g·i.!nlino em épocas passadas c do governo de ~fontcvidéo, cm uem, S1•. presidente, com estas demonstracõcs de forcas para
totlo. sempre tem sido hurla3 (apoiados) i sil'o perfeita:s pala· com um e~tado que é nosso vizinbo, e que; so pot·ven(ul'il tem
vras, vazias do todo o pctrsnmcnto serio, que nilo podem dado motivos do ag:gmvo o ofl'ensa, todavia nós devemos
nunca ser acreditadas por homens que Lêh1 c:;ludatlo'a lris- ohtci· a ~atj.sfnção po,r ~utro meio que mlo seja o da ameaça.
tOI'ia d:H[ucllcs paizcs.
de reprcsal1a, o da mtunagiio.
E o resultatlo qual ó? Será sempre, Sr. prcsitlcnt·e, ill!Uillo
Senbores, dirtJi que nós fazemos muito uctunlmento: nós
~uo nós temos presenciado ba muito tempo: continuas recla- marchamos como um homem prodigo, um homem disperdimações, trocas continuadas do grandes, extensas c, eu pode·- cador, o nosso defic'it cresce de dia em: dia; a. nossa divida
rei dizer mesmo, luminosas nolas, e nada mais. O desl'eC'l!O imhlica pas-so o passo caminhará pela via. desse progresso;
portanto, Sr. presidente, não me póde agradar i nrro póde ser nós tomos, Sr. presidente, encommcnda de artilhel'ia, creio
aqucllo que eu pouia desejar: é uma missão demais, é uma que do um só autor, do uma só fabrica, para tres annos.
,
dcspeza tambem.
N
· r d
0 S
·.Eu espero que a missão coutinuo, 0 ttltimatltm não foi
• n. VISCONDE DE tTADORAIIY :·- ão se ped1r.ão .unos
aindit apresentado i mas, pergunto cu, o que faremos? En- pura isso.
traremos, camo o nob1·e ministro disso, pela Banda Oriental
O Sr.. llEnr.Az:- Quando cu estava na Europa vi que se
para occupar algu.na JJ?Siç;io? O (jUB faremos? Policiai· a lrabalbavt: para isto, quo e., tas oncommcnrlas tinhüo sido
campanhn. dl'l. llanda One11tal para ver quem mala nossos feitas i entrel~nto rlnqui a dons dias essa artilhcria será inuci·t!adüos ou lbc.s toma a propriedade? Nilo é possivel que o lilisada. As pcç;:s de Kncpp tem produ~ido bastante c!fei~o,
uosso cxarcito possa Ltzcr tanto; um grande exercito urro o siio lloje cncommcndadas pala Hussia o servirüo tlu mUito
fn1·ú, é preciso occupar ttulo, c é o quo não se podcrú obter, co11lra o cerco empre'hcndido pela Prussia contra as fortalee cu auguro de tudo isso maiores .nalcs: quuntlo o pó de um zas da .Dinamarea; daqui a dons dias pelo progrosso que ostit
soldado hmsileii·o entmr no ten·e110 da Banda Oriental, maior fnendo a arle de guerra serão tambcm inut.ilisadas, serão
.lol~nmo dcs~cs attcnlados, dessas mortes, ~essas tlcprctla~:õcs precisas outms; o estas peças quo se dizem ser 31)0 ou iOü

1\)\l mais mesmo, do que scrvir:to nestas circunstancias entre uma missão lão'lmportanlc :,cm iu~trucl'õe~ tio ~cu governo;...
nós?
m~ts, lambem não se pólio negnr, gue dt!ranto o começo desta.
Ett me lembro, St·. pl'esi:lcnto, do quo um nobt·o oslatlisla m:ssão, gue cm. toda de p~~, potltuo npprtrccct· cmcrgencias.
rio meu paiz, que oceupa uma P?siçil.o eminente no r~mo nao prcvtstas ou que podermo trazer allcracão no pensamento,
elos serviços dos negocios cst.mngwos, lm dous atmos t!~ssc. do governo; c entito, na proximidade em i1ue Montevidéo Sll.
na camal'il dos 81's. deputados, tmlando dos nossos lt)mlcs. acl!a: nflo s~i. que seja motivo de reparo o uü~so enviadu.

com o Paraguay, quo nús dcvinmos a~ando!lilt' o pnnt? estm- soltctlar a optnHin elo governo parn..obt'ü.t'.
togi~o do l~i'to de Assueat·, purquc bOJO ~~ta recont:ecnlo que.
Neste entretanto, como disso, aprcscnlarào·se o ministro.
as fortalcws nfto valem nada; ao tlepo1~ um bab1l general, da Confederação Argentina c o ministro inglc1.; devo, porem,
ao menos um hubil administradot·, o Sr. Souza e Mcllo, di5se rcvc.lar á casa, o que deixei de fazer a ·ta vez ttue faltei ; o.
. nesta casa IJUC as fortalezas não valiiio pot· si cousil algum:\ ministro inglcz vciu no caracter tlc.parlicular.
ao prcscnlc, á v:isttt elos meios de guerm que se tiuhão desIsto consta cl;ts communicações que lhe fizera o proprto.
coberto c h~ilo cada c!ia mais se apct:l'd~·.oant!o. Orn, .se i~lo. Sr:. Ag~i~·t·e.. Qu\m tm?ou a ctiantcit·:: na negoci:tçilo de pa~~
sc dá, senhores, p:u·a que ser e=;:: e tmpn~to voluntano clm- fot o mmtstro da Confcllcração Al'gentma; este fotquem conmado su!Jsc·ripcão nacional, todo funtlido cm unJ<t cu usa que vitiouo enviado. bra5ilciro pam coadjt!VUclo, na rmpreza, qull
scrú inulil ? '
c;hamnrc:i civilisaclom, de pôr termo ás pcrturhacõt:s daquclla.
St·. prc&idcnte nos somos um povo fraco parapovos como -rcp\tbliea, mecli:u~to um acordo cnlr~ os di_Jl'm:eótes pnt:tid~3 ..
0 in/)'lez. um pov~ infnn!c. 0 que nos convém é a ili'•nit!aclc · _l~enhun.1 filcto tau m~nHJt!f.oso podm ser mdlfftrcnle '.' nll~
('a ~csistencia pasdv.t !rue nos elevará ao cume ri<~ gloria sao e;_p?ctal, q~~ande: ~~r.~IJ:-n~entc, .. a.~OI.l!!J::nhanc.r.? a i·l~:.:es,
(ap?wdos). Se nos cm,n·~bendcrmos uma _guerra com na~ües s? a~~l·l:! envoh.Hius .ttc ctdU,d<~.os br,t~Ilell~~· , D~,o, ,IJOJ~~\
maJs fo!tes .do que nos! nações, que tnzcm abalat· mesmo l.emb.'~' aor~en.~tú? ,lJ~IC o ex~rc.Jt~,.d?. t>_e~lCr,tl Fl~tcs n,to c.·~~
áquellas que JUl~>üo-so ma1s o·ucrre1ras; se nós cmprellcntler: cum[.o~to C!C brttsti~IIOS ou e~tr,m"'cu ~~, ne!le t.\mbcm c~t"
mos uma gucrm::otal, oh! senhores, march,;rcrno:; de dt•sfeitl.t~ ~~t1 • er;en!· 1:es, c HJres encontm apow cm um dos pa.rtttl0s
e.m desfeitas, do derrotas em derrotas niio a1cnnem·emos l~lorm , i.I,.Jepubhca. ·
alguma; nfo.podüremos senão alguma vez por"acaso detnit.tit·
El'il bem natural que o enviado brasileiro, quanrlo ~o pcclia·
algum babil general, como fez a Dinanm!·~a, para colot·m: a o seu auxilio pam a paz: se não es~juecesso do objecto prinfrarruozn. quo to.do o mundo lho reconhceta. l'_at·n. ~ue pots, cipal da sua missfio; mas, so o objecto principal da mi~E:lo.
senhoJ·cs, tan.tn. dcfeza, parn quo. tanto ap)Hlralo bel~ltco?
nbrangia quesitos, alguns dos C{Uctes podi<lo ser satisfeilo8
Mantenhamos o nosso exeretto dc modo que seJ:t nmn. cs- log-o pelo governo oriental e outros estavão ainda dcpentlencola perfeita, de modo que clle scJ<t disciplin:ulo; ainda .f!UC tes da J'ort;tleza do governo, isto ó, elo vercladcit·o domínio tia
I!C'llwno; c deste, modo poderemos manter u.ma oppostÇiLO ~~~ c das nutoriliacles legitimas cm todo o LerriLodo da repuforte pam com n.quclles com que poclemos medrt·-nos.
bJJCíl: era bem provavcl r1ue esses acordos tliio potlesscm ·
:lHas, tu~o isto. Si'. presidente, eu creio que ui'lo vale nada tomar um caracter definitivo a ponto de que, mallogmdos os·
para nacões fortes. .
e~forcos p:tra a paz, esti vc:ssc.mos inhibidos do aprcseutar·
]~u da"rei um exemplo. Thluis nos valeu o protcato feito por c~scs"acot·dos.
V. Ex., cruanuo ministro dos negocias estrangeiros. contra o E, scnhoJ·es, as rcfl.cxões r1ue nos sug-gcre agom. a mcdiauitl Abct:cicen 1 de que to.dns ns.mcdidas dü rigor ele WlC .por- çfio mallognltla ele pa1., talvez que niio tivessem enbimcnto
vmltut·a enü1o podesscmos lancnt· m<lo. Mais !lOS vnleu, w1o an.tes de vel'incndo este mallogro. Na propria repnhlit:it
ohstunté' muitos erros que.pre"ccrlêrão, à posição so!n·:~rtccir·a ot·tcntal, blancos e.colloratlos moderados, prcconi~i'trllo o proque nós tomnmos cm relac:lo 1i bgJ;ttcrra, descoo' I!::/o os cedimento dos ministros mcdiadore3 e aindá agora, dcpoi~ ele
erros e nwlovolcncia de scü mini5tro, lançando-o mesmo rto prcjudicatlos esses cxforços, gazetas de. Montllvidé~> escriptn~
l'idiculo par·a com os seus coaterraaeos, do cgte todo o nppa.- por b!ancos, ma~ hlancos motlenulos, ainda insislcm p;u·a .
rato bcllicoso uc que temos lançado mão. Isto é, crue é tjue o govcmo n~.o deixe passar a occasii'lo ele· dar socPgo :i
verdauo.
republica .c nfi.o C!Uct·cr anniquillar, n:io direi a inclcpendeucia. .
filas, em relacão ú Banda Oriental, lnrlo est.;i feito; é pre- ilaquelle paiz, mas uma organisagão duradoura alli.
ciso que o govc'i·no mantenlm-se em uma posiç:io forte, datio
o Sn. Su. VEtaA DA Thlü'fTA.:-lUas sem intct·vcncào ue minis· .
o primeiro passo ; ó preciso com rlignitlatle sahir .. se tla positt·os estrangeiros.
•
cão, cni'io t'ccum·.
:
Não
tenho
por
fim
fazer
opposic;io
ao
ministcrio
;
é
uma
•
o Sn. nnNISTfiO DOS ESTnANGE!llOS:- o· lronmdtJ senador '
queswo em que devemos intervir: Se o minislcrio cnlcndct· record;l·me. um pouto sobre e· qual cu. tinha tambcm de
cp1e são necessarios fundos e. outras quacsquer medidas para fnllar e vem .a.ser o consideraNe uma iotcrvencão nas clissur~cnti\r a dignidade do paiz, cu as darei todas, e creio que o scnçõcs da r·cpuldiea o fac-to clrtmct!iacão pam a'paz.
senado me acompanhará tumbcm. (1lpoiallus.)
Senhot·es, 'il· ·di1fercnça. é immcnsa ;· quem oti'erccc seus
€:1 §t•, ID!&~<s Wich'<h (Mi11ist;·o dos ncaocios cs!rangcitosl: IJons oilkios pal'il harmonisar; congt·nssat·, niio toma bando
-Venho outm vez á lt·iblllia, Sr. presidente, pat·a dar a- por um ou outro lado ; quern o1l'crccc seus hoas ollieios para
g-umas explicacucs no honrado seJHttlor pnr S. Paulo, e, natu- accommcHlilr,- pam apasiguar, n<io tem o fim de empregar .
ralmente, hei ·ue aproveitar a occasião para tambem respon- meios de l'orçn pam constituit· a seu gcit'J um governo.
(Apoiados.) Portanto, como por· esse neto dizet· o honmtl\'1 .
der ao honrado scnatlor pcl:t Bahia que acabou ele fallat·.
senurlot·
pc!a [li'OVincin. ela llaltia que Unhamos contrariado
O nobre scnadot· por S. l)aulo deseja que o governo emitta
o sem juizo sobre boatos que se espalharão de uma combi · tmtndos a11 teriorcs, cuvul vendo-nos IMS lutas. iutemus da
nação entre o nosso enviado extmordinal'io e o go~et·no dil rcp~blica.?
O hom·ado senaclor aincln entendeu· quc•ngora nos achamos ,
Confecleragã.o Al'gcnlina para uma acção conjuncta. Deyo declarar ao nobre senador que ossos boatos não tem !untla- pcior do que quando enviámos· a missão.. Niio-penso t!o
mcnlo; e. se S. Ex. prestou atlcncão ás palavras que mesmo modó que o honrado senador. Se os csforçospam a ..
JH'oferi, quando fallei pela 1n vez hoje~ devia ver que o tH'O- pnz se mallogt·úrão, não se mallogt·ou ó f.r~cto bem patcnlll
posito do governo do nrasil ó obrar só com o !im de obter do pensamento do governo de não querer pi·oteg·cr com pre·
as satisfações a que tem direito, c de Jlromover o !Jom-cstm· foroncia pal'lido algum daquclla repulllica, nem t<iO pouco
dos cidatliios brasileit·os no Estado Oriental.
•
ter o proposito de l'azercontJUistas do torriLorio.
,
•
•
O.
' '-dOI'
··,
huvendo .dcsproz:tdo · esse meio quo podia collocar a.
nó
·du
)

140

SESSÃO EilI 25 DE JuLHO DE J8G4.

Eu disse a primeira vez que fallei, que, além dos répü.ros nisação do governn, importava, paio mcnos implicíl.amrnle, ()
aos aggravos recebidos ali pelos ]lrasileiros, nós como lirni- reconhecimento de qne Flores era nm heJligerante legilimo.
trophes tiniJamos o direito de intervir para aeommodar as
Disse mais,que nem cu pndia admitl.ir a ]]l'pothese de t.rat.ar
excitaeões que existem na nossa fronteira. O governo do nc~sc~ termos com nm revollosu, P0i'/jUC clla seria desairosa
Brasil; se cruzasse os braeos, como talvez seja a consequen- ni10 só ao ~overno orie-ntal , como aos ministros dos governos
eia do que disse o bonradô senador pela provincia dil Babia, do nr~sil, da Inglaterra c da Confederação l'l'~elltina. Acre~
ardcria entre dous fogos, ou teria de ver os brasileiros pre- centel qlle, chamando a attenç'io para essa hypotbe,e, cu o
cipitarem-se pela Campanha oriental até Montevieléo, ou teria Iay.ia, não para aconc;clhal' () governo do Brasil l1 tra tal' ou
de passar como um governo indiITerente aos maies dos seus nuo com o general [llores, m(IS para Cjüc n110 olvirlnssc o diconcidad,ios, que cstãoa soIrrer em um tcrritorio tão pro- direito que dabi lhe re5ultava nas e.-entualirJade3 que ocximo. Entre estas duas altemativas o governo lançou mão do corressem.
alvitre que a prudencia c o hom senso inclicavão ; fez seliuir
Consequcntemente toda a ar;umenlnciIo do nobre oenador
para ali uma missão especial, revelando assim que conside- a este respeito não tcm üpplicaç;;o aa tj'uc cn d,;sse. Em uma
rava graves as circumstancias em que teremos de ohrar. Se cxpii'2~ção não po"so entrar úm uiteriores rlc~envolvimentos,
a fez acompanhar de força, não foi para fRzer amenras, c por iss::> limito-me il asscvcrar ao 1l0hi'C 5enador qne lilborou
Sr. presidente, foi, porém, para refor~ar sua fronteira.collo- net:se ponto em perfeito cquivoco,
cando ali maior numero de navios, porque o es tOldo ele
Tambcm eu nfio acom:c1hci o Olini~:,eri0 qne r,,:e~s(l. jusliç:'l
desordem em que se achava a republica, tornava mais eo:lli- por suas mãos ntU que~lões precerl{':ntc~ Cflm o E~l(ldo Orícnnuos esses vexames, e força era que nos prer-arassemos para tal. Eu o quo rll~5e: c repito, foi qü~., r1í~r1a a hypnlbe~D de
favorecer melbor os brasileiros. .
flUO o governo orielltal decididamente nilf) rJuizessa fnzcl' jusO SR. SI'LVEIRA DA 1I10TTA: - O go'\"erno mandou para a tica ús reclamnr,l1~s hrasilcira~. eu nilo via cr.m eíTcito out.ra
fronteira a corveta Nitherohy!
m~eio; c convillária. se me pc,:mi:tc, ao n0h"o senador p~la
O SR. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS :-Diz o honrado senador Bahia que indicasse qual seria eS'e 01lt:·o meio.
O SR. raESIDENTE DO c '~SELno : - ,'poiarlq; isso é que
pela provincia de. Goyaz que mandou-se a 'corveta NithenJlty
.
e que esta não fOI pnra a frontClra; mas senhores, n;io te- se queria.
mos fronteira 'com os departamentos interiores da rcpnbliea,
O Sn. PmE:,u BUE~O: -. A ultima explicação flue lenho
que tem desembarque no rio Uruguay em pontos importantes? de dar a S. EL é que, quando citei li opini,;o rln
OilfauNão a temos no Salto? Não a temos em Paysandú?
rlis niio o fiz na Imnte de ser ella ou não' a primeim autoAssim, Sr. presidente, eu entendo quo o governo tem dito ridade; disse po~iliYamcllte que es:-a opini.lo no men pcn~nl'
quanto basta, para qne o senado possa bem e devidamente tinha muita ri pp:icaçào ús nOSSllS clrcumstancias na queslil0
apreciar seu pensamento. O governo nfio póde, nem indicar precedente.
desde já as medidas que tem a tomar, nem trazer ao conbeO Sn. Fr.~nAz: - Eu qncro a palavra para explicar do
cimentq da cas,! muitas circumstancias que podem, de um
momento para outro, alterar o seu modo dé pensar. O sen:l~ me~mo morIo que o nobre senador eslú razendo.
do, supponho, que não quer isto; portanto, devé-se mo~trar
O Sn. rnESIDf.~'TE : - Eu dei a palavra ao nobre senador
satisfeito com as explicações dadns ; e neste caso me parece para tIma explicação.
que está sem objecto o requerimento do honrado senador pela
O Sa. PnlEliTA Dur.~o: - S,;o estas as explicações que
Ilrovincia de Goyaz.
'
pude evitar, porque o nobre seilado,. Jlela Babia não quiz
O honrado senador pela provincia de S. Paulo, entre as não
ter a beneYolen~ia do attender os Uleus apa7'tcs de reelaobservações judiciosas que patenteou á casa, emittiu seu J:1ação.
parecer sobre o modo como devemos conSl(lerar no Estado
Ficou a ciiscussão adiadn. Jlcla hora; c o Sr. presidente dCl,I
Oriental o general r lo'es, se como belligerante, se como
para ordem do dia 2,j :
rebelde.
Entende S. Ex. que, pelo facto de ter o envi:ldo brasileiro
Continuação da discussão adiada do requerimento do Sr.
aceitarlo a merliacüo para net'0ciar com o general Flores, se Silveira <la ~lollaj
deu o reconheciÍnento implieito de belli~erante ao mesmo
2' discussiio do parecer da commissjo de constituição ácerFlores. N;io sei, Sr prrsiuente, ,e esta deaucçiío ou concluo ca da '2' el,ição de eleitores especiaes de senador fcitas em
são póde ser rigorosa. lIlediar, olferecer bons oficios para se 15 de maio do corrente anno, ua freguczia da cidade da
pêr termo a qualquer dissensão, é permittido, <linda que não Campanbn, em Minas Geraes;
tenhüo o caracter de belligerantes os contendores. Para que
3' di5cu5são d,\ proposiçjo da c~mara dos deputados, que
um partido que 5e levanta em um paiz qualquer pretendendo autorisa o governo a conlr,at;l%" com ,1 clJmpanhia qne se 01'() governo, tenha a denominação de belligerantc, o direito in- ganis(ll', a cOllsll't:~çll0 de uma via rei'i'e;'! pelo systema de
ternacional cxige, além de forças proprias, outros quesitos tram-roru!, entre a cidarle da Cr.cbQeira e a Cb~pada Diasem os quaes ilão se póde solicitar esse reconhecimento da mantina, na p"ovinci:l da IJa.hia, com um ramal á villa d:rparte das potenci:ls estrangeiras. O governo brasileiro, não Feira de Sa"t'Anna.
só ainda Mio reconheceu dtrectamente o general Flores como
Lcvanlou-:;e n sessão às 3 horas da tarde.
beUigerante, senão tamhenl entende que o facto de haver o
seu enviado extraordinario aceitado a mediação de paz não
importa esse reconhecimento.
O SR. PRESIDENTE DO COl'SELlJO: - Apoiado.
E~121i DE JULHO DE t SG'i.
O SR. Mli'iISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: - Dadas estas
Prlr;:SlDENCU no sn, VI:=ir.or;DE DE ADAETÉ.
explicações, termino aqui o meu discurso.
O Sn. PRESIDENTE: - O Sr. Pimenta Bueno tem u palavra SUlJõlARIO -Pareceres.-nedacc;;o da~ cmcndas.-Oi'dem de
dia,-Negocios do Rio da l'râta.-Continuilção da discuspara uma explicação.
são do requerimento uo ~>. Silveira daMolla.- Discursos
4) !>-l'. Pimenta Bueno: (llara uma explicação) :-0 nodos Srs. I'arauhos, presiJeiJ!e elo conselho, O. Manoel c Silbre senador pela provincia da Bahia poz-me na necessidade
veira da II1olta.-nequerimento verbal do mesmo Sr. ,eexplicar algutJ1as idéas minhas.
nador para retirar o seu requerimento e approvaçóio l]or
S. Ex. não me ouviu bem, ou não deu ao meu pensamento
votaç~o. -2,<1. discussão do parecer da com':1iss;10 de c~n$
a sua verdadeira interpretação. Eu niío aconselhei ao governo
tituição, ::ícerca da segunda eleiçãO de eleitores especlaes
que fosse ou não tra tar com o general Flores; o q'le cu disse
de senader. -Encerramento da discussão.
foi que o facto do governo oricntal pedir ou incumbir os reA's 11 horas da manhói, achando-se presentes os Srs. '-;spresentantes das tres nações que fo,sem de sua parte tratar
tom o general Flores sohre a pacificação c até sobre a orga- c.onde de Ahaeté, l,lafra, Teixeira de Souz~, Ferreirn I'cnn~1
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í'tlendcs dos Santos, marfTuez de llanhacm, barão de S. Louron(.:o, Carneiro do CamilOs, barão de ilhuitiba, Almeida o
Albuquerilue visconúe de Suassuna, JobnTI, Pompeu, Paula
Pessoa, D. 'iI/anoel, Araujo Ribeiro, Cunua Vasconcellos,
Souza Queiroz) l)imcntil fiucno. Fonseca) Dantas, ZaCbUl'laS,
Soum Ramos, Souza Franco, Si1lueim e 1Ilello, visconde de
Je1luitinhouba, marquez de C;lxias, marqul'z do Olinda, viscunúe rie Sapncaby, vi;conde de Hahoraby, Paranbos, Rodrigues Silva, barão de Pirapama e Fcrraz, o Sr. pr~sidente
ilbl'iu a sessão.
Com p.arecGrão logo depois os Srs. marquez de Abrant.e"
visconúc da Boa-Vista, Candido Burfíes, Dias Vieira, Silvaira
da Motta, Caodido Baptista e Dias tie Carvalho.
Faltá~'ãO com causa partieipaúa os SI:S. barão d? Cotegipe, banto de ~laronJl, baril0 de QnarahllTI, Euzeblo, Paula
1I.lmejúa, Sinimhú, Fel'llan,les Torres, Souza c Mello e Oltoni; e sem participacão os Srs. barão de Antonina, Nabuco e
vi,conde do IJruguaY.
Foi lida e approvada a acta da sessão anteccdente.
Não houve expediente.
O SR. '2,0 SEcllIlTAmo leu os seguintes
PAREGEHES:

A commissJo de instruccão publica, a quem foi presente o
requerimento uo e:Jtnúante'Antollio José Teixeira pedindo para
que sejão considerados validos alguns examcs de (Ireparatoj'io:J íeitos em novemhro do 1830, e dez~mbro deí861, allegando que a resolucão ullimnmente publiciUlil. que amplia a
~ annos o prazo pal:a a validade tios eXilmes feitos pcrante as
faculdades e inspectoria geral da instrucçJo primaria e secunrlal'la da côrte não o comprehendo por 11;;0 ter etrelto retroactivo, ó de pareccr que o dito reqllerimellto seja archivado, vi;to que a citada lei não só comprelJende os casos occorrentes depois de sua promulgação, como os anteriores,
com tanto que não QxcedJo aos ~ aonos nella amp!Iados; e se
o requerimento se acha neste caso não precisa do favor que
pedc; e no caso contruio, não parece iÍ. commissão conveniente derogar cm seu favor a lei novíssima deste anno. Sala
das com missões, em 25 de julho de 18ôi-Tholllaz Pompw
ele Souoa Brasil.-Jose Martins da Cmz Jobim.-José Manoel ela Fo nseca.
Fieou sobre a mesa para entrar na ordem dos trabalbos.
A commissão d~ instrucção publica, a quem foi r~.meltiúa
a proposição da camara dos deputados autonsando ao governo á coneeder um ônno de lieenea, com os seus vencimelltos,
ao conselbeiro pr. J'eúro Autran da Molta e Albuquerque,
lente da faeuldade d~ direito do Recife, para tratar de sna
sautle onde Ibe parecer; e ao padre Dr. 1\l,\mctle Josá Gomes
da Silva igual favor, afim da commissão verificar c declarar
o emprego do dito Dl'. Mamede; tendo ex~minado os docu·
mentos, que acolllpanhárão a proposiçiio, s6 encontrou uma
petição do conselheiro Autran altestada, em que expõe c justifica sua enfermidade, e nada ba a respeito do Dl'. nlamede;
mas foi informada, por pessoas fidedignas, que este exerce o
cargo de profcssor no collegio de Artes, ou curso de preparatorios junto a f..culdade juridica de S. Paulo, e que so
acbf\ realmente enfermo e no caso de merecer o favor que
lhe dá a proposição.
Por isso, a commissão é de parecer, que o projecto está no
caso de ser adoptado.
Sala das commissões, 25 de julho de 18G~. - Thomaz
P01ll1JW de SOllza Brasil.-José Martins da Cruz Jobim.Jos!! 1I'/anoel da Fonseca.
Fi.cou ~eservada para ser tomada em consideração quando
se discutIr a proposição a que se refere.
Foi lida tambem a redacção das emendas feitas pelo senado
á proposta do governo, convertida em projecto de lei, abrindo
um credito supplementar para o ministerio do imperio.
Ficou sobre a mesa.
OROE~I DO DIA.
NEGOCIOS DO RIO DA PRATA.
Continuou a discussão, que ficára adiada na sessão antecedente do requerimento do SI'. Silveira da Molta, acerca da
missão ospecial do imperio no Estado Oriental.

UI

o "'r. pUI'anhos:,-- Desistil'ia !L. palavra, Sr. presidente, se o 8enaúo jul.gnsse convcnientn pôr termo ao debate
suseitf\do pelo re'lael'lmento do nobre ,el\núor peln provincia
de Goyaz, ou se os nobres ministros julgassem que a eonlinuaçilo deste debate póde trazer graves inconvenienles ao
pai~.
.
O SR. PRESIDEN'TIl 00 GONSELrIO :- Desdc o principio as,in
o julguei.
SIl. PARANrIOS: - O nobre presidente do conselho aeaba
de dizer que desde o princi~io julgou a discus,ão inopportuna ;
mas S. Ex. não tolueu o debate, apenas recommendoll á circunspccção e (Jl'Udeneia do senado os limites dentro dos quaes
o eXall)e de tão ll)elindro,o assumpto devia ser circumscriplo.

a

O SR. SIL VEIIlA DA MOTTA: - Quem o alargou foi o
governo.
O SR. D. ~lANOIlL: - Foi a prudencia que faltou na disCU~::iãQ.

O SR. SILVEm" DA ~IOTTA: - Se alguem o alargou, fo.i o
governo.
O SR. D. MANOEL: -Não foi; veremos isso logo.
O SR. FERREIRA PIll'NA: -Devia ter-se pedido uma scssITo
secreta.
SR. D. nIANoIlL: - Niio, senbor.
SR. PARANrIOS: - A diseussão dos negocios externos ó sempre melindrosa, pl'incipalmente da parte de nações que não estão na lillua das grandes potencias, que não
poucas vezes sublituem o direito pela força, e mesmo podem
retl' oceúer de pretenções as mais positivas e solemnemeote
úe, I .radf\s, SCIII desar, Gomo sacrificio á paz geral. nlas, se
a·c!'cussão r muitas vezes inconvenieote, se a reserva absoluta é, em al;;uns casos, inrlispensavel, tambem é fóra de duvida que ontras vezes o silencio, ou discussões incompletas,
são de maior ineollveniencla do que um debate mais franco e
mais cOIlC!udellto.
Nos tel'll1OS em que se acha a !quest,io, eu duvido annuir
ao convite do nobre presiúente do conselho....
.
SR. D. ~IANOEL: - Agora de certo
SR. PARANBOS: - ... se elle formalmente não nos disser
que esta discussão p6de ser interrompida no ponto em que se
acba, scm que paircm duvidas sobre as intenções do governo
imperial, sobre a direcção de nossa política, relativamente
aos interesses brasileiros que se acha0 em conflicto no Rio
da Prata; que o silencio não poderá ser m;lis nocivo do que
a continuação do dchate, limitado como este tem sido pela
prudencia e patriotismo do scnado.
Eu não tenuo a pretonçiio (\e trazer alguma luz aos pontos
em questão, mas sinto em minha consciellcia um forte impulso para não conservar-me silencioso; minha consciencia
me diz que tenbo nesta occasi;10 um dever a cumprir, por
isso mesmo que mais úe uma vez fui orgão e agente ~a politica externa do imperio junto aos governos do Rio da
Prata.
Sou amigo, SI'. presidente, da paz, tanto quanto o nobre
senador pela provincia da Bahia que fallou na ultima sessão. Como eUe elltendo que a paz ó uma necessidade vita;
para o nosso paiz; que dentro dos limites do imperio temoS
emprego util e urgente a dar aos nossos braços e aos nossos
capitaes. Mas,nem o nobre senador pela provincia da Bahia,
a quem me refiro, nem o humilde orador que ora se dirige
ao senado, quererá quo a paz seja mantida a todo cust!)..
O SR. FERRAZ :-Naturalmente.

a
a
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a

O SR. D. nlAIIOIlL E: SOUZA FRA.t'lco:-Apoiado.
O SR. PARANrIOS :-0 nosso dever, pois, é assegurar ao
govcrno o apoio dos representantes da nacão, sempre que a
dignidade e os interessos do Brasil exijão imperiosamente que
saiamos de nossas condições normaes, da política pacifica
que tem sido sempre o fito do governo imperial.
O SR. D. MANOEL :-Apoiado.
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O Sn P.lnANnOS ;-As~egurando, porém, eSie apoio, a ~e 110 meu paiz, e cslou plenamenlc salisf"ito com o juiw qu~
guranca dove ser acompanharia de ;tlrUl1)aS observações, ou dclle ouvi. Os meus pequenos sorviços for:10 amplamente
conselhos, que, 10Jll(e de crem'em emDaraços ao governo im- honrados; conlento-me com este resullado, filbo da jusliça e
muoificencia do governo do meu paiz, embora opinião lITo
perial, lhe sirvão <le esclarecimenlo e de força.
cumpelenle não leuha o assenlimenlo do illuslrado senadol'
O SR. D. l'rIANOEL :-Isso é do nosso dever.
pela província da Bahia.
O Sn. PAnAl'iHOS :-A conjunctura em que nos achavam os
Mas, como disse, náa devo lonwr lempo ao senano com in·
em l'r!onlevidóo me parecia summamenle grave.
ciúenles; o objecto de que lrat"mos é summameohl iill~or
lanle e sobre elIe deve fixar-se a nossa altencüo. '
O SRó FERRAZ :-Agora ?
Enviou-se} dizia eu, uma misSlão e~pecial ã McntcviLléo; o
O Sn. PARANnos :-0 governo imperial julgou necessario seu objeclo eslava definido. Pens;irilo muilos que sc nnSS<l~
enviar uma missão especial á republica Oriental do Uruguay; reclamações, laes quaes linhüo sido formuli\d~s nesta curte,
o objeclo desla missão cxlraordinaria eslava declarado o de- não fossem att~nditlas, a cOllsequcncia ncccssaria e irumediala
finido nos docl,menlos olIiciaes. Enlão a maior resorva se seria o recurso á força por parte do Brasil. Esta conjunclul'a
impoz o senado sobre l:lo grave assumplo; á visla das re- é que me parecia summamenle grave, comquat1lo cn esteja
commendações dos nobrcs mini5lros, ning-urm se animou a intimamente convencido de que o Brasil, apemr das difficnldisculir nem a conveuiencia, IWlfi a opporlunidado da missão dades de suas circumslaneias actuaes. lem recursos e meios
"especial
sulficíenles para se (azer respei lar pci-anio os guvernos vizinhos. [Apoiados.)
O SR. SILVEIRA nA MOTTA :-Nem na falia do throno.
COnSi(lerando a allilurle do nosso enviado exlraordinario
O SR. PARANnos :-Enlendemos convenienle deixar inleira
anle
o governo de IIlonlevidóo, comu ella podia ser em virluliberdade do acção ao governo, não venrlo em suas declarações uma posiÇão extrema, da qual elle não pudesse sahir de das prescripções do goven,o imperial ou do arbilri,) amplo
sem desar ; não vimos nessas dedal'ações, eu pelo menos que esle lhe deixára; considerando que o nosso enviado exassim as considerei, um compromisso de. recorrermos á (orça traordinario tivesse apresenlado um nLtima/um, e esle ultinecessaria e immedialamenle quo nos,ns reclamações, ma/um fosse rejeitado, eu, SI'. presidenle, julguei a media\"io.
taes quaes linhão sido al'reciallas nesta corle, não (ussem bra;i\eira associada ás dos minislros argenlino e brilanni~o,
do mesmo modo que os oradores que me precedêrão.
aceilas e satisfeil:ls pelo governo orienlal.
ESlabelecida a crise...
Nesse presupposlo, apenas iniciada a queslão, e eslando
O SR. PIMENH BUENO: -Apoiado,
li vre a acçilo do ,"ovemo .para seguir. ou nilc deliberações
O SR. PAnA~Hos: - ... enlre o nosso enviado extraordinario
exlremas, eu comprehendl o re:,;pellsl 1l reserva do see o governo orienlal, estabelecido o confiiclo, declarado o
nado.
nossu empenhu do honra-salij;fação ou recurso á furça, eu
O Sn. FERRAr. :-Não houvo reserva.
lambem não podia explicar-me como o i~ustrado Sr. cúnseO SR. PARAl'inOS :-Pela minha parle ohservei-a.
lheiro Saraiva julgou possivel sahir dessa altilude repenlinamente,
para ir aceitar a iniciativa estrangeira, associar-se á
O SR. FERRAZ :-0 SI'. visconde de h'luitil!honha fallou
mediaçrro iniciada e proposl~ pelos ministros de Buenos-Aj'res
nisso.
e de Sua Mageslade llntanlllea.
O Sn. l'ARA~nos :-0 nobre visconde de Jequitinhonha,
O seu procedimenlo, nfio obslante o re~peilo que tribulo á.
assim como oulros de noSsos cl)llega~, disse ::I~uma cousa a perspicacia e ao caracter desse di.linclo brasileiro, era para
respeito da missão, mas sem discuti-Ia (apoiados); mani- mim inexplicavel. Na posiçllo de oITendi-:os, ante uma dene[eslariio uma ou oulra apprehensão (ap:lia.dus), mas nada gação de justiça, 'lue era a bypolhese que cu presuPPul!ha,
avenlurárão que pudCi;se embarnçar ou enfra'luecer a ac- n[io podlUmos ser mediadores do guverno onenlal, alllda
Ção do governo imperial, lolhar-Ihe esle cu aquelle alvitre, quando oulras considerações não nos arrastassem do convite
e,ta ou aquella der.el'nlinaç.lo.
anglo-argentmo.
O SR. vlscoNnll DIl JEQ~'ITIl'inONnA :-Eu Risse que linha
Outras conEiderações, porém, mililavão para que o nosso
sido mal feito, que não SD devêra empreGar uma missão es- minislro não lomasse parte nessa mediacão oillciosa.
l'eciaI.
Em primeiro logar, a lIIediacão pareda ter UUla origem de
O SR. PARANnos:- Mas e~la !lrOpoSiçilO 11"0 imporla dis- hostilidade, pelo menos de descollfiança, conlra o Brasil.
culir o objecto da missão (apoiaéos), o; meios de que ella Essa origem pareceu-me, e parece-mo manifesla, embora os
mediadores modificassem o seu jui7.0 c as suas disposicões
podia ser:ir-se ...
•
3R- D. fuNoEL.-Nern o dinheiro <;1;.'-; 1,:'ou o Sr. depois de lerem chegado a Múntevidéo.
lim seguado lugar, o nosso enviado exlraordinario devi:!.
SIIt'UÍ'va.
respeilar, para com o minislro brilallnico,o interdiclu em que
O SR. PAnANHos:- ... as consequencias a qne podia con- se achão as relações oIDciaes do governo imperial com o de
duzir-nos. Foi uma opinião generica que o nobre senador S. M. Britannica.
enunciou a re~peilo das missões especiaes, nesla parle de accorMas, sellhorcs, as declarações dos nobres minislros, se eu
do com o nobre senador pela provincia da Bahia que fallou bem as compre!lendi, nos dão a conhecer que a posiçãq do
na ullima sessão. E' um iocide"te dcsle debale. no qual não nosso euviado exlraordinario em l'rlontevidéo era outra. Elle
quero empenhar-me, se as missões especiaes são ou não con- não linha apresentado um ultimatn1l!, não estava mesmo
'Vcnientes.-Em meu humilde parecer, ellas são algumas vezes obri~ado a apresenla-lo; o seu juizo sobre as reclamações
alé indispensaveis.
quo tinha de apresentar e que. articulou ~ontra o governo
O Sn. FERRAZ: -Ninguem fallou nisso; fallou-so na hislo- orienlal, a norma de seu procedlmenlo ullenor, llào lhe estaria dellas.
vão invariavelmente lracados ; elle podia modificar o seu juizo
O SR. PARANnos: - Nessa hisloria mesmo o nobre senador e proceder á hora e como as cireums lancias melhor aCOllselhassem.
foi inexacto e injusto.
Das declaracões dos nobres minislros, e de documentos ofO SR. FERRAZ: - Ahl mo esquecia... eu soi que a sua ficiaes que correm impressos, ou colhi esta porsuasão - que
aproveitou muito...
o Sr. conselheiro Saraiva, eSludando os factos no thealro em
O Sn. PAnANnos: -Tambem não 9uero agora conteslar este que elles tiverão logar, ouvindo as explicaçõe, do governo
juizo do nobre senador pela provincla da Bahia; seria da mi- oriental, modificou o seu juizo, senão a r~speilo de algumas
nha parto prelenção desarrazoada esperar do nobre senador, de nossas reclamar.ões, pelo menos a respello das consequenactualrnenle, um juizo ameu favor. Essa missão especial, quo cias immedialas que nossas exigeneias devião ter.
Entro nestas explicacões, por/lue me lJarece que ellas não
o nobre senador leve provavelmenle em vista no seu eO~lCeilo
geral, já foi julgada por auloridade competenle, pelo govorno causari\õ o me.nor embáraço ao governo imperial, nem ao SC1J.
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i'oprcscniJ.llLc em Thlontcvidóo, e pOl'que rcôro-me n documento, que estão no domínio da publicidade O ~ov3rno de
Ilionlevidéo publicou, senbores, toda a correspondencia em·
cia1 rclaLi~.'a. á tloiplice mediação j ellu. se aeoa colligida
(mos/rando um t-iv1'o) nesle folbeto, do qual, crdo eu, ha
mais de um cxemplal' no [lio de Janeil·o. LJaqIJi se vê como a
mediação foi concebida em Buenos-Ayres, e que eu tive razão
para di7.cl' que a sua iniciativa partiu do mini~tro britannico.
o Sr. 'fUornlon. (Apoiado.)
Aceitando, SI'. presidente, o papel de mediador, recebendo
do governo orienlal a declaracão de que as bases formuladas
pelos tres mediadores er;10 âceilas pelo governo da repuhlica, o Sr. conselheiro Saraiva enunciou este juizo, que
lm,so a ler. Penso que o senado ficará permadido, assim
como en estou, da modilicaçJo que se operou no espirito do
nosso enviado extraordinario, quanto ao ohjecto e plano rle
sua missco. Diz o Sr. conselheiro Saraiva, em nota do 25 de
junho ultimo: (Lendo.)
« A paeificaçJo da republica Oriental do Uruf:uay é um
acontecimento tanlo mais feliz qu~nto vem crem uma situação que permilte um termo proximo, por meio de ajustes
dignos e amigaveis, ás desgr(lçadas emergencias que lornár;io embaracosas as relacães da mais sincel a e cordial <lllli7.ade q~e o meu governo ·deseja cultiyar com o da repuhlica.
E' para mim sobremaneira agradavel expressar de novo a
V. Ex. que estou mui disposto a occupar-me, com a maior
hreviuade possivel, desses ajustes. ))
Desta nota, (ujo sentido titteral é confirma rio por outros
documentos, cu coaclui que o Sr. couselheiro Saraiya tinha
yisto na cessação da lfita iotestina daquelle estado, na paci
fica çJO da republica, a melhor solUÇão que pediamos dar aos
reclamos dos subditas brasileiros ali resiDentes. E' conseqnencía tambem deste juizo, que o nosso representante, até
certo ponto, julgou attendiveis as razões r,ue o governo
oriental allegou em sua contestação. As declarações do nobre
ministro dos negodos estrangeiros mo confinnão igualmente
neste juizo. Eis as palavras do nobre ministro, segunuo o
extracto do Jornal do Commercio, que creio exacto: (Lendo.)
" Nem se diga que essa paz bavia de ser prejudicial ao
paiz, porque concorreria para fortalecer o governo oriental,
e o tornaria mais apto para negar as satisfacões e reparacões
que exigimos, Se o governo de Aguirre nãó domina a campanha, e,tá ali fraco, que yantagem real podemos tirar de
constrangê·lo, por meio das armas, a dar-nos satis(acão e
conceder-nos reparação? Como poderá elle fazer exeêutar
na campanha aquillo a que se obrigar? Concorrendo, pois,
para a paz do Estado Orient~l, o nosso enviado predispunh~
melhor as cousas e os animos para o boro resullado da sua
mis:;ão.»

Não sendo a altitude do nosso enviado extraordinario uma
posição extrema, da qu,ll elle não pudesse sahir sem que as
suas rcclomações fossem satisfeitas, ou elle tivesse recorrido
aos meios materiaes para esse fim; reconhecendo elIe que
haVia circumstancias atlenuantes do procedimento do g'JVerno
OrIental, que algumas de suas allegações erão attendiveis,
ou que a causa primaria e principal do soífrimento dos braSileiros naquelle estado era a revolução, a luta iotestina, eu
me explico como o Sr. conselheiro Saraiva não duvidou
associar-se á mediação iniciada em Buenos-Arres_
O SR. FERRAZ :-Então appreva?
O SR. PARArmOS :- Não estou aqui approvan<lo, ou reprovando; estou explicando os factos e apreciando-os. Eotendo que. collocado naquellas circumfitancias....
O Sn. FERRAZ :-0 que faria?
O SR. PARANROS:- .... nãO havia desar em aceitar a me- diação.
O SR. D. MANOEL :-Apoia~o.
O Sn. P,lu.mos: - Sómente lamento que ellll não (asse
previs~a c iniciada pelo governo impn,rial ; porquanto, se a
IlJlClalIva partIsse da nossa parte, o nosso enviado extraor<lmario não se veria obrigado a aceitar o concurso <lo ministro britannico, subsistente o interdicto de nossas relacães
oillciaes com o govel'llo do seu paiz.
•
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O Sa. S,LVEIRA DA 510TTA : - A missão especial foi pani
fazer a paz.
O SR, D. i'fíANOEL :-Não foi tal para fazer a paz.
O Sn. PAR.l.NUOS: - r'rocurarei justificar uma proposic:iO'
minha,quo suscitou nlgum reparo da parte do nobre senarlor
pela ílabia) .que ba pouco.me interrompeu, a de que a mediação fOI 1Il1clada sob o mlluxo de flcsconfiancas contra (J
imperio. Eu Jisse e repito, e parece-me que êste juizo não'
póde ser contestado.".
O Sn. FERRAZ :-Não está aycriguado.
O SR. PAR,INllOS : - .... que o ministro britannico concebeu desconfianças contra o imperio na enviatura dessa missão e nos passos que ia dar o nosso enviado extl'aordinario.
Aô razõ"s que podião influir 110 animo do minisiro inglez
ninguem as póde conhecer precisamcnte, mas todos nós po~
demos conjeclura-Ias.
.
O Sn. FIlRRAZ :-Ah! são conjecluras.
O SR. PARANHOS: - O estallo de nossas reJacões com a
Gnl-llretanha, as apprehensões qne o goyerIlo daquella
nação tem sempre munifestnuo a respeito de nossas intencõe&
no !lio da Prata, as cirCulllstancias que precedêrão á nóssa
missiio especial, (actos que não vem agora ao caso referir
mas que não podem ter cscapado á memoria dos nobres sena~
dores, enio proprios a tornar a nossa missão especial suspeita ao ministro britannico.
Osenado sabe, porque lêmos todos nas folhas do Rio da Prata
segundo as transcripções que Jizenlo as gazetas desta cOrte'
que o nosso procedimento em I\lontevidéo foi logo assoeiad~
aosactosdo almirante hespanhol,no ['acifico, contra o Perú tl>
ao estabelecimen'to de uma monal'chia no I\lexico.
'
O SR. FERRAZ:-Não me pareceu que houyesse razão nem
fundamento; é uma estrategm da imprensa.
O SR. PARANIlOS:- Nem eu estou articulando estes factos
para justificar .as desconfian9as que se conc~bêrão contra nós.
Podia ser tachca dlplolllatlca, mas a taclIca lIão produziria
seus effeitos, se o ministro inglez e o governo de lluenosAyres não fossem impressionados por eBa.
O SR. FEnR.l.Z:-A da ta é posterior.
0. SR .. PARANllos:-Como, senhores, de outro modo explicar
a IRlClatlva de uma mediação pelo governo d~ Buenos-Ayres,
que se achava desaVIndo com o de llfonteVldeo? As relacões
officiaes, .c creio que até as re.lações commerciaes, cstávão
lIlterrompldas entre os dous palzes. Como explicar-se que o
governo de Buenos-Ayres julgasse aceitavel pelo governo de
Montevidéo, a sua mediação para a pacificação daquelle estado, IStO e, na lucta entre o governo da republiea e o general Flores? Como explicar este procedimento, esta iniciativ a, no estado em que se achavão as relações daquellcs dous
governos, e quando a desavenca entre elles provinha de que
o governo oriental julgava ô de Buenos Ayres protector
da revolução, a euja frente se acbava o general Flores?
O Sn. FERRAZ:-Explica-se bem pelo resultado.
O SR. P.l.RAN'!OS:- Como explic~r o prompto assentimento
do governo ol'lental a essa medlllção, que por outro lado
lhe devia parecer suspeita, porque até então elle tinha considerado o governo de Buenos-Ayres como o mais efficaz protector do movimento revolucionario do general Flôres? Uma
razão muito forte e superior devia actuar ao mesmo tempo
nos animos do governo d.~ Buenos· Ayres, do ministro.inglez
e do governo de Montendéo; e essa razão predommante,
senhores, a meu ver, não foi outra senão desconllanca eontra
o Brasil, desconfiança de que a nossa missilo especial não
tinha sómente por fim os propositos declarad06,e Silll levava
em mira consequencias mais s-raves para o Estado Oriental.
(Ha um aparte.)
Era um juizo it'fundado, sou o primeiro a reconhecer; e,
quanto mo era possivel, quando discutimos o voto de graças,
procurei prevenir esse juizo, mostrando-me convencido do
contrario e provocando explicações do governo imperial a
respeito de sua alteração de polilica no Rio.da PraIa,
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Tendo, pOIS, a mediaç"o inciada em Duenos ·Ayrcs essa
orit:em, e füzeudo parte llcllü o mini~tro inglcz, a posição do
no"o eoviado extr'aordinario era mais cspiobosa e meoos
il~rada"el doque ser!a, se pol'l'eotura a iniciativa partisse de
nos;. Ulas não creIO que bouvesse desar pnra o Impeno na
aeeilação des,e convite, desde.que a posição do nosso eo~
"iado extraordirwrio n,10 craaquella que presumiam os, mas
outra e mui diversa. Crcio mesmo, e os nobres ministros nos
poderiiõ dai: explic;lç~es a esiercspeiio; creio mesmo, que o
1I0SS0 enviado extraordinariú foi eoovidado pnra essa mediado
dizendo-se-Ihe que a sua inlCi-venção Cl'á neces,aria para o
hom exito que se tinha em vista.
O SI1. FERnAz:-Estano folbeio isso?
O Sn. PARArmos:- Est:'t no omcio que o SI'. D, Rufino de
Eliznlde ministlo das relacões exteriores da republica Argentina.' um dos mediadorê", dirigiu ao seu'governo dando
conta do rasultado da mediação.
O Sn. D. MANOEl.: - Já se publicou nas [olhas.
ci SR. PAUANllOS: -Ahi dis::e o Sr. Elizalde que, cheg-ando
a Montevid.eo, reeonhecêm que a mediaçã,O não podia ser
bem suceedida sem o apoio da opinião puhlica e a intervenção do ministro brasileiro.
O SR. D. MANOEL: -Isto é digno de nota.
O SR. l'ARHDOS: -E se houve, como ~os revelou o nohre
senador por Goyaz, rssa conferencia a hordo de um vailol'
ioglez eotre os Srs, Thol'llton, Elizalrle c general 1l101'es,
era natural que o juizo rio SI'. Elizalde se [ol'masse antes
mesmo de chegar elle a ~Jontevirléo; em natul'al que então
o general Flores lhe fizesse sentir que não podia aceitar condições que o obrigassem a depôr a armas, sem que este desfecho fosse sympathico aos hl·ólsileiros.
Foi, de certo, para asse"urar as s~'mpathias dos brasileiros,
que a intervenção do ministro brasileiro tornou se indispensavcl naquellas circumstancias.
O SR. FEunAz: - Isto destl'Oe o principio de desconfiança.
O Sn. PUA/mos : ~ O nohre senador com os seus apartes
obriga-me a along-ar o meu pobre discurso. Pois o nobre
senador não arlmitte a possibilidade de uina desconnauca que
se vá attenuando até desvanecer-se pelos factos ulteriores?
O Sn. FERRAZ: - Não a posso admittir da parte de Buenos Ayres.
O Sn. PARAI\DOS: - O nobre senallor pela Bahia não sabe
conciliar essa desconfianca contra o Brasil com o convite ao
ministro hrasileiro, para· que este se associasse á mediação
que tinha por fim evitar eventualidades em que o objecto da
mesma desconfiança poderia realizar-se?
O Sn. FEunAz : --:- Depois das explicações dadas pelo govcrno Dão era pOSSI vel.
O SR. l'AnA~nos: - Eu, pois, lJuizcra, Sr. presidente, que
a mediacão, para PÔI' termo á luta intestina em que se debate a republica do Urnguay, se er'a ne.cessaria, se era a
melhor empreza a tentar para sa tisfazer aos reclamos de
nossos compatriotas residentes naqueiJe estado, eu quizera
que essa imciativa partisse do governo im perial, e então
todos os reparos que com razão se podem fazer a essa media cão, pela origem que ella teve, pela parte que nel1a tomou
o ministro britanico, todas essas objecções não terião agora
Iogar.
A attitude do nosso enviado extraordinario não ara a que
eu receiava; portanto, a conjunctura em que nos achamos
collocados não é tão extrema como a alguns se tem afigurado;
pelo menos eu nutro esta tranquillisadora persuasão.
Não estamos obrigados a recorrer á força;. poderemos ser
levados a este extremo, mas não é incompahvel com o decoro do imperio re~unciaf. a esse meio, ~u adiar o seu emprego, conforme mais convier aos nossos Illteresses.
Fizemos reclamações ao governo oriental, nossos compatriotas têmsofIrido, seus sofIrimentos reclamão prllteecão ;
mas, li vista dos factos que :lcabo de analysar :lttento o· papei de mediador que assumiu, o nosso enviado extru01'dinurio,
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a dllClaraçi'io que eUe fez, aceitando es,e encargo olíiclOSO,
cu creio que não estamos eollocados em um<t slluaç~o cxtrema. Creio que o recurso nos meios materiaes, IllIe nos
pôde levar á guerl'il ou a ulím intervenção arlilarla nas dissenções internas ria republica Oriental, não é consequencia
neçessaria e infaiJivel dá posição que tomámos perante o
g~verno oriental.
O nohre preside'nte ,io consl'lho C seu cl>1Iega nos fallitr,io
em represalias; mas, se cu mc "'10 engano, e Deus queira
'Iue assim seja, os. nobres ministros n;10 attribuem ao nosso
enviado uma posíÇãp diversa rJarjllella em que cu o eonsidero.
Os nobres ministros nno nos fa1lál'ão em repre-alias como
uma eonsequeneia immediat'l e indeclillavel de nóssas reclamações perante o. governo oriental.
Ao que me parece, o go\·.orno imperial conserva inteira
liberdade de açção par,a renuneinr a esse meio. ou adia-lo,
conforme as clrcumstancias melhor lhe nco.nsclharelll, conforme mais convier aos altos interesses do imperio,
O Su. SILVEIRA DA MOTTA: - Aindo na ultimo sessão nnnunciál'ão o ultima/um.
. O Su. ·D. MANOEL: .....:. E' outra couso.; se as negoci acões
fúrem esgotadas.
•
O Su, PAIIANiIOS:""':' O emprego de represnlias, os nobreó
ministros, todos os nobres senadol'es, conYil'ão comigo, pôde
levar-nos a uma guerra; seus elfl'itos são talvez mais grave.s
do que o de uma interveuçã.o armada para pacificur o ü::taiJo
oriental. As medidas de rigor que forem elllpregadas contra
o governo oriental serão outros tantos auxilios prestados á
caU5a da revolução, á empreza do general Flores.
Não estará isto nas intenções do governo imperial, mas o
resultado não pôde ser outro. As hostilidade, coalra o g'ovemo de Montevidéo importa apoio, indirecto sim.mas eft1caz,
ao general Flores. Eu, pois, peço ao governo imperial que,
mantendo inteiramente livre sua acção, não julgando desde
já questão de honra pnra o ünperio o recurso a esses meios,
pondere bem, dada ulDa dessas conjuncturas, o que mais IlOS
convem, se represalias, cujo efIeito necessario será o triumpbo da causa revolucionaria, se uma interveneão armada.
Eu n~o desejo que .cheguemos a nenhum de"stes extremos;
faço votos para que o govc.rno imperial não seja ohri aado a
lançar mão de represalias,faço votos para que nrro seja obl'igado a intervir de mão H.nada na luta entre o governo de Montevidéo e o general Flores; mas, se a escolha de um desses
meios extremos fôr inderlinavel, peço ao governo imperial,
que está no centro dos negocios, que pôde bem apreciar todos
os acontecimentos, que pondere qual das duas medidas tem
mais inconvenientes,gual das duas medidas é menos perigosil:
se uma intervencão mdirecta por meio de represalias, que
nem contenta o governo de Montevidêo, nem contenta o general Flore5, se uma intervenção franca, tendo por fim pacificar a republica, não no interesse de um dos partidos, mas
no interesse da paz, ne interesse da união oriental, e a bem
de todos os neutros.
Os nohres senadores attendão hem que eu Dem aconselho
represalias, nem ac09selho intervenção; mas cOllcedo que
possamos chegar a uma destas extremidades, e entao peco
ao governo que medite se a intervenção indirecta (chamo iiltervenção, porque ha de ser com efIei to) por meio de represalias não será mais inconveniente do que uma intervencão
franca e directa.
•
Sr. presidente, cu associei-me de ha muito tempo ao pensamento de V, Ex. e de outros estadistas do imperio, quo
nos recomrnendão abstenção, (ahstencão bem entendida, quo
não quer dizer inercia ou indifIerençaj nas questões internas
dos estados vizinbos.
O SR. D. MANOEL: - Esta é a regra.
O SII. PARANIIOS: - lUas, se eu sigo este principio, tambem entendo que ninguern, e menos homens de estado como
o Dobre senador pela provincia da Babia. pôde dizer em terIDOS ahsolutos - nunca interl'encrro, nunca represalias. (Apoiados.)
•
O Su. FERfiAZ' - Eu não disse-nunca represalias, nunq
inlervençllo..
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o Sn. PAHNHOS: - lIa circumstancias que nos podem
levar a um desses extremos. Quando a dignidade e os interesses do imperio exigem, é for~.oso que nos sujeitemos a
taes consequencias, por mais conlranas que sejüo aos principios normnes ,Ie nossa pulitica, ás nossas dispos:ções pacificas e aos nossos interesses internos.
O Sn. D. l\IANOEL : - Isso é aconselhado por muitos eseriptores distinctos e é pratica das nações. inclusive apropria
Inglaterl'a, que é inimiga declarada das intervenções.
O Sn. PAMNIIOS: -- Ouvi outras proposições, que não
posso deixar passar sem alguma contestação.
Procul'a-se, SI'. pl'esidente, no !lio dil Prata, e é tactiea
antiga, alfastar o governo imperial de relações estreitas com
o de Buenos-Ayres. Os nobres senadores, que lerão as U\ll'
mas eOlTespondencias do Rio da Prata, hão de ver esse pcn·
sarnento bcm saliente.
O Sn. D. MANOEL: - lia para isso uma raz:lo muito
forte.
O Sn. PARANIIOS : - Em l\lontevidéo n:lo se descj:lo relações estreilils entre o impcrio e a republica Argentina...
O Sn. D. l\IANOEL: - l'on[ue havendo. aquillo está
acabado.
O Sn, PAnANH~s : - ... o ba sempre uma arma poderosa
para impedi-Ias, arma manejada, ora contra nós, ora contra
a republica Argenti..a. Diz-se em llnenos-Ayres : cc O Brastl
caminba para a absorpção do Estado Oriental, é o pensamento occulto de sua politica; " insinua-se em l\lontevideo
tambem muitas vezes: cc A republica Argentina quel' annexar a si o Estado Oriental. "
Eu não acompanho aquelles que formão juizo muito
desfavoravcl da importancia que podf'm ter relações estreitas
entre o imperio e alguns dos estados vizinhos, principalmcnte a repuhlica Argentina; não sou daquelles, Sr. presidente, que dizem que os nosSOS vizinhos falt:lo a todos os seus
compromissos, que ser:lo inuteis todos os ajustes quo com
elles celebrarmos. Entendo que se deve dai' desconto ús circumstancias excepcionaes em 'lue se tem achado alguns desses
g-ovmlOS, e em que ainda se acb.a o da Hepublica Orient:11
do Uruguay.
Essas apprehensõe.', a que me refil'o,são principalmente relativas á republica'Oriental do Uruguay; nós todos, porém,
devemos re.conhecer que aquelle paiz ainda não chegou ÚS
suas condicões' de estabilidadc. Altribue-se à vontade ou
proposito ó que muitas vezes nasce de circumstancias que
nenhum govel'llo, nenhum partido, póde dominar.
O Su. FEnRAz: - Esperemos para o futuro.
O Sn. PAnANlIos ; - Esperemos para o futuro, diz o nobre
senador pela província da Bahia! Se com eITeito nos pudessemos Isolilr. , '.
O Sn, FEunAz ; - Não é neste sentido que digo.
O SR. PAnANllos : - .. , da republica do Uruguay e dos
outros estados limitrophes, se não tivessemos com esses estados vinculos muito esll'eitos, interesses de paz, de segurança e de outra ordem, poderiamos adoptar o conselho do
nobre senador,
O Su. FEnnAz: - Esperemos pelo futuro para obter isso
que o nobre senador deseja
O ~n. PAnANHOS: -l\las as situações geographicas e as
relaçoes naturaes dos povos não podem ser alLerada<; a vontade de quem quer que seja. E' forcoso admiltir os factos, e,
~egundo elles. o as circ~mstancias oecurrentes, provei' aos
mteresses reclprocos e COlllllluns,
. E é \nexato,. SI'. pl'esidente, em face de noss[, historia
mternacLOna!,.dlzer que todos os ajustes~ue temos feito com
os estados vlzmhos, torão inuteis, não tê.n tido execução.
O SR. FEnRAz: - Eu não disse todos.
O .SIl. PAnANllos: - Nesta proposição absoluta, mesmo
relallva'."~nte. ao estado oriental, ha grande inexatid:lo,
grande lIlJustlça.
Sr. presidente, eu estou convencido de que as boas rela~ões entre o imperio e a republica argelltina são da maior

conveniencia. A republica ~I'gentina está em condições muito
diversas aquellas em que desgraçadamente, ainda se acha o
E,tado Oriental. A republica al'genlina está destinada a representar com o imperio um papel importante no Rio da
Prata: e ella se tem mostrado, por mais de nma vez, dese.iosll
de culLivar comnosco relacões amigaveis e estreitas. O a~tual
presidente daqnella repub'iica, o g'eneraI Milre, iem manifestado COIII muito tino e prudencia as melb.ores disposições para.
COlllnosco,
Eu, pois, não aconselharei ao governo impel'ial que se
dei~e dominar pOl' essas prevencões e caiil na rede daquelles
que procurão por diversos meiós aITastar os dous ~overnos e
povos nm do outro, impedil' uma perfeita intelligencia e
amizade cntre elles. E' minha convicção que, n,io só com
relaci10 ás ci"cumstancias actuaes do Estado Oriental do Uruguay, mas tambem tendo-se em vistil os intel'esses pel'mancntes do imperio e dos seus vizinhos, essas boas relações
8(10 necessal'ias.
Em todo caso, senhores, é prcciso rcconhecer uma verdade,
e é que a peior politica será aquella que nos puzer mal com
todos, quc nos collocar em unidade....
O SR. D, l\lANOEL; -Apoiado.
O Sn. PARANIIOS : - .... nos a!fastar de todos, unir a todos
contra nós,
O SR. FEnRAz' - Será uma politica nova.
O Sn. P,IRANIIOS; - O nobre senador está !:lo prevenido,
quc seus apartes nem ao menos correspondem ao que eu
digo I Acabo de dizer que a peior de todas as politicas será
essa; não a altribui ao nobre senador, não altribui à pessoa
alguma.
O Sil. FEilnAz; - Por isso digo que sera uma politica
nQva.
O Sn. PAnANuos: - Essa política n:lo póde ser premeditada, mas póde ser consequencia, e e esta consequencia qno
devemos cvitar. Ninguem entre nós póde propor-se ligar a
todos contra o Brasil; mas o pensamento director de nossa
politica, as nossas apprehensões. os nossos actos Jlodem ser
taes, que o resultado seja aquelle; rl'sultado não desejado,
mus possivel e que seria funesto ao imperio.
Sr. presidente. eu termino aqui o meu dIscurso, acompanbando o nobre senador pela provincia de S. Paulo no juizo
que enuneiou sobre o alcance que pÓlle ter a mediaç,lo entre
o presidente da republica Oriental e o general Flol'es, quanto
ao modo por que este general deve ser considerado pelos outros govel'llos.
O nobre senador pela provincia de S. Paulo, a. meu vêr,
ennunciou um conceito muito exacto, digno de ser considerado pelo governo imperial, na previ,:lo de todas as eventuaIidades que nos podem sobrevir no Estado Oriental do
Unlguay.
O nobre senador disse, pouco mais ou menos. o seguinte:
cc O facto da mediação solemne eJIe~tuada pelos ministl'os de
tres nações, medíaç"o não imposta por elles, mas aeeita pelo
governo oriental, importa virtualmente reconhecer este go·
verno o general Flores nas condições de belligerante. » Esta
[lroposi\,ãO foi coutestaua, mas creio que uão póde sê lo com
boas razões.
O Sn. D. MANOEL: - Como bellígerante legitimo, disse o
nobre senador por S. Paulo.
O Sn. 1):~nANllos: - As observações do nobre senldor por
S, Paulo liverão este alcance, em que eu o acompanho perfeitamente: o governo imperial tem o dil'eito de reconhecer
o general Flores como belligerante. Póde não usar desto
direito ....
O Sn. MINISTilO DOS ESTilANGEIROS: - Como n:lo USOll
ainda.
O SR. PARA~llOS: - .... mas o proprio governo oricntaI
o autorisou para isso, E de feito, senhores, quando nós sabemos que arjuella luta armada dura ha mais de . anno; qUe"
o genel'UI F ores domina quasi toda a campanha, que POI"
mais de uma vez tem chegado ás portas da capital da republica, que nessa vllsta extensão de tel'ritorio oriental é elle-
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a autoridade de facto; aceitando essa triplice mediação, o seguranca no territorio da republica, allegando o seu estado
governo oriental não declarou-se impotente para vencer a anolmaI: Nestas circumstancias a paz importaria a dimirevolucão, 11([0 tem e\le ~irtualmente reconhecido o general nuição do mal de que nos queixamos, a cessação de um preFlores 'como belligerante? Seguramente que sim. O govern.o texto para se nos negar justiça.
A paz da banda oriental interessa, pois, altamente ao imimperial, pois, póde reconhecer o general Flores como belhperio, mesmo sob o ponto de vista d~ .nossas reclamações, e o
gerante, tem este direito.
bom senso pedc que, não fallando Ja do dever que temos de
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado.
não sermos indiITerentes á estabilidade e a indepeudenciú daO SR. PARANHOS : - Talvez não lhe ~onvenha isto; mas, quella ropublica; por nossa propria conveniencia façamos
se as eventualidades possiveis da campaRha da Estado Orien· votos e concorramos quanto em nós couber para que ali reine
tal tornarem aquelle reconhecimento ne~essario, a bem !le 80cego. Nem se diga '1ue, assim tornando-se mais forte o
nossos direitos postergados e da populaç'o brasileira ali Estado Oriental, recrescerú a difficuldade de alcançar o imresidente, o governo imperial o poderá fazer, sem dar justo perio as satisracões á que tem direito; porquanto, por muito
motivo de queixa ao governo de IIl0ntevi!léo.
unido e prospero que seja o povo vizinho, por mui forte qne
E não se diga que daremos assim um múo exemplo, que seja o seu govel'llo, não tel'á fOf'ça bastante para emharaçar o
póde ser allegado al;;um dia contra o imperio, qlle é contra- governo imperial de fazel' as reclamacões que, justas forem,
rio aos nossos precedentes. A revoluçãO do general Flores
O nobre senador pela jJrovíncia de S, Pilulo, que tomou
no ~stado Oriental do Uruguay não tem comllill'açào com. a parte no debate, fallando,da lnediaçüo disse que o nosso mirevolucão por que passou a provincia de S. Pedro do RIO- nistro, achando-se interrompidas as relacões diplomaticas
entre o imperio e a Grã-Bretanha, não podia unir os seus
Grande do Sul.
esforcos aos do ministro inglez nas diligencias de pacificacão,
O SR. )lARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado.
de qüe o senado tem noticia. Se bem que mui respeitavel 'seja
O SR. PARANllOS: - A revoluçãO desta provincia não era a autoridade do nobre senador pela llrovillcia de S. Paulo,
para o imperio o que a revolução do general Flores é para o pel'mittir-me-ha S. Ex, Ibe contestemos a procedencia de sua
Estado Oriental. O governo impel'ial nunca se mostrou impo- proposição.
.
tente para chamar á razão e ao gremio da familia brasileira
O rompimento das relações dlplomaticas, entre o Ilrasil e
os nossos irmãos dissidentes naquella provincia....
a Inglaterra, iDlporta,como consequencia necessaria, que negocio algum,que diga respeito directamente aos dous paizes,
O Sn. PIMENTA BUENO: -Nem aceitou mediação.
O Sn. PARANUOS: - Ao mesmo tempo que lutava com possa ser tl'atado por diplomatas seus, onde quer que se
mas por certo não veda que em assulllptos que inaquella rC'Volucão, dominou varias outras commoções inter- achem;
teresssem a uma terceira potencia, possão ~ ,correr e tomar
nas; e islo sem pedir auxilio estranho.
parte ministros do Brasil e da Inglaterra,
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: - Nem aceitar.
O SR. SILVE/nA DA MOTTA: - Ponha sempre o hrasileiro
O SR. PAnANHOS! - Assim, pois, o governo imperial tem em ultimo logar.
plena liberdade de accão a este respeito; póde e deve proceO Sn. PRESIDENTE DO co:'<sELno :-Accresce; Sr. presidente,
der segundo sua sahéderia lhe dictar e os interesses do imque,na mediacão que tem sido objecto da discussàO, o minisperio exigirem. (Apoiados, muito bem.)
tro inglez interveiu, conforme a sua propria declaração menos
O !!ir. ZOCbOl'lo8 (presidente do conselho): - Desde o officiól do que ofliciosamente.
principio, Sr. presidente, co\loquei sob os auspicios da cirO SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEInOS: - Apoiado.
cumspecção e da sabedo.ria do senado esta discussão, receianilo que ella, desvairando-se algum tanto, pudesse ser
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Islo não quer dizer nada,
nociva a marcha dos acontecimentos no Rio da Pra ta.
O SR. pnEsIDENTE DO CONSELllO : - Quer di'~er muito; quer
Estou hoje convencido, SI', presidente, de que o desenvol- dizer que, tratando-se de uma cooperação occasion"l e de cavimento do debate tem justificado o meu receio, bavendo racter puramente officioso, nada embaraçava que o ministro
sido enunciadas varias propoi-ições em meu conceito incon- brasileiro e o inglez se entendessem a bem da paz da repuvenientes, Proseguindo, entretanto, o debate, força é que, Llica oriental. Tratava-se C(Jm etreito de uma simples mediapor parte do governo, se dê resposta a algumas dessas proposicões, e começarei por uma, que ouvi ao nobre senador ÇãO, a qual, conforme o direito das gentes, muitas vezes nãOO
é mais do que uma pura formalidade empregada pam o eITeit
pela' provincia de Goraz.
de se aproximarem os contendores,
Disse S, Ex., Sr. prcsidente, que no IUo da Prata o goO SR. SILVEIRA DA MOTTA: -'Não foi o ~inistro inglez
verno do Brasil procedêra na emergencia de que se tem tratado, ao revez do que indicava o bom scnso. O bom senso, quem iniciou?
na opinião do honrado senador por Goyaz, exigia que o goO SR. pnEsIDENTE DO CO!'/SELllO : - Tomasse ou não a iniverno e os seus diplomatas aproveitassem, para apresentarem ciativa, o certo é qne propúz-se prestar os seus conselhos, os
ao governo da banda oriental as suas reclamações, o mo- seus bons oflicios,mais particular do que ollicialmente.
mento em que a republica estivesse eufranqueci!la pela
O Sn. SILVEIRA DA II10ru : - Um minisU'o inglez de ca pote
dissensão intestina que a Ilagella, fraccionando-a em dous vale
mais do que um ministro nosso de fardão.
partidos hostis, ao passo que, por parte do Brasil, tratou-se
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O senado vê que não
]lrimeiro de pacificar, isto é -- de tornar mais forte a repudevo tomar em consideração semelhante aparte.
blica vizinha, para então reclamar,se I
Esse conselho, SI', presidente, que nos dil o nobre senador
O SR. D. MANOEL: - Não, não é pcrmillida esta discussão.
pela provincia de Goyaz, de tirar partido das desavcncas do
Sn. SILVEIRA da MOTTA :-E' uma metaphora
O
estado vizinho, faz lemhrar a regra de governo domestico de
O Sn. D. IIIANOEL : - Deixemo-nos de metapboras.
Catiio, o qual acoroçoava a sizania entre os seu! jJara melbor dirigi-los e domina-los, ou a celebre maxiJYla politicaO Sn. PRESIDENTE DO CONSELOO: - Observou ainda o nobre
divide et impera; divide, alimenta a dissensão se queres do- senador pela provincia de S. Paulo que, do facto de tomar o
minar. Mas esse conselbo ao Brasil eom relacão á banda nosso ministro parte na mediação, seguiu-se, senão expressa,
oriental seria inspirado pelo bom senso? De mãneira algu- ao menos implicitamente, por parte do governo brasileiro,
ma. (Apoiados.)
o reconhecimento da quahdade de belligerante no general
NiDguem ignora, Sr, presidente, que a dissensão intestina Flóres.
da republica vizinha augmeuta e aggrava as queixas de vioO SR, PIMENTA BUENO: - A segunda parte é exacta.
lencias e extorsões de nossos COmll1ltl'Íotas ali residentes,
sendo certo, por outro lado, que o governo legal de algum
O SR. PRESIDENTE DO CONSELDO: - Sr. presidente, sei que
modo pôde des~ulpal'-se,embora se não justifique, da falta de muitos publicistils admittem facilmente a existencia do guerra
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ci vil, e, por consequencia, a qualidade d~. belligerante no
partido que levanta-se contra o governo legitimo do estado,
e tem sulficienle forca para resisti r'-lhe ; mas ha outros puhlicistas, e a essa opinião me inclino! que, mai.s exigent~s e
cautelosos, só reconuecem guerra .clVll, prop.r~amente dita,
quando o partido ou facção que resl~te ~o legitimo go~erno
domina conslderavel extensão do terrItOrIO do estado, da-lhe
leis, estahelece ahi um governo, admini?tra justiça, e, em
uma palavra, exerce actos de soberama, caso em que o
direito das gentes o considera pessoa moral, e, por tanto,
belligerante.
Ora, segundo a opinião dos publicistas que eu adopto, o
general Flores não é ainda verdadeirame~te beUigerante, .n~m
por talo reconheceu até hoje o governo ImperIa\. Os mmlStros mediadores, otrerecendo os seus bons officios para a paz,
não prejulgarão essa quest,lo. deixarão-na intact~. Ao pl'esidente da banda oriental é que cabia manifestar escrupulos
de, pelo facto de tratar com o g-enelal Flores, reconhecê.l.o
beUigerante; os ministros mediadore~, que, com assentimento delle, o puzerào em contacto com o seu adversario,
nada tinhão com isso.
Ponderou o nobre senador por S. Paulo, Sr. presidente,
tratando sempre da mediação, que o nosso ministro a nrro
considerára com a devida cautela. , . ,
O SR. PmENTA flUEM dá um aparte.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELUO : - ... porque, tendo a missão especial por objecto fazer reclamações...
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHOliUA : - Não foi cautelosamcnte considerada?
O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO: - Estou por ora referindo
o que disse o nobre senador pela provincia de S. Paulo.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINUONUA: - V Ex. é dessa
opinião?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Estou mencionando a
proposição do nohre senador por S. Paulo para depois responder-Ibe. A proposicão de S. Ex" repito, é que o nosso
ministro o Sr. Samivã não foi cauteloso em adherir á mediação, porquanto, sendo o fim especial de sua missüo fazer
reclamações. associou-se aos ministros mediadol'es sem exigir
garantias pam serem depois·de feita a paz, attendidas as
nossas reclamacões, as quaes, sem essa prudente prevenção,
poderi;lo ser gràndemente pl'ejudicadas com o perdão e es·
quecimento estipulados no accordo de paz.
Sr. presidente, o receio manifestado pelo nohre senador, a
quem tenho a honra de referir-me, perdôe-me S. Ex, que Ih'o
diga, seria, em todo o caso, vao. E' principio inconcu5so em
d!reito internacional que a amnistia, conce~ida no restabelecimento da paz, só abrange aqnelles actos que llà·o serião
pU1lidos, se a calLsa dos inu'iviciuos contemplados na mesma
amnistia houvesse triumphàdo. ASSIm que, no sentir de
todas as antoridades na ma teria, os cr'imes ordinarios jamais
se considerão comprehendi los na amnistia,
Ora, SI'. presidente, os factos que servem de fundamento
as nossas reclamações perante o governo da republic,t orientai, são crimes contra as pessoas e contra as p"opriedades
dos subditos do imperio que residem no terrilorio daquella
rrpublica, são, pois, crimes communs, que nada tinlJilo que
ver com os crime, politicos que, por ventura, houvl;ssem de
ser comprehendi~os no accordo de paz estipulado entre o g-overno de !llonteVldéo e Flores.
Dirijo-me agora ao nobre senador pela provincia de matoGrosso.
O nobre senador disse que, segundo lbe parecia, a consequencÍlt necessaria, immediata de nossa nllssão especial na
repnblica Oriental, desde o momento em que não fosse attendida, seria o recurso á forca.
O r~curso ú forca, Sr. 'pr,esidente, sel'á consequencia necessana do facto ae não serem consideradas pelo governo da
handa oriental as nossa's ju.tas reclamacões, mas nada exige
que seja o resultado prompto e immedíato de uma primeira
d~negação. Supposta semelhante denegação, ainda o nosso mimstro terá de apresentar o seu ultimatum, c só, depois deste,
empregar-se-ha a força,
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No modo de pensar do nobre senador pela província de !llatoGrosso, Sr. presidente,a iniciativa da mediação; se m~d.iação
convinha que houvesse, devêra pertenc~r ao nosso mlD~sh:o.
V. Ex., porém, comprehende, Sr. preSIdente, que serIa IDcompativel com o plano e fim conhecido da missão especial a
iniciativa de mediação, para restahelecel' a ordem e assegurar paz á banda oriental.
O Sn, SILVEIRA DA l\loTT~:- Sem duvida.
O Sn, PRESIDETE DO CONSELUO :- O fim da missão foi, e é,
reclamar justiça e segurança em prol dos .direitos e d?s interesses de nossos conCidadãos, e não propriamente paCificar a
republica vizinha. O nosso ministro fez bem, em não repellir
a tentativa de pacificacllo su~citada por outros; fez bem em
prestar-lhe, uma vez qüe ella apparecêra, o seu apoio; mas,
dahi a tomar a iniciativa, vai alguma ditrerenca. Não podia
nunca, portanto, a iniciativa dl1 mediaçllo pm:tir do nosso
ministro,
O SR, S,LVEIRA DA !lIOTTA :- Nunca.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO:- O aparte do nobre senador por Goraz, que aliás agradeço, suggere-me uma oh·
servação, e é que, ao passo que o nobre senador por 1\latoGrosso quizera a iniciativa de mediacão exercida pelo ministro brasileiro, o nobre senador por 'Goraz repelle completamente essa idéa, assim como toda idéa de mediação, de onde
se vê que não ha accordo e não ha harmonia de pensamentos do lado de onde tem partido censuras ao governo.
Disse mais o nohre serrador por !lIa to-Grosso, Sr. presidente, que pelo que tem colhido das explicações dos ministros neste debate, o nosso plenipotenciario modificou o seu
modo de pensai' a respeito ao objecto da missão. Tal não ha,
senhores; o nosso ministro não modificou o seu juizo a respeito das reclamações que tinha de fazer, assim como não
'alterou nem podia alterar o objecto de sua missão. O que
aconteceu foi que, contestando o SI', Herrera a sua nota, o
nosso ministro que não tinha obrigacão de apresentar o ultimatl,m em certo e determinado praio, deu conhecimento do
estado da questão ao seu governo, ernquanto a mediacão
desenvol via os seus esforços no sentido da paz.
•
Sr. presidente, o nobre senador pela provincia de !lIa toGrosso deu a entender que o governo de Buenos-Arres suspeitou do fim de nossa missão especial, porque coinCidiu com
os actos de violencia do almirante hespanhol contra o Perú...
O SR. PAR~NUOS: - Eu não disse isso como censura ao
go\'erno,
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Contesto a existencia
da suspeita, a que o nobre senador pelo !llato-Grooso allude,
observamlo primeiramente, que não havia ainda noticia das
"lOlencias do almirante hespanhol contra o Perú, quando a
nossa missão especial foi enviada ao Rio da Prata, e lemhrando, em segundo logar, que estava então nesta cOI·te o
Sr. l\larmol, plenipotenciario argentino, o qual, por meio de
uma nota, annexa ao relatorio do ministerio dos negocios
estrangeiros de maio ultimo, pediu ao governo imperial explicações a respeito do objecto de nossa missão extraorilinaria (, republica oriental, e as teve francas e completas para
infol'mar o seu governo.
Depois, Sr. presidente, não hei de ater-me ao que dizem
jornaes, a hoatos vagos, para averiguar o que pensa o governo de Buenos-Arres a respeito do fim que teve em vista o
governo do Brasil, enviando a n1ontevidéo uma missão extraordinaria. Devo dar mais fé a actos autenticos do governll
da "epublica argentina, e desses actos, principalmente do
olicio de 11 rio corrente mez, a que já tive occasÍtlo de re·
ferir-me, dirigido pelo Sr. Elisalde ao seu governo, deprehende-se perfeitamente que o governo argentino., longe de
suspeitar das vistas do flrasil, faz inteira justiça ás suas intencões,
(j Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Tudo isso é verdade?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Quer V. Ex. que eu
dê mais credito a cartas particulares, a escriptos anonymos,
do que a um documento des.a ordem?
O Sn, SILVEIRA DA MOTU: - Porqlle Y, Ex. não mostra o
olicio do nosso enviado?
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SR. PRE,IDENTE DO CONSELHO:-O nobre senador não póde
exigir mais explicações do que as que lhe tcnho dado.
O Sn, SILVElnA D.' MOTTA: - Esst s dous oflicios hão de
concordar.
O SR. PRESIOENTE DO CONSELlIO:- Pareceu o nobre senador
pela provincia do ~Iato Gmsso satisfeito c~m as explicações
do ministcrio, porque ellas o .convencer~o de que a n?,sa
situação com respeito a banda onental não e extL·cma. AlIJua
bem !
A nossa situação, SI'. presidente, relativamente a Monte
"idéo, não é com elfeito cxtrema. Ainda não empregamos
força, é pos~ivel mesmo que a não empreguemos; mas, se.as
cireumstanclas nos IInpelhrem ao emprego da força, e,se
recurso não é ainda a guerra.
Supposta a hypoll~ese de não serem at.lendidas as nossas
reclamacões de contllluar a ser oITendlda atrozmente em
seus dil:eito~ a grande porção de brasileiros que reside em
territorio da republica, o Brasil nrro ha de de crnzar lIupas·
sivel os bracos ; ba de praticai' o que, em taes casos, pratl'
cão os povós civilisados, ha de a.proximar as snasJurças ~o
theatro dos acontecimentos, e, abl, se o governo onenta\ nno
qnizer on não poder fazer-nos justiça, faze-Ia 1'.01' suas pro·
prias mrros, na pbrase energlca, mas I'erdar!elra do J!ubre
senador pela pruvinc!a de S,. Paulo, quem aCima refen-me.
O gOl'erno do Brasll não pode ser Ill(hlferente ao clamor de
40,000 on 50,000 eompatriotas que residem na banda orien, .
'
• ,
tal. (Apoiados,)
!tias, ainda uma vez o direi, esse recurso a força nao e
gnerra, constitue apenas reprcsalias, Se o? nobres sena!lo·
res descobrem em sua sabedona outro melO de obter o JlJlperio jnstiça e protecção para .os seus subditos, no ca.so de
não querer, ou, antes, rle nno rodeI' o g~verno onental
presta-la, apontem-no. Peço-lhes, como na ullJlua sessão pc·
dia-Ibes o nobre scnador pela pronncm de S, Paulo, apontem-no. 9 governo do llrasil, pois, ha de _nsar do recurso
qne menCIOnei, sem ter, entretanto, a pretençao de fazer guerra ú banda oriental.

,1

O SR. D. MANOEL: - Nem precisa.
O SR. rnEslDEIiTE DO CONSELllO : - Assim é, agradeço ao
Ilobre senador o sen aparte; o govel'llo -do llrasil não tem
neccssidade de fazer gnerra a Montevidéo, embora faça justlça por suas proprms JUãos para que os subdltos do imperio llão sejão assassmados .. '.
O SR. D. MANO..L.- N,IO sepo rou~ados~._
O Sr. pnEslDE~TE DO COlisELno:-Slm, nao seja~ roubal)~
e surrado?, ,(!IIultos apOiados,) Mas, disse o. nob.I,e se~Jad~1
pela prO"IllCla de ~lato-Grosso, antes nma Illtenenç,tO dl- I
recta armada, do qne o rccurso que o governo declara prcfel·ir..
. ., c
Hespond~rel ao honrado sen,:do~' que a .llltel\en?IO arma·
(la não sena tolerada pelo direito llJtern~ClOnalna~ pre~entes
circumstancias, A intervenção ~rmada, com el~clto, e perInitlida pclu direito das gentes quando a propna segurança
do eolado interventor a reclnma,ou quallflo este, na presença
da gnerra civil do outro paiz, r~solve·se apoiar e I~roteger
aqueUe dos bell1.gera'/ltcs que Ibe parece ter mais ra2ao, _
Ora, SI', preslllen.te, a scguran,ça do Impen,o p~r .cer~o Q;JO
reclama nem autol'lsa que elle Illtel'\:elll~a n,IS dls,ensoes de
1\I0nt.cvidéo, e, por outro latlo, o llrasil nao tem 1~IOtl"O para
Ilrderir ali nm dos contentlores e .ajuda-lo a trlll,mpha!·. O
que exclusil'amenle move e. dete!'mlna o go"erno Impel'lal a
tomar em l'claç~o ,i! rel'ubhc~ o!'lental a allllulle, qne tenbo
IH'ocurado dcfimr, e a olJl'lgaçuo IIldecllllllvel,en: que se ac~a...
de proteger naquellas parag:ens a hOI~ra, a v~la e a propl'ledad~ demLlhares (.Ie brasilCll'os; (apOIados) nao tivesse I) 1Jl~'
peno ah tantos mdhales de subdltos. a defende~, e assegulo
ao senado que o governo não, tomaria as, rncd[(~as. que o~a
vê-se ubrigad? a tornai:, medidas que, ahas, uao Importa0
guerra, nem II\tervcnçao armada.
(lIuum uparte.)
Quando digo, SI'. presidente, qne não se trata de interven·
ção nem de guerra, refiro-me apenas i! soluç,lo qne o caso
, ".
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pede nas circumsta~cias aClua,es. (Apoiados.) Não quero dizer
que, mudadas as clI'cumstanclas, que dada.s novas emergencias, o ~overno imperial hesite em cumprIr os seus deveres,
se fór a~rastado a necessidade da intel'\'encão armada ou da
guerra; siio direitos que a lei das nações' l:ec~nbece, e de
que nenhum povo póde, em certos .casos, prc.:cllldlr. Aflianço,
porém, que, por ora, o governo IInperIal nuo tem em mente
intervir, nem fazer guerra.
,1) SI". D. ltlnlloel: _ Sr. presidente. se o nobre senadõr pela provincia de Goyaz tivesse aceitado o conselho do
Sr. ministro da justi~a, esta discussão estaria ha muito tempo
finda; o nobre senador veria que seus desejos não podiãO ser
completamente satisfeitos, pois que o governo entendia, e entendia bem, que não podia immediatamente prestar todos os
esclarecimentos exigi rios no requerimento que S. Ex. fcz: e
deveria o nobre senador accitar o conselho, ou antes acceder
ao pedido do SI', ministro da justiça? Eu creio que sim;
porquc no cstado me!indroso em gue se ach,!o as nossas re!acões COI11 a banda onental. nas Clrcumstanclas em que esta o
liosso p!eniputenciario em' mis,ão especial, a prudencia e~i
gia quc ainda não e~trassc.mos no eX~llllc dos nctos de.sta OlISs,10, porque ISSO podm prejurhcar os Interesses do plllZ
E de feito, SI', presiuenle, a discussrro, no men Il~odo de
pensar tem prejudicado allament~ os Interessrs do palz, Comecad~ clla, e depois do discurso do nobre senador pela provincia de Go]'llz, não podia deixar _de rrogre,:Iir ; era. pr~ciso
responder ao que se rhsse em relaçuo a nllssao especial jnntu
á fiepublica Oriental.
. .
O transumpto do discurso do nobre senador pela prOVlllela
de Goyaz é o scguinte:. censmas. as mais fortesao gove~~o
do paiz, e ao nosso plemputenclarlo no Est~do Onental. ~,tO
ha um só acto do governo, não ha nm so acto do plempotenciario bl'asileiro que não merecesse as mais fortes censuras do nobre senador. No pensar de S. Ex" a missão está
completamcnte mallograda, a missão tronxe nm grande dezar
para o paiz.
Não foi só esse, Sr" president.e, o inconveniente ~es~a di,scussiio ; na casa se pllltoU o palz em nm estado .tao mfehz,
com financas tão arruinadas, com forças tão dlllllllUtas, que
falUio os J:ecul'sos precisos para obrigar o governo do Estado
Oriental a salisfazer as nossas justas e fnudadas reclamacões!
• Ora, quando nós estamos,a ~raços com dimcnldades n:1 r;,
publIca Onelltal,. 9uando ate nao estamos longe de !ançal m,~o
dos mclOs coercllll'OS para obngar aquella repubhca a satl,fa7.el' as nossas justas reclamações, é qne se vem ceusurar a
missito especial, ó que se vem dizer que nó? não temo.s mclOs,
que não temos força, que nito temos dllllJelro, q~e flUO lemos
recursos par., leyar ao cabo as nossas reclamaçocs, no ca~o
de não serem allendidas? l'ar~ce.mc isto, senhores, maiS
proprio de opposicionistas ,do que. de estadistas. O nobre
senador pela provlllclU de Hoyaz fOI na verdade o.PpOSICIOnista excessivo, mas, penllltla que eu Ibe dl~il, nao esteve
na altura de um estadista; desconbeceu por algnns momentos
os verdadeiros inleresses do seu paiz.
l'\eslas circumstancias, é neeessario que, n50 só o g?verno,
mas tambem tndos os qne a.mão (Ie coração o seu palz" procurem responder a esses IlIustres ~en~dores que aS?lm se
exprimirãO, e mostl'ar quenem a rnlssao ospecllll esta !nallograd.\, nem della se scgnlll o menor .desar fl,ara o pal~, e
nem ao paiz fallecem recursos p~ra obl'lgar o Estado Onental, que nem póde terminar a luta em .que est.á empenharl~,
a cumprir seus del'erc~, tlando as satlsf~ções justas, que sao
exigidas pelu governo Impe!'lal. _
~r, presidente, n,10 iL as IIlstl'ncço~s que o governo de~ ~o
nosso ministro, em miss;1o especllllymto, ao governo onental; mas, pelo rC6ttltado r!a dlscuss.~o,. por1.e-se_amr~ar q.ne
o fim da missão, talvez UlllCO, fUI eXlgu' satlsfaçao a I~spelto
dos sete pontos mllncionados no relutorio dos negoclOs estrangeiros.
O Sn. SILVEIIIA DA MOTTA:- E eJles disserão que não a
davão.
O ~n. D. ~1AIiO!:,L : - ~oi este ~ fim da missão ;_0 ~r, conselbelro Saraiva nao levou lllstrucçoes, ao meuos nao consta,
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para iniciar qualquel proposta a respeit.o da cessação da
luta em Ilue está empenhado o governo onental com o general Flores.
1Ilas, depois que o nosso plenipoteneiario passou uma nota
ao governo ol'iental, a respeito dos objectos referidcs, e recebeu do miuistro das relações exteriores resposta a essa
uota, apparecerão em 1I10utevidlio o ministro inglez e argentino, convidando o nosso plenipotenciario para cooperar com
eHes na pacificacão da Republica Oriental.
Senhores, nesie facto eu vejo, tanto da parte do ministro
inglez, como da parte do pleuipotenciario argentino, uma
prom de consideração para com o ministro brasileiro, e o
reconhecimeuto de que a cooperação deste era indispeusavel
para oDom andamento das negociaeões em que aquelles i,io
entrar. O que ha digno de censurá neste facto? Pois se o
ministro brasileiro n,\o li que tomrL a iniciativa, se li cOllvidado por dous plenipotenciarios afim de cooperar para a pacifieação do EstrLdo Oriental, não ha aqui por ora senno houra
para o ministro brasileiro o para o governo que eHe representa,
O SR. SILVEIRA DA.lIIOTTA: -lIlenos essa.
O SR, D. lIlANOEL: -1I1enos essa, diz o nobre senador.
Pois, senhores, convidar-se um diplomata, afim rle cooperar
para a paz de uma republica, póde ser desairoso? Julgar-se
quo essa cooperação li indispellsavel não li dal'-se importancia ao plenipotenciario brasileil'o? E o nohre senador diz:
cC lIIenos essa"? E' uma novidade esta proposição em referencia a um acto que estamos acostúmados a ver praticar
nas grandes nações todos os dias,
Pois na guerra da Crimlia não forão convidadas dill'erentes
nacõcs para o fim de livl'ar a Turquia de sei' absorvida pela
llu'ssia? Agora mesmo não estamos vendo as nações COI."'dando-se mutuamente para pôr termo á luta entre a Dinamar~a, a Pmssia e aAustria? O imperador dos fraucczes não.
conl'ldou ba tempos as nacões da Europa para mtervlrem ua
guerra fratricida que assola os Estados-Ullidos? Porventura
disse alguem que a resposta negativa da Inglaterra e da
Il.ussia ao convite da França trazia desar a esta ultima potencia e ao seu imperador? Luiz Napoleão não convidou, ha
pouco, as nacões da Em'opa para fornwrem um congresso,
afim de se iratar dos grandes interesses daquella parte do
mundo; e, porventura disse alguem que a recum de algumas potencias, e principalmente da Inglaterra, trazia desar
ao imperador dos franeezes?
Pois se nada disso trouxe desar, como é que se diz que li
desairoso o convite dos dous plenipotenciarios ao ministro
brasileil'o para cooper~r para um fim tão humanilario Cllmo
a pacificação da Republica Oriental do Uruguay'? Como se
enxerga, a não ser por espil'itu tk opposiçilu, nesse aclo t:io
expontaneo do ministro brasileiro em aceitar o convite,
humilhação do Brasil? E pel'~unto: podel'ia, devoria o ministro brasileil'o cruzar os braços, como di;se o nohre senador
11e1a provincia de Goyaz, ante esse convite feito pelo Sl'.
Titol'nton e pelo ministro da republica Argentina? Quando o
Brasilt~nto interesse tem mostl'ado em todos os tempos por
arluella ropublica; quando o Brasil tanto tem feito, j,i delTamando o sangue de seus subditos, jit contribuindo com largas
sommas para a paz do Estado Oriental, seu plenipotcneiario,
sendo convidado afim de cooperar para e;sa mesma paz, havi;,
do cruzar os braeos? E' isto o que o nobre senador aconselhava que praticasse o ministro hmsileiro?
~lilS o nobl'e senador disse: Foi convidado o ministro
brasileiro de proposito para depois ser humilhado ou cotlilhado, palavra de que só uso pal'a mostl'ilr qlle eHa não tem
applicação nem devia ser proferida no srnado. Com elfeito,
senhores, convidar-se o ministro brasileiro, dar "se-lhe esta
grande prova de consideração, de esttma e de respeito, julgar-se sua cooperação necessaria para o fim de se pôr tenuo
á lula sanguinolenta, que rlllI'a já ha tantos mezes. diZ o"nobre
senador, li dar o ministl'o inglez codilho uo Sr. Saraiva. li
humilhar o Brasil? Não comprehendo semelhante DIodo de;
encarar os factos.
lIIas foi codilhado o ministro bl'asileiro, porque? Porrfue
a paz não se fez? Então forão codilhados os tres ministros
mediadores.

Senhores, as melhores intenções presidirão, no meu modo
de pensar, ao pl'ojeeto daquelles tres diplomatas j e, se
não foi seguido de feliz resultado, alll'ibuamos i5'to unicamente á influencia exaltada que domina na Il.epublica Orientai, e que actua poderosamente sobre o presidente, e o obrig"OU a não aceitai' as condicões olferecidas pelos mediadores
e aceitas pelo general FlUl·es. Nem esta opinião li minha só; li
opinião de todo o homem que pensa seriamente nas co usas
daquelle estado.
N,io cito folhas, não estou disposto a cita-Ias na tribuna;
mas refiro-me ;is opiniões de pessoas muito respeitaveis. Se
o p esidente intel'ino da Il.epublica Oriental tivesse as mãos
desatadas e esti,'esse livre, havia de ter aceitado as condicões
ofrel'ecidas pelos merJiadorcs e aceitas pelo general Flores.
E, SI', presidellte, ncssas boas disposicões estava o
Sr. Aguirre; o SI'. Aguirre tinha declarado que aceitava as
condições. Se cu pudesse referi I' alguma cousa pal·ticular que
sei a este respeito. eu mostral'ia que na ultima hora. á sahida, não do Parnahyba, mas do paquete, o que se tinha allirmado li quo as dispusições do presidente eril0 as mais beneficas, e que quasi que se podia afiallçar que as condições serião
aceitas. Quem, portanto, ficou mal neste negocio? Ninguem;
e, se alguem ficou mal. fOl'ão os tres plenipotenciarios, a começar pelo plenipotenciario inglez, que tinha tomado a iniciativa nesse negocio e que tinha orrerecidu a sua mediacilo
officiosa.
•
Nunca, senhores, se ouviu dizer, nunca se leu em eseriptor
nenltUm, ao menos eu nunca li, que a rejeicão de uma me·
diação ofliciosa importasse desal' para a poteiicia que a tinha
olferecído; pela mesma razão que ninguem dirá que, quando
um individuo se interpõe ent,'e dous amigos para que se conciliem, quando emprega todos os esforços para esse filA, e os
amigos não aceitão, fica maio terceiro que ofl'ereceu os seus
bons oflicios.
Isto, senhores, que nós infezmente acabamos de ver realizado no Estado Oriental é, como eu disse ha pouco, o quo
tem acuntecido na Europa desde os tempos mais antigos alé
nossos dias.
Portanto não acredite o nebre senador que o Sr. Saraiva
fosse codilhado, que o SI'. Sat'aiva, aceitando o convite que
lhe !izer;lo os dous plcnipotenciarios inglez e argentino, praticasse um acto desairoso,
Ainda, Sr. presidente, o Bras!! teve UIDa occasião de mos
trar quanto se interes,a pelo bem·estar da republica vizinha; o Brasil sente, deplora profundamo,nt') que um povo
que está tão pertu delle esteja lla 15 mezes em luta, que tanto
sangue tem feito del'l'amar; o Brasil deplora que um paiz
com tantos recursos que ia comecando a prosperar, de repente visse cortadas em f1ôr as suas esperanças flor causa
de uma luta, cujo resultado, cujo ultimo termo ainda niio se
póde bem pl'ever. O Brasil, port<lnt'), quiz, como sempre,
contribuir' eom o sou conting-cntc pal'a n pacificação de um cs+

tado vizinho, que nunca deixnu de merecer-lhe o mais vivo
interesse; r\ assim que o Brasil ha d') pl'ovar continuadamento
que nenhumas vistas tem sobre aquelle estado, sen<1o contribuir para a sua tranC[uillidade, para sua prusperidade.\
Admirou-se o nobre senador pela provincia de Goyaz
de que o plenipotenciario brasileiro fosse Wo innocente
que justamente aceitasse o convite na occasi<1o em que
ia f<lzer, on tinha feito redamações da maior importancia. I;to quer dizer em outros termos: o plenipotenciario
brasileiro devia qnerel' a continuação da luta, por,!ue a fraqueza em que se achava o Estadu Oriental, eonse'luencia
della, ll1inistrava"lhe Oi meios de obter com m<lis facilidade
as satisrações qne exigia. Senhores, nos caleulos do egoi,lllo
estas razões podem prevalecer, mas as razões deduzidas da
politica e da humanidade reprov<io altamente semelhante dou·
trina adoptada pelo nobre ,enador.
E, com efl'eito, senhores, que queria o nobre senador quo
fizesse o Sr. conselheiro Saraiva ~ Convidado para cooperar
para a pacificaçJo da republica oriental, devera responder« NilO aceito o convite »-e no dia. seguinte dizer ao ministro
das relações exteriores - « Se em um prazo dado não derdes
as satisfar:ões qne exigi, empregarei a forca e com tanta
maii vanta'gem quanto vós vos achais em uni estado lamen-
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tavel; 1). republica está devi.dida p~r dous graudes part~dos
que se dlspuLão o mando, e ainda vos não pudestes terminar
a lULa; 11 general Flores na campanha suppõe-se tão soberano como vós na cidade; eu empregarei a força, se quanLo
antes não f(jrem dadas todas as satisrações exigidas ,] "
Senhores, isto seria yroprio de Tunis, ou de Marrocos,
mas do imperio do Brasl, catholico e cevilisado, não, não,
Quero, porem, suppOr que esta douLrina fosse aceiLa: o
que responderia o ministro das relações exteriorcs ao ultimatum do SI', Saraiva? cc A republica está em luta; se não
tem forcas para chamar aos seus deveres o general Flores,
que meÍos terei agora para attender ás vossas reclamacões?
Quaes ser:1o as eonsequencias de obrigar os subrlitos (la republica a annuirem a essas satisfações? " E diga-me o nobre
senador; o que se bavia de fazer?
O SR, SI VEIRA D MOTTA:- V. Ex, léa 1\s tO pab~inas,
L
A
.
-'. O Sn, D, 1I1ANOEL :- Sim, logo tratarei dessas 40 pagsnas,
O Sn, SILVEmA DA l\IOTTA:- ElIas dizem o contrario disso
que V, Ex, está empresLando,
O SI', D, l\lANOEL :-l\l.,s o nobre senador que acha recurso para tudo não nos indicou o que se devia fazer, disse
que o Sr. conselheiro Saraiva devia cruzar os bracos.
.
_.
.'
.0 SR. SILVEIRA DA lIIO:TA :-Devla na.? urgir o3overno
onental durante a quesLao da l'aclficaçao, mas nao tomar
Jlarte nella.
_
O SR. D, l\IANOEL :-Perda~; mas se eu ,tenho mostrado
que o dev?r do governo em justamente conLlIluar a. mar~11U
que tem Lido sempre para com aquelle estado, IstO e, eVitar
derramamento de sangue e nhafar a luta? pO~'que, .note o
nobre sen~do!',. eu tambem enLendo que a. luta e llIIlUlIlentemente prejudiCial aos mteress.es do Brasil; mas. eu me reservo para tratar desta questao quando fallar da mtervencão
e quando tiver de responder ao nobre senador pela provin"cia
de l\Iato-Grosso.
Digo. porém, de passagem, senllOres, que essa luLa não
faz mais nem menos do tlue contribuir para qne srjão asso,
lados os campos do Estado Oriental, onde esl:lo eSLabelecidos ma)s de 40,000 brasileiros, e alguns eom fortunas consideravCls; a luta n:lo serve senão para q~e os brasileiros
abandonem as suas la,'ouras, as suos prolll'ledarles, as suas
esLancias, e vão alistar-se nas fileil'as do general FlOres, o
qual conta com mais de 2,000 brnsileil'Os, a luta não serve
senão pal'a a maLanca de subditos brasileil'os e ao meslllo
~emllO p"ra o roubo de sua propl'ledade; e não devemos ter
Interesse em acabar com a luta? O nosso plenipotenciario
devI.a cruzar os braços? devemos censurar que elle aceit1sse
a mlsS,l? da pacificação, quando nell~ vai o proprio interesse
do Brasil? Estranha maneira de raCIOCinar,
1I1as o nobre seua{!or disse: " Deixe continuar a luta, não
se metta n?lIa, J> Uma de duas: ou a luta continúa, e por
consequencla os males que della têm resultado para o BI'asil,
ou ella cessa em virtude de uma ouLra mediação de que ,nos
fallou o nobre senador pela provincia de Goy:u, referindo, se
a uma folba, a lI~rorma Pacifica, que se publica na republica Argentina, Ora, V, Ex, bavia de ler, COllIO eu li, transcriptas em algumas dos nossas folhas, as palavras a que se
rererlu o nobre senador, que sUpJloz que isso esLava em tal
segredo que só elle sabia ou que sabi,To só algumas pessoas
que liHo a((uellas folhas, e deste li>gar eu lhe assegurei que
tinba lido isso, não nas folhas argentinas, mas nos jornaes
brasileiros que tmnscrevêrão essa noticia dada no mesmo dio
em que sabiu o paquete, isto é, que 05 plenipoLenciarios de
algumas nações, e noLe-se que enLre ellas não se aehava o da
Inglilterra, mas sim os de Portugal, Hespanha, eLc., se tinhão reunido para tratar de uma nova mediação, pam ver se
consegui<To lquillo qne não I'UdHão obter os tres plenipotonciarios inglcz, al'gentino e brosileiro. 1I10s supponba o
nobre senador que a nova mediação é olIerecida e aceiLa, e
cessa a luLa. nendamos graças a Deus.
_O que o Brasil, a Inl5laLerra o a Confedernf.~o ~rgentina
nao puderão obLer, obhverão os francezes, os llaltanos, os
hespanhóes e os portuguezes, Pois bem, forão mais felizes

Idizer, nações
do g:ue as. tres oulras que
o SI' AgUlrro, seja qual for o mollvo,
e~sas

~enc~onei, que~o

julgou mais
conveniente accedel' á mediação dessas outras nações do quo
á das tres referidas; o SI'. Agnirre, talvez livre da pressão
do parLido exaltado, en tendeu dever aceitar as condições
todas, que já forão aceiLas por Flores e propostas pelos tres
mediadores de Ilue fallei qnando havia recusado essas condições, e por conseguinte contribuido para que ficasse de
nenhum. elIeiLo a mediaçãO, continuando assim a luta,
E, fCita a paz, o que nos resta? Desar? Não. Porventura
não I'1lmos nós continuar naquelle «stado com as nossas rec)alnações? Porventura o Sr. Saraiva recuará porque está
feiLa a paz? Porventura mudúrão de natureza as nossas
negoeiações? Não; o Sr. Sa.raiva proseguirá no camin!lO
que tem segUIdo, segundo as snstrucções do governo; o ::lI'.
Saraiva esgotará todos o~ re_cursos diplomaticos, e depois
delles esgoLados, lançara mao dos meIOs que o governo lue
houver indicado, afim de obter a reparação de tantas injusticas, de tanLas tropelias, de tantas afrontas, que têm soffrido os brasileiros no Estado Oriental.
Ouvi dizer: cc O governo é impotente para levar avante o
seu ultimatllm. J> Pois o Bra~il cl:iegou a ponto de, não poder
nelll com () pobre Estado OrIe~_tal? O ~rasll esta tão baldo
de recursos que mesmo o E,t~do Onental ba de zombar
delle? Senhores, é duro ouvir IStO na tnbuna do senado I
Esse discurso ha de ser lido e applaudido em 1I10ntevidéo, Jlrincipalment~ ror,aquelles que têm mostrado má 'Vontad~ á missão espeCta ~e que se acba encarregado o SI'. SaraIva, por
nquelles que se negão a dar-nos as satisfações que com tanta
justiça reclamamos, Jlor aguelles que, unicamente como pretexLo, suppoem que o BraSil não tem senão um fim em vista,
que ê absorver o Estado Oriental.
Digo como pretexto, porque não ba neRbum homem de
juizo naquelle esLadú que não reconbeça os beneficios que o
Brasil tem reito aos seus conterraneos o desinteresse com
que em todos os tempos lbes tem prestado seu auxilio para
que elles pudessem ,'encer as difficuldades com que tiverão
de lutar,
Ainda ultimamente, no penultimo ministerio presidido
pelo Sr. mal'qurz de Olinda, o governo brasileiro mostrou
por focLos bem pa tentes quanto se intereosava pela sorLe do
Estado Oriental, [JI'otegendo a justa causa, concorrendo com
seu apoio moral para o triumpho da legalidade, e ao mesmo
tempo consultando a segurança illlmediata, os interesses
essenciaes do 1ll'osil. Fui esta razão principal que o dirigiu
nessa tal qual intervenção que houve da parLe do Brasil na
republica do Urugua'V,
Ora, senbores, estes factos tão repetidos não Mo de ter
convencido cabalmente aquelJa repuhlica que o Brasil toma
por ella o mais vivo interesse, que não tem nem somhra do
desejos de abson'el' aquelle estado? E como absorver aquelle estado, Sr. presidenLe? Não está a indepertdencia da republica do Uruguay garantida pelo BI'asil, e, alem do Brasil,
pela Grã-Bretanha e pela Conrederação ArgenLina ? Pois a
InglaLerra e a Conrederoção Argentina nào cnmprirúõ o tratado, quero dizer, deixarúõ o Brasil absorver o Estodo
Orient~l? Oro, meus senhores, a dizer a verdade, I>SO não é
seuiio um pretexto rle que se servem alguns homens exaltados
daquelle paiz para subtrahirem-se aos deveres que têm para
com o llrasil.
Mas eu espero que no Brasil ninguem apoie tão injusta
prevenção, e que não saião vozes das tribunas das camaras
principalmente que viTo autorisor nossos adversal'ios na republica do UruguilY a dizer: cc Vêde o que se diz ao Brasil;
lá me>lOO, emlogar L:To solemne como as tribunos das canl<1ras, se diz i;to. " Não, Sr. presidente, fique liquido que
o Brasil não tem plan') nenhum a respeito da republica do
Uruguoy, que deseja vêr cada vez mais tranquilla, prospera
c independenLe.
lIlas o nobre senador pela províneia de Goyal estabeleceu
uma hypothese que achei um pouco éxtraordinaria, Se o
ministl'o bl'osileiro, disse S. Ex" aceiL~u o convite, ao meMS
devia exigir que i1S duas ouLras potenclas m?diadoras gara!1Llssem o bom resultado das satlsrações pedidos pelo IlrasII
Ob J senhores, acredita o nobre senador primeiramente qua
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era da honra do Brasil soccorrer-se a outl'as potencias para I
serem garantidas as justas satisfações que elle pedia ao Eôtado
Oriental? O Brasil, senhores, que tem sempre sU5lenlado
seus dil'eltos, independente do auxilio das outras potencias,
havia de nesta occasião exig-il' a garantia dC5,eô dous plenipole~ci.arios? E, SI'. presid.ente, podia o ~Ienipol~ncia~'io
braSileiro entrar em uegoclacão com o plcnlpotenclarlO mglez, quando, na opinião de S. 'Ex., elle nem podia aceitar o
convite deste?
....
Era deconta para o Sr. Saraiva dizer ao mml5tro mglez:
cc Apez~l' da intelTupção das relações. dos nossos govemos,
eu desejO que nos presteis vossa g-amntla às negociações que
estão pendentes enlre o governo do Ilraôil e o do Uruguay?»
Qual seria a resposta do.plenipotencial'io inglez a eôta exigencia? E' facil de preve-Ia.
E acredila tambem o no~re senador que os plenipotenciarios in!5'lez e ~rg~nlino .ac.eital·iiio esta c.ondição, s~m a qual
o plenllJotencmTlo brasileiro não accedena ao convite? NIlO
era isto o mes.mo que dizer pOI' meio indirec~o -cc Eu .não
quero de maneira nenhuma tomar parte da medmcão que Ides
orrerecer ao governo da ['epuhlica do Uruguay II 'Í Creio que
sim, Portanto rara que o nobre senador apres~nta Ul!1 a 11l'pot~es.e 'Iue e.ra .IJ'realisa~el para qualquer, e mUlto maiS para
o plempotenclal'Io brasllen'o? Faz tão pouco caso da capacidade e talento desse illustre brasileiro, que pudesse pel'sua~ir-se que ~Ile devia propôr com~ condi~ão. es~encial para
aceitar o convl~e que os dous plelllpotenclarlos ~nglez e argentmo garantissem o bom resultado das negocmcõeô pen.
dentes entre o Brasil e o Uruguay?
O nobre senador, Sr. presidente, mestrou wna desconfiança tal dos gov~rnos inglez e argen.tino que..chegou a
a!Jl,:mal' que o conv.lte era feito de propoôlto ao Ulllllstro hrasllen'o para o rebaixar.
SR. SILVEIn.~ DAi lHoTu: - Eu não disse isso.
SR. D. MANOEL: - Era feito de proposito para o ter na
cauda. ..
SR. SIL"l'EIRA DA lIIOTTA: -Para perturbar suas reclamações.
Sn. D. MANOEL: -.... e o trouxe constantcmente na
cauúa, disse S. Ex. Assim disse o nobl'c senador: "Partirão
para a campanha oe dous plenipotenciarios; apoz, isto é, na
cauda) foi o plenipotenciario brasileiro, c pouco depois o secretal'IO da legação em missão especia I; voltárão para Bue·
nos-Ayres es plenipotenciarios inglez e al'gentillo, e foi na
cauda o nosso ministro;» de maneira que, no pensar do nobre
~enador, o Sr. conselheiro Saraiva andou sempre na cauda
dos dous ministros inglez e argentino.
SR. SIL"VEInA DA MOTTA: - Isso é verdade.
Sn, D. MANOEL: _ Agora acaba de confirmar com
u.1l1 aparte dizendo: "I5so é. verdade.ll Senhores, é uma aproclacão en'onea dos acontecnnenlos que se estão passando no
llio· da Prata. Pois, senhores, estai' o S,'. conôelheiro Saraiva em lHontevidéo, irem á sua casa os plenipotenciarios inglez e argentino convida-lo para tomar parte em uma mediaç,10, e dizer elle que aceitava, é andar na cauda? Dizem
elles: "Vamos á Campan~a entendel'-nos com o "eneral Flo['es, con"Vém que V. Ex. venba com-nosco;ll responder o ministro brasileire: "Eu irei tambemll,e acompan~a-\os,ou f05~e logo ou depois, é andar na cauda dos plenipotenciari05?
lIIaI.I~gr~r-s.e a I?ediação, ~izerelll os ple~ipotenciari?s inglez
e al.~entl~o: ccNos vo.ltamo. a B~enos-:\Yles,ll e o.S.... c?nselheno Sal alva, q,ue tm~a u..ma CI edel!clal que o aCI edita Junto
do gov~rno da Con~~deraçao Argentma, ~ntender, e entender
bem, que era occa,smo opportulla d.e pa.rtn· par; ali, a,fim de
apreseutar sua ~al ~a de crença ~ tlatal de ne~o~lOs Impor·
tantes em relaçao ~s duas repu~licas e ao BrasIl, e, senhores,
um ~cto que ~uto~'lse o nob~e senador a SUppÔf que o nosso
[llen~potenc!a~~o .a,m~a cont~~uo~ a andar ua cauda dos dous
plelllpotellC13IIO' 1U"lez e ai "entmo ?
Mas o nobre senador accrescentou:
VoHárão de BuenoAyres a J\lontevidéo os dous plenipotellciarios e da~i a pouco
devia voltar tambem o Sr. Saraiva. » lUas ~isto o nobre se-
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nador andou mal informado. Que o Sr. Saraiva ~avia de
voltar a lHontevidéo depois de ~erminada sua missão junto ao
de Ilueno-Ayres não ~a duvida alguma; mas o proprio ~o
vemo imperial ignora ainda quando foi que o SI'. conselheiro
Saraiva I'egl'essou ou havia de regressar para lHontevidéo ;
entrelanto o nobre senador, dando muita imporl'!.ncia a artigos de gazeta, e, note o senado, gazetas que soo em geral
infensa5 ao BrasiL ...
Sn. SILVElllA DA MOTTA:-Nem todas.
_
.
.
.,O.Sn. ~ .. fih.~OEL :-:-: .. nao dUVidou .asse~erar q~e o mln~'~lo ~'~~llello retuala-se de Bu~no.-Ap~~, ul.Jlcan!ento
p,lla sebull na cauda dos dous plenlpotenclallOs aIgenlmo e
mglez 1
.
Ora, senhores, admira que o nobre senador, sem p"ovas,
sem documentos., dls5e~se. co usas dessa _ordem que po~em
fazeI' ma,~ ao palz e 11l'eJu,dlcar a r~putaçao do SI': Saraiva.
E note se que. o nO~le senado.1 co~eçou pOI tecer ao
SI'. ~ara~~a o num pompo~o. elo~JO I. E na verdade lnqual,l:
ficavel e••e sy.tema le pnnClpl,aI pOI levar un~ homel? a.
nuvens, pam depOIS faze-lo halxar ao rez d? cha~: "E um
m~ço de talento, um no~re caract~r; ",n~s ~ u~ Mllocente ;
seb~'u na ca~l.~a dos llo~. pleOlP.o,enclUllOs, nao soube tomar sua poslçao e rebaIXOU o Blasll. »
O Sn. S,LVEIRA DA MOTTA: -.Eu não disse isso.
O SR, D. MANOEL: _ Mas é a consequencia necessaria do
que disse.
._
'
O SR. SILVElllA DA 1I10TTA: -Nao adJUltto.
O SR. D: AlAMEL:-Oh! pois o nobre senador não disse
que.a aceitação do convite para a mediação rebaixava o
Ilrasll?
Sn. SILVEIM DA lIIOTTA: - Foi um resultado.
Sn. D. MANOEL: -E accl'escentou mais, o que não comp,re~endi, que ao SI'. Saraiva então incumbia tomar a iniciaIva na negociação relati\a á pacificJção.
Sn. SILVll1RA D.l.lIIoTTA: - Discordei disso do Sr.PaaRhos.
O Sn. D, 1I1ANOEL : nobre senador disse que, ao SI'.
Santiva coopel'ar para a pacificaçào, devia ter tomado o prilJ\~iro logar,
nobre senador não queria que elle fosse cooperador Illas iniciador; o no~re seuador queria que o Sr.
conselbeio Saraiva tomasse o Ioga r que tomou o SI'. Thornton
de primeiro mediador ou daquelle qne iniciou a mediacão ;
esta é a verdade, é o que resulta do discurso do nobre senador pela (JI'o"Vincia de Goyaz,
SI'. presidente, V. Ex. se ha de recordal' da discussão um
pouco, senão muito, calorosa, que ~ouYe na outra casa do
parl~mento, por occasião de u.m ~'equeri,!!ento orrerecido po~'
um I~l,u~tre deputado pela PI'OVI?CIU de 1Il,lOas, que pe~'tence a
oppo'I,çao e que, e conservad?I., requellmento rel.atlvo aos
nego CIOS d.o. Brasil em. iIlonteVIdeo, ou antes requenmento em
que se pedm? esclal'e~lm~ntos ao govel'llo a respeito dos ,factos
atr.ozes prall~ados p~mclpallllente na campaR~a ~o Estado
~I'lental contla subdlt.os ~ra~llelros'"tanto em re\,açao ,as suas
"VIdas com~ ,1S suas ptoplle,dades. Factos os mais hOlrorosos
forão refendos nessa occaslão ....
Sn. FERREInA PENN,\.: - Parece que alguns desses factos
não forão bem averiguados.
SR. D, MANO~L: _ Recordo-me de que um, illustre deputado pela provmci.a de S. Pedro do Rio-Grande do Sul,
sustent3ndij o requel'Imento recon~eceu que os factos el'ão
vel'dadeiros, e accrescentou'mesmo alg-uns outros aos. muitos
referidos [leIo illust:'e deputado por 1Ilinas. A pintura ,que
esôe honrado representante da nacão fez dos factos atroclSSImos pralicados contra brasileil'os; tanto em relacão ás suas
vidas, como ás suas propriedades, commQveu geralmente 11
camal:a, e esta commoção rem, bem exprimida no jOl'llal que
nos da conta da sessão desse dm.
V, Ex. sabe mais que um brasileiro, que é talvez, s~não o
primeil'o, um doô primeiros estancieiros no Estado Onental,
onde tem toda a sua fortuna, que me dizem ser consideravel,
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veiu ao Ilio lIe Janeiro pedir providencias ao governo em seu
nome e em nome dos muitos brasileiros que habilão a campanba do Estado Orientai.
V. Ex. sabe que muitos desses factos estão no relato rio 110
nobre ministro dos negocios estrangeil'oii, e ninguem ignora
que eites já daliio lIe muito tempo, Aaora naturalmente têmse au~mentado em consequencia da lulf, que existe entre o
particlQ hlanca e o partido colOl'ado, entl'o o governo e o general Flores. V. Ex, sabe, como sabe o senado todo, que
essas matanças, essas depredações forão parte para (Iue muitos brasileiros so fossem alistar nas fileiras do genera Flores,
e hoje tenbão engrossado por tal maneira as forças delle que
o governo do Estado Oriental não póde ?ulfocar a lutll, não
!lóde pôr termo a essa. chamem como qUlzerem, eu chamarei
guerra civil que existe na banda orienta!. Eis, SI'. presidente, explicada a necessidade da missão especial que o governo mandou ao Estado Orienta!.
Podia o governo ser sUl'do a lfl0 justas queixas feitas nu
seio da representacão nacional? Podia o governo consentir
em que se repetissem factos atrozes que tinbào sido trazidos
ao conhecimento do publico? Podia o governo abandonar
esse grande numero de brasile'Íl'os que habil<io na campanba e que possuem fortunas, e fortunas consideraveis? Pois
hem, senbores, o governo lancou mão da diplomacia, entendeu que devia mandar um hr'asileiro de'tanta consideraçãO,
como é o Sr. Saraiva., para pedir a satisfação de tantos aggmvos feitos ao Brasl!.
Ora, não faHemos na pequena despeza com essa missão,
senhores, porque já está demonstratlo que o Sr. Saraiva
não levou as algibeiras cheias de dinheiro. O SI'. Saraiva e
o seu digno secretario tiverão as. ajudas de custo que se
costumão dar para taes missões, e os ordenados que costumão ter os diplomatas daquella categoria, Portanto não
fallemos em dinbeiro.
'O SII. SILVEmA. DA MOTTA:'- Nuncafa\lei.
O Su. D, MA.NOEL : - Perdoe-me, fa\lou-se aqui.
O SII, SILVEmA. DA MOTTA: - na muito tempo.
O Sn. D, MANOEL: - Não ha mnito tempo. Portanto, se·
11hol'es, j:l se vê que não é a questão de dinheiro que nos dcve occupar. Amissão .. senbores, tinha um .!in! de grande ,importancm. a missão fOI confiada a um hrasilell'o mUI dlStlllCto. (Apoiados,) Como, pois, censurar-se o governo porque
[NCUrOU o melO pacifico .de obter, ?alisfação dos aggravos,
antes de recorrer aos meIOs coercItIvos?
Ora, senhores, a missão do Sr. Saraiva logo no principio
foi acolhida com desconfiança e depois com plena confiança.
Quando o SI'. Saraiva declarou qual era o fim de sua misSão, que elle não tinha em vista senão obter a reparacão lIe
aggravos, mas obte-la pelos meios diplomaticos, tódos se
tran~uilisúrão, acabou-se essa desconfiança que existia, e o
SI'. Saraiva principiava dehaixo de hons auspicios a desempenhar a sua miss,10.
A primeira nota que elle dirigiu ao governo oriental não
respil ,I senão amizade e paz.
O Sn, FEnREIIIA PENNA: -A publicaç,io dessa nota e da
resposta que lbe deu o govemo ol'iental será muito conveniente e uecessaria, para que r.ada um possa formar o seu
juizo.
O Sn. D, MAilOEL: -Em tempo opportuno será satisfeito o
nobre senador; emquanto estú pendente uma negociacão não
Opóde exigir a publicação de taes documentos.
•
O Sn. FEnREInA. PENNA.: -E' o que eu digo, será muito
conveniente.
O Sn. D. !llA.riOEL:-Ni10 se exige, sen]lOres; e os nobre,
senadores estão acostumados a lei' nas folbas inglezas o escru]lulo com que procede, u. opposi,ÇãO nestas materias;. faz uma
moeão, e quando o mlmstro dlz-« Não posso satisfazer n,
/lllni mais uma palavra se profere; a moção, como lá se chama, é retirada itnmelliatan~ente, p~rque !Jinguem na Ingla~erra qllor sa~er senão aqmllo que e POSS\vel pubhcar-se nas
circuJJ)s~ancil).s em que se acha uma negociação.

Portanto agual'de o nobre senallor occasião opportuna para
pedir, para exigir mesmo que todos os documentos relatll'os
á missi10 do Sr. Saraiva sei,lo apresentados nesta casa , e estou
convencido de que o governo 05 apresentará; se a assemblêa
geral não estiver aberta, elle fará o que costuma fazer, isto
é, mandará ajunta-los ao relatorio 110 ministro dos negocios
estrangeiros, Se o nobre presidente do conselho, se o SI'.
ministro dos negocios estrangeiros tivessem podido ler todos
os despachos sem compromelter os interesses 110 paiz, sem
causal' detrimento á marcba rias negociações pendentes, ell~s
o tcrião feito, porque SS, EEx, tambem não tiverão duvida
em dizer quaes el'ão as vistas do govemo, quando fossem
esgotados todos 05 recursos diplomaticos, Digo mais, e isto
sirva de resposta ao nobre senador por Goyaz : o nobl'e preSIdente do conselho talve~ fosse mais longe do que denria ir.
O nobl'e senador por Goy:lz dIsse: « Nada dlsserão, nada
lJiostrál'ão, nada lêrão,» Ob 1 spnhores, pois o chêfe do
gabinete não disse perante o senado- « Esgotadas as negociaç~es, empregaremos a força (nem empregou só estas pa·
lavl',ls), lançaremos mão das represalias? » n:;o decli.rando
guerra, porque ninguem diz que as represalias fossem seauidas logo de guerra; póde-se lançar mão de represalías
~em que baja a gueITa, !I[a5 disse lioje o nobre presidente
do conselbo. « Se, porem, \lOS declararem a guerra em consequencia das represalias, nós a nceitaremos". "
O Sn. FlmnElIIA. PENNA :- Mas o governo deve antes do
recorrer a represalias, ou a qualquer ncto de hostilidade,
fazer bem potentes os aggravos que temos solfrido, para
que a nação fique convencida lia justiça de nossa causa.
O Sn. D. lIJANOEL : - Necessariamente, isto está encarregado ao nosso ministro, isto é objecto das notas que o nosso
ministro bll de dirigir ao governo orienta!. O nobre senador
sabe que não se ba de lançar mão desse meio antes de justifica-lo perante o estado, perante o mundo, dando as razões
do nosso llrocedimento.
O Sn. FEIIIIElnA PENNA.: -Isto ê o que eu desejo.
O Sn, D. !I[A.NOEI.: - EstA claro, e o nobre senador quo
me honl'U com os seus apartes deseja uma cousa justa e
persuado-me de que ba de ver o seu desejo completam~l;te
satisfeito, E' assim qne se procede em toda a parte, e o Bmsil
não póde deixar de seguir o exemplo que Ibe o[erecem todas
as nacões do mundo.
Eu: SI'. presidente, ainda tinha muito que dizer, porque
este olljecto presta-se a uma longa discussào ; mas vou lerminar, e antes lIe o fazer tocarei em uma quest,lo, a meu
ver da maior)mportancia, de que se têm occupado alguns
nohres senadores.
Senhores, o Brasil já tinba lIireito de intervir com mão
armada lIO Estado Oriental; mos o governo procede com
tal circumspecç,10, com tal moderaçã~, com tanto criterio,
que nem lança mão por ora desse du'eito, e talvez, sendo
obrigado, recorra ainda a outros meios para fazer valer as
suas justas reclamações,
Eu ,disse, Sr. presillente,.que o go_verno do Brasil tinha já
o direito lIe lançor mão da lIltervençao. Quando se dá a intervenção lIe UU! paiz nos negocios de outro? 05 antigos
pensa vão que é permittido tomar as armas, em nome da
sociedade bumana, contra um povo que viola os principios
sobre 05 quaes repousa a ordem geral, assim como em um
estado particular se pune os perturbadores do socego publico.
Entretanto outros pensão que um governo não tem direito do
intervir nos negocias de outro governo, Eu sigo esta opini,10 ;
mas admilto uma excepção, quando a segurança Immediata e
os interesses essenciaes do govel'llo est,10 compromellidos.
Nenhum estado póde deixar perecer seus interesses essenciaes, sob pena de perecer elle mesmo como estado. A Inglaterra, que se mostra tão ciosa do [lrinci [lio de que nenlium
governo tem o lIil'eito de intervir em negocios dos outros govemos, entrando em guerra contra a Franca, deu em 1793 a
famosa declarac,10 de White-Hall, na qual' sustenta que tem
o direito de intêrvir para salvar a si e a Europa 1I0s males
que pesão sobro a França, Public!stas d~ boa nota, concordando COm a regra que estabeleCI, admlttem a excepção de
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liz menção; c [oi fundadól neHa ~uc a França interveiu
18'26 com mão armada na llespanha, mandando um exer·
Cito de 100,OlJO hOIllOOS, commandado pelo duquo de Angouleme.
· Pois. bem, senhores, applique~os a excepçiio ao BmSl\: pode-se negar .que os. noss?s Illteresse. essenciaes, que
a nossa segurança Immedmta tem solfrido, soITrem e hão de
so~rer grande detrimento com ~ luta do estado do Uruguay?
POIS estcs m~iles todos ha pouco aponlados, esees objeclos
da reclamaçao que o nobre senador pela provincia de Goyaz
leu, essas morles. es.ms depredações, esse conlinuado suslo
em. que vivem 40,000 brasilei,·os na Campanha do Estado
?nenlal nã.o süo conse~luencia da lula? EUa, portanto, Mo
alTecla a segurançn Llmnedlata, os intesses cssenciaes do
DmsJl11sl0 me parece evidenle, e porlanlo o ~overno do
llrasil pouia, se I]uizesse, ler jú inlervindo com ~àO armada
para a cessacão da lula.
· }'.oi po~ estas razões que eu julguei que o governo braSileirO linha feit.o bem quando no I'enultimo miilislerio
preSidido pelo Sr. marquez de Olinda, linba dado toda ~
f,orça moral ao go~erno . da republica do Uruguay contra a
levolla, porque lIISS0 IllO os mteresses essencmes, a segurança In\llledlata do Brasil.
· DIas o nobre senador pela provineia de Mato-Grosso nos
dls~e: "~ense bem o governo se convirà usar das represalias
ou llItervll' com mão ann<lda 1I0S negocios d<l republica do
UruguaJ'" Não quero sobre !sto emi.tLir o meu juizo, porque
e u~ os casos em que nos pl'lnclpalmente, os arnio-os do
g~bmete, ~eypmos deixar-Ibe inteira liberdade: elle qtl'e exarume as op!l!l~es do noure senador pela pI'ovincia de MatoGrosso, e deCida o que é que os interesses do paiz reclamão
se uma int.ol·venção arnwda, se o emprego das represalias:
caso o 'lLUllllatUln tio St'. Samiva não óeja attendido.
.
. Termin~, Sr. presidenle, repetindo o que disse no principio:
a prudencla pedia que esta discussão se não tivesse realizado,
os IIIteresses do palZ reclalDavão que se seguisse o conselbo
ou antes que se attendesse ao pedido do nobre presidente d~
conselbo; mas o honmdo senador pela provincia de Goyaz
deu de mão ao conselho, não quiz satisfazer ao pedido, e o
seu dIscurso foi a: mais forte censura ao governo e ao Sr.
Sal·alva.
O SR. Slt vEmA DA MOTTA dá tiin aparte.
O Sn. D. ~iA.MEt :~Não, é tal'de; eu bem sei o que o
nobre senador vai fazer; mas é tarde, 11 discussào está esgotada, c, ,se tomei parte nella, foi porque entendo que, quando
um braSIleiro toma a si e pesado encargo que tomou o Sr.
Saraiva, quando só por patriotismo, por dedica cão aceita
uma mIssão tão espinhosa, não é proprio, senhorês, de nós
representantes da nacão tornar essa missão IÍlais difficultosas
n<1o é dig-no de hom'ens generosos aecusar já severament~
aquelle Il1ustre brasileiro, não é convenienle que nós facamos
causa commum com os adversarios que tem aoje o Sr. SaraJva e quo tem o llt-asil, principalmente no Estade Oriental.
lUas esquecia-me de um ponto sobre o qual eu não posso
deixar de dizer duas palavras apenas. Peço ao governo (e
nesta parte estou de accordo com () nohre senador por ~lato
'Orosso) que procure estreilar as nossas relações com o governo da confederaçJ:o Argentina; estou persuadido que
lllSSO vai o inte.resse do Dt'asil, o interesse da confederação
Al'gentma e o IRtel'esse da banda oriental. Quando o Brasil
e a confedefacão Argentina estivel'em em boas relacões, eu
n~o tenho recêio pelo transtol'l\o da ordem publica na repuhhca Oriental; e é por isso 'lue os euJtados dali procurãl)
por todos os meios semear a sisania entre o .Brasil e a confed~ração Argentina, para que não haja nunca uma alliança
sóhda, que tanto deve contrihuir para ti,'mar a ordem nas
republícas do Prata.
Parece-me que V. Ex" SI', presidente, des[le ffiuito nutre
estes, sentimentos, pois que procill'oU quanto lhe foi possivel
estreitar as relacões do Brasil com a con[ederncão Argentina, na missão especial do que foi ali encarregadõ .
. HeI de votar contra o requerimento. O nobre senador já
disse que o ia retirar, porque conseguiu o seu fim, que é
mostrar-se opposicionista decidido ao ministerio e ao mesmo
l':Jl

tempo cahir de rijo soiJre o Sr. conselheiro Sarai"a, ue
[Iuem se diZ amigo e il [luelll fez pomposo elogio.
.
O §lI', §Uvch'lI da J'ilotta :-Quando oflereci o rcquerimento.que se discute, propuz-me a obter do "overno os es·
cl~reclln~nto~ que, a respeito do gravissiu!o as~umptn dc que
no. temo•. occupado pudesse elle dar sem IIIconvenicnle. Esta
clausula e ,ubentendldá sempre qlie nas camaras legislativas apparecem pro[1osi~ões desta natureza. O nobre pl'Csident~ do .conselho, no discurso com que respondeu às minbas
o~serva_çoes, lt!Jstr~ndo a prinCipio alo-um tcceio de que a
d"cuss,w Se extraViasse, adiantou toda~in declarilcões taes
que obrIgou-rue a fuzer um discnrso unicainente pái'a toma:
las ,na deVida consideração. Assim travou-se a discussão.
Esto~ .convencldo de.que, muito longe de acontecer o quo
o nobl c senador pelo Rw Granue do Norte aea])a de aillrmar
o meu requerimento serviu ao paiz e ao governo.
'
qo~sta que ova[',or Gerente nue hav.ia sahido para Mon·
levldeo pel? !t1O-tirande do Sul, arnhou, Ora, creio que
est,eHcOn~eCll1lCnto ha de dar Ioga r ti que o governo aproveite
a [i1Scussao, em beneficIO da causa publica; que essa forca
maIOr a.a de ser mais um benelieio de Divina Providencia
(per~utLao os Srs. mllllstros que eu invoque a Divina ProvidenCia) em favor dos interesses do iffiperio.
Esta, pOIS, sallsfe'to. o lIIeu fim, que [oi fazer servico ao
palz e aogoverno, e creIO que o consegui, concorreodo'para
q~e o pai!, ficas~?hem IIIf~rmado do estad,) dos nossos negoCIOS no RIO d'lllata, e para que o governo possa prevalecerse da arribada do Gerente afim de dar boas providencias
aproveitando os conselaos do senado.
'
Requeiro, portanto, perrnissilo para retirar o requerimento.
•
Subrnettido á voíaÇão este requerimento verbal foi apPNvado.
'
..E~tr~u em 2' discussão o paror.er da commissào de constitUlçao ace~ca da '2" eleição de eleitores especiaes de senador
[CIta em 1;) de maio do corrento na [reo-uezia da cidade da
Campanha, em 1I1inas-Geraes.'
o
Ning-uem pedindo a palavra, e não se podendo votar pOl'
[alta do quorum, ficou encerrada a ~Iscussão ; e o Sr. presidente deu para a ordem do dia se"'umte:
Votação s~bre o parecer cuja discussão ficou encerrada;
3" dlsCU:isao da propoSIÇilo da eamara dos Srs. deputados
auton~,ando o govern~ a contratar c?m a coril'panhia, que s~
orgam.ar, a construcçao dc uma ~Ia ferrea pelo systema
t:mnroad, entr~ a CIdade da Cachoeira e a Chapada DiamantIna, na PI'ovmcla da Bahia, com um ramal á Villa da Feira
de Sant'Anna.
Levantou-se a sessão á, '2 l/i horas da tarde.
AC'fA DE '26 DE JULHO DE 186i.
enESlDENCIA 00 sn. VISCONDE nE ABAETÉ.
A's 11 horas da manhã fez-so a chamada e achar.l0·se
presentes os Srs. visconde de Abaeté. Mafra, Teixeira de Souza, Mendes dos Santos, visconde de SapucallY, Carneiro de
Campos, Ferreira PenHa, mai'quez rle Itanhaem Fonsecil
Almeida, e Albuquer~ue, Araujo llibeiro, barão de s. L(ju~
"cnco, D. Manoel. vIsconJe de Suassuna, barão de Muritiha
DIa~ de Carvalho', Souza Queiroz, Cunaa VasconcelJos, Si:
qnwa. e Mello, Dantas, P?l1IpeU, Paula Pessoa, visconde da
Boa- Vista, marquez de Caxias, Souza Ramos Zacharias
barãO de Pirapama, Paranhos e Rodrigues Silva:
'
FaltárITO com cousa parlieipada os Srs. barão de Antonina, baràode Cotegipil, baráo de Maroim, barão de Quarahim
Souza Franco, Candido Borges, Eusebio. Paula A.lmeida'
Sinimhú, Dias Vieira, Pimenta Bueno, Fernandes TOrI es'
Souza e Mello, Otioai c visconde de Itaborahy; e sem parli~
cipacão os Srs, Ferraz, Candido Baptista, Silveira da Motta
Jouirn, Nabuco, marquez de Abrantes, marquez de Olinda;
visconde do Jequitinhonha e visconde do Uruguay.
Não havendo numero sulliciente de Srs. senadores, o SI'.
pl'esidente declarou que não podia haver sessáo.
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SESS:\ü Eí\127 ílE JULITO DE 1851.
Ü SR. l' SECRETARIO dou conta do officio em que parlicipon o Sr. senador Souza Franco que uão pouia. comparcc~l':
PI)1' 8 (lIíl~\ a~ ~e8SÕCS fio senarlo) por ter fallccHJo sua Irma a
haronoza de Camelil.-Mandou-se desanojar o Sr. senador.
O Sr.. PRI>SIl>ENTE deu a ordem do dia sCl;:uinle :
111 parte (até a chegada do SI'. ~inisll'O (lo imporio): As matcrias já dcsig-nadas, e 2 a d~scuss;io da proposlçfio
da caInílra dos 81'S. dfl.pntnt1o:;, «ulon~alldo o governo a COIl('r.der 00 conselheiro DI'. ["tiro Aulran da III<1t:~ e AlbuqllOI''lUA, lente da faculdade (lo direito do [(ecifc, um anno ,Ie
lieenca com todos os "encimenlos, e igual favor ao DI'. padre Mamede José Gomes do Silva, com o )lareCCr da com-

obras puhlicas, c~\IIpal'allllo se ús domai,: srcl'l\tal'i<l5 de ps(,,do, )Jclo qne'respeila ao pcssoai c ycnCi'l1'ênlos, ni10 podo;:o
excedel' Ú del'peza m;lrCilda na \"t'r:~a rcspcc.tiva. para o CX~I'
cicio finar:cniro de 18(;.J. a 18nti.
cc Art. '2.0 lbunl autol'isac;io lho ó concedida em relar~c
ao cOI'·l'eio.
c( n.rt. 3.(1 Ficf:o l'('\'l)gíHlas ílS dif-pof-i~'üf's ~m eOlltl'(1rir:.
( ('(IÇO da Cllmara dos tlCptllildü~. em '!.:J de julhr, de jgn·~..
FraJlcisc5 Jose! Furlarl.o, !ll'('sil:el:lü.-Pedro Íiui,; Pe·!'eirc.
ele Sou:a l' socl'ctorio.-llenriqllc Um)''' de Abl'cu, '2' secrctal'h:irl.crino."

l< A oS5~mhJoa gernl resolve:
C( Al'l. 1. 0 Fie(\.'- o I!0venlo
autorisíih]f) a rror~~!l15ar ~
ariministrae:,o central da morinb'l. re en';o os re~ulament"s
da secl'eL,,:ia de estado, cOllt.adori:l. intcn:lencia. ar5ena"",
cal'ili\íliflS de portos" e .tl']í1.l'l('I·~:c:Jeral. de roodo \l redll7ir
o p05soal. !'implificanrlo o Irahalb'o c rlimiilllinrlo o rlcsl'er.a :.
c barmoni~t1lldo com a nova organisaçfio a instítuiçil0 do
conselbo novaI.
lJectiYa~.
rr Art. '2 .• Fieão l'cvogad:\s as disposiçõe.s em c'onll'ario.
O Sn. PRnsmENTE con'l'idou dcpois os Srs. senadores prc'CC Paço cia camaTa dos dcputarlos, em ~3 de JUJllO rle 18(;1.
sentl's para trabalharem nas eommissões.
'I-Francisco .Jose Furlruio, - prcsidente. - Pedro L'uiz I'ercka ele Sou:a, 1" secretilrio.-Ilcilrique Limpo de Abren,
1'20 secrctario interino.)
4l~P sessão
C( A as~emhléa gcral resolve:
cc Al'L 1.° Fiei.! o governo autori:-,ado a con!:.r:lf~r n navcEM '27 DE JULElO DE í8G·1.
plÇi\O a vapor ~6·· Belém, no l)Hfnná, P{\j'~l Drmera:'í\ OL:.
P8ESIDENCIA DO S8. VISi;ONDI> DI> ABAI>TÉ.
S. Thomaz. de modo a e&treital' as. COllimUlllcacõcs entre o
SH!nl.lllIO. Expediente. - Proposições da camara dos 81·s. imperio e os Estados-Unidos, não excelicndo o· moximo ua
deflnwdos.-Hequrrimcnto de licença do Sr. senador AI- cJespeza. ú quantia de UO:COOii.
mciela e Albuquerque.- Officio elo preslflcnte da provll1c.m
C( Art.
2.° Ficão revogadas as di~ro~ü;f1e~ e-m contrario.
da l'al'ahl'ba.- Credito suppiemcntor para o minisiel'lO rio
C( 1)é\co da. camari1 dos depulado~l em Q~l de julho do 186l.
imperio.-Ordem elo elia.- Approvaçlio cio parccer da com- -Pta>icisco Jose Furtado, presiJent.e.-Pcdro Lv.iz Pereit(,
missão de eonstituiclio soure eleJciio (Ie cloJtor~s especl~es de Souza. 1° secretario.-He'l1rique Limpo de Abrw, 2"se,I e sena(10r.- Discús!'ão do orcamento do imperio. Discretario interino. "
cursos dos Srs. Pompeu c SilveÍra da l\lDtta.
cc A Hsscmbléa Rerol resolve:
A's 11 horas da manhã fez se a cbfmada"eac!lanr:o-~e pre" Art. 1.° Fica. o g-overno autol'isado para cumprir a rk~elltes os Srs. visconde rle Ahaete, IIlafra, 1 Clxelra ao. uOllZa, cis.io rlo poder jurliciario, pagaodo o qne deve o faZGncl..
\\lendes rlos Santos barão de S. Lourcnco, Souza Ramos, publicJ ao reprcsentante competciltemen1.e habilitQuo.rlos bel'n. Manoel, Almeidd e Albnquerqne, Araufo Ribeiro, Siqueira deiros do espolio do conde da Barca, prccedendo a neccssaria
e Mello, Cunha Vosconecllos ..Paranhos, [{odrigues Silva, liquiuoçlio no thosouro.
..
.
na!!tos, Pompeu, Fonscca, Dias (Ie Ca r,va 1.110 , marqu~z de
cc Art. 2.' Flclio revogarlas as ,hspo3fç.õcs em contl'ilTfo.
Abrantes Ferreica Penna, marauez de CaXias, VisconDe de
" Paco do camara rios deputados. em 23 de julho de 1884.
Hapucohy, Dias Vieira, Ferr~z, 'Zaehar~as, P~ula Pessoa. -Fmnéisco Jose Fm'lado, p,·esiclente.-Peclro Luiz PeTeira
visconde rle Suossuna vl'conae de Je'lUltcnbonna, ,'!Sconde ele Souza, l' secretario.- Ilentique Limpo de i\b'l'eu, 2' seela Iloa- Vista e barilo 'de 1I1u"itiba, o Sr. presidente abriu a cretario interino.
scs~ão.
" A assembléa geral resolve:
Comparece:'lio logo depois os Srs. Souza Franco, Carneiro
Art. 1.° Fica o governo autol'isauo a entrar e.m ~.iu~tes
de Campos e Silveira da Motta.
cc'n
a sociedade illontravel Silveiro c Comp., obl'i~al11:lo.se
FaltiÍrão com causa participada os. Si'S. lwrilo de Cotegi~e,
relas
dividas dos colonos, e sobrogandQ-se nos dircitos que
har;10 de Maroim, barão de Quorahml, CandI<lo Borges, Eu,ebio. Paula Almeirla. 8inimbú, Fernandes Torres, Souza c tem sobre elles a mesma sociedade.
Mello, marquez de ttanhaem, Ottoni e visco~de de ltaborahy;
« Arl. '2.' Fic[o revogadas as disposições em contrario.
e sem participação os .Srs. b~r;io de Antonllw, barão, cl,e 1'," Poco da camara dos depulados em '23 de julho de 186i.
rapama Candido Baptista, Pimenta Bueno, JO\lll11, Nanuoo, -Frarlcisco Jose Furtado, presidente.-Peelro Luiz Perein:
lIlarque~ de Olinda e visconde do Uruguay.
de Souza, l' secrelal'io.- Henrique Limpo ele Abreu. 2' seForão lidas e appro'l'adas as aelas de '25 e 26 do mez eret;l"io interino. "
Forlio a imprimir.
corrente.
O Sn. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte
Requerimento do Sr. senarlor Almeida e Albuquerque pedinde Iicenca ao senado pilra retirar-se á sua provineia por
EXPEDIENTE;
ter uma peSsoa de sua Camilia gravemente enferma, devendo
Officio, de 23 do corrente mez, do millislcrio do imperio. a licenca pedida comecar a 7 de agosto proximo.-A' comconlendo a relacão !'olicitarla pcr dl,liberação do senado, das missão -de constituiclio:
I;ratificacões nrro taxadas por lei, lllas comprehendidas nos
Officio de 15 tio corrente, do presidente da provincia da
credit'J8 -dos servicos respectivos, actuolmente pagas por
a'luelle ministerio ..:.... A' secretaria, para ser presente a quem Parabvba, acompanhando um exemplar da exposicrro eoIU
que lhe foi passada a o(lministrnção (!a mesma pr?vincia
fez o requisicãe.
Omcio, de'i!tual data, do 1" secretario da eamara dos de- pelo 1° Yice-presldente a 18 de maiO ultlmo.-A arcblvar.
putados, acompanhando as seguintes
O mesmo Sr. secretario declarou acharem-se sobre a lM$<l
alguns exemplares do opusculo intitulado-ncu!imelllo rk
PROPOSIÇÕES:
flOt'a sciellcia de econom.ia politiCO-'1l1oral-do DI'. José Fcr" A assembléa geral resolve:
mri.-1I1andou-se distrihuir.
" Art. 1.' Fica o goveroo autorisado a reformar a secrePelo SI'. ~o secret.ario ki lido o segl;inte
taria de eHado uo~ negacíos de agricultura, commcl'cio e

l!Jissão de instrucçlio publica.
~" parle.-1" discuss;io da proposta rio g-overno que fixa,
ri ~espe7.a e orç.a (\ rcceita geral, do l~pcrlO p~i'il o cxerC1ClO
de 18Gí-1SG5 com as emcnl1ns fe,t'Js e opprovarlas pola
-(;ümnra dos Srs'. <leputarlns, e em se.guida a '2.1 diseussilo da
mesma proposta nos art3. 1°, 2' c 3", com as cmendas res-

(1

C(

r
O Sn. '11~COr~DE l>~ J~QUITli'HlO~[B.;-Sr. prcsiJclIlc, estúu
iilllcg-alHlo lão ancioso dc ouvir o nobre senador pela provincia do Ceará,
lue, a faHar a verdado, desisto do toua a eontcstação.
achar-~e enfermo, de mOllo quo nüo púde continuar a as~.istil'
aos trahalhos do sen:ulo, e ser [lcnnsel!1arlo pelos medir.os.
6 §u-. E..»G.Il~n~H.:-1!l (movimento de attellcão):- Sr. pl'esicomo noCe.5_;ul·lO, o tratamcutu desvellado que s; encontra IlO ,,"nte, senuo esta a prirneim vez que tenb.o· a b.onra de [all,lI'
seio da fdmilia., pcdi) licenea para retir.:r-se pelo resto ria tiO senltcio, em presença de tão respcitavcis como il1ustrar!os
sessào do COI'l'ente annu. pt::rcelicndn o respectivo ~llbsiJi(). anciões, eu principio por pedir perdào da minha temeridade e
(C A (·.ornmisslio de com,tiLuicào, a quem foi remettida,
de por invocar a bcnevolencia de meus illusll'es col!egas, pnra
onlem do senado, a petição dú~ ill u~tr~ SCfiltl!Ol:- recollhecendo mim tanto mais neccssaria (luanto, além da falta de habito
digna tle alt~nçào a causa que o o!H'I~a a flrIval'-IJOS lia .SC1ll ua tribnna, accresce. a do' capaei(lade, e até de saude, de
valioso concurBO, e l'espeital1;1a os precedentes da Cll:3a , e üe sorte que mio ti sem dllUenld'lde que posso [allar.
PrOlllclto não abusar dessa bellevoleneia nas poucas obparecer ouc se defira como requer.
(( Paçô do senado. 27 de julho de 18G..í.-l'ist'Dnde de servaçOes que tenho de oITerecer á consideração do illu;lre
Sa1JltCahv. -S:n~za Ramus.
ministro e ao senado, em relaçáú ao orçamento do imperio,
quc ora se discute.
Ficou refervado p~ra enll,1r na arrIem ~os trabalhos.
Sr. presidente, mio julI'O neeessario dizer o que sou e o
Subrnettida fi discussão. foi sem debate i1ppl'ova.da, pnJ'a
fllJe pel!so em politica) apezar ue serem mc.da as pron~SÕtS
~er remetti\la à outl'a camara. a I'eda.cçü.o quo fiCÚi"ê~ sobre
puliticéls.
Pl'ovinciano obscuro, eu creio, nilo {Jh~~tal1tc, ser um
a mesa Iln ultima sc~sl10. das emenda:" do senado, {i proposta
do poder executivo, abrindo um credito supp\emenLlr para o pouco conhecido nJ meu paiz, pela con,tant'.Ía e lealdatltl
com que h,\ lu,lis d" 1 í annos tenho lutado na politica d,r
ministerio do imperio~ convclrtido em projel~i.u d~ il1i.
Forao ~tH'i.e:)do5 pnra a deputacfio que Linba de receber o mildlil terra naô tileir"s do partiuo liberal.
Todavia, moderado por senlimento o por idéas, pertenço ,I
Sr. ministro do imp"rio os Srs. llollóeca, barilo de S. Lou\lolitica liberal moderado, ou a essa escola que n50 r1escr~
rellço e marrruez tie Caxias.
das inslil.ui~0tls riu paiz , () que vê no racto fUiluameulal, 11:\0
ORDEM DO DL\.
-aó uma. das ma i.; bellas concepções do cspil'iLO humano, como
Votou-se e [ui appmvado o parecer da cOlTill1isôão dc eon- o penbor tia prD~peridade e fcll~jdade do paiz. Eu sou. \ll"'sli"tuic;]o úcerca da 2<1 eleicão de eldtores e~JpQCiae5 de se- tnllto, (:e~:3a ~:::c(lla que nada. maü; d('5('ja~ que nuLla mais 11S~ltlUOl'~ feita. em 15 da maio~ dQ anno corrente n:1 fn~g-uczi(l pi!'il do que á :leI execução ua constitlliçilo !lesen\'orvida p~r
da cidaue da Campanha, em nIinas-Gerae~l e cuja ulLima leIs c por net.o:; govel'llament.aes; que urro Il1'flo o seu C51'1discussão ficál'a etlct:\l'l'ada na ses.. . i1o anteceueBtl.l.
r~lo e nem ::,ophismcm a sua letra.
Achando-se na sala. immediata o Sr. milli~lrú llu imperio,
.Eleito pelo sutTragio de meus concidéulãos ele l1m!>os os !afoi introduzido no salào com as fOl'lua!itlatles lo estylú c ,1us pnliticos. o que prova a confiança que lhes inspirava a
tomou assento na mesa.
'n1odel'a~~i1o uo meu caractel', e hOIlJ'a.do com il e2culha. da.
Entr:Ju ern 'la, t.liscussão c, scm dcllato, passou para 2 il • corôa, eu nJo trago ao corpo legislativo outros s(mlimCilt.o~
tenuu sahido o Sr. mini~ll';j parn votar-se, a proposta (la e uutras rliéi.\s que o desújo muito ~illcero de COIlCOrl'er llUanbJ
poJar ex.~eutivo que fixa, a dCSVe1..l e orca a I'ec(~ita g-cl'al 110 de mínba part0 -esteja. para. dotar o ~aiz com <uJucl!as mcjmperio para o ex.ercidu UI) i8Gl a. ·lEG5, eom as elllandi:\S didHS que r~claí11;~o sua.s ncces:3idaues, e ~uc (Ioss:io pro!f!.I)í..Ía Ci.)rr'Laril uos ueputados.
ver o seu de~;{.:.'rivulvimento c prOSllCl'iJiltfc. Convoncido, POi'~'1
TO)'I)i'lndo a en!n)I' o SI'. mil)istl'o, seguiu se <l ~;l ('li~l'tls~~Ol de que o ~o"erno se acha nas mesmas disposicõcs: cu lue
"omeçanrlo pela do art. 1" da propo~ta, que [oi julgada finda, lell110 IlI'estado o meu [raco apoio, e continuarci ã presta-lo,
para vot.:n-5e nfillal C(lm o~ ue!l1ijis al'líg-os e p~l'agr;'l)hos. elllquallto meconvenccl'ua sincerit!a{ie do Slla bo;)~ inlcll~õ('~.
l)l1ssou·se á discuss:Iú do art. 20 com 1l:5 elncnJa;; I'CS81'. Tli'c:iidente, jul!:~o ter JitD bastante para definir a mlnlu
p€ctivas.
posi~G.iJ ~oElieul se pon'cntlll'rl era is.:!o Ilecessnl'io. Cn.:io que
o pi:iz estú já satisfeito ou fartu de progl'ammas, c de ouvii'
O Sn. PRESlDENTE.-Se oiTo h~ qnem peça a p~JJVr1. sobre discussões ílb::;tr'ltas sobre polilica i portanto eu pl'escinr!n
o art. ;0, vou consultar u senauu se o julga su1ilciel~tem{;[jte des::;c terreno, ;.;ara cntr:lr nasligcir:1s observaeôes que tenho
discutitlo.
a fazer COlll relação a alGuns objectos da publica admillisO Em. VISCONDE DE JEQfJITINrro~u.\ (pAl'l ordem):- Mas o t[·"eão.
quo 6 que se vai votar. Sr. p,'esitlellte'!
Uma uas medi lias que a eorôa recommendou a altenção
o Sn. PRllSIUIWTE:-E' o art. 1', menos o alG"-ri;mo.
tlo corpo lel'lô!ativo, c qlle POI' mais de uma vez tem si,lo
apontaua. pelu:-; ~eus miui5tros nos relatorios, e a. rerorma
O Sr.. VIGcormE OE JEQuITtr<noNuA:-Niio sei enlilo sohre o eleitoral. COhl c1Ieilü. senhores, llarece que não ha 110 paiz
'lue possa recahir a VO!:Jç:io.
duas opilli6es i\ respeito da imper[eiçlio da nossa eleiç,lo.
O Sr.. PRESIDENTE: -Tem sido esta a pratica
E"ta imperfeição reôu:ta, não su da execu!l'io da lei, como
t\lmbem d<llei em si. Quanuo a in~tituição é defuituo8a, a
O SR. VISCONDE Vil JEQlIlTINIIONIIA:-f!1as V, Ex. perdôo·. l'xeeuc,io lI.lo faz mais do que ng~l'avur o mal. A lei ti deO artigo qual é'? E' este: (lendo)
[eitulJsa em si, e na minha humilde opilliàQ duas s<1o as qua" A despeza gemi do imporio ]Iara o exercício de 18Gi- lidaues ou condiçOes eSReneiaes para 1ue a eleiç"o exp:'im'l
1R6ã é fixada na quantia de 5i.8W:í07,;5766, a qual seriÍ a vmfade ou a vontv.de do povo. A primeim e(lIltlicão ti U'M
distribuida pelos sete diversos ministerios, na Iórma e~peci- qualificação verdadeira, a segunda é a liberdade' plena do
ficada nos artigos seguintes. "
votar a aljuelles que sào qualificados. E-m minlJa provincia,
Deduzindo-se deete arl. 1° a quant.ia. r~sla: A de.~peza e creio que em todo o impel'io, as lutas eleitoraes, os confiieI'enil do impcrio para o exereicio de 186í-1863 « ...• pon- los, as desordens, q~e mais de uma vez tem en;angucnl:lc!u
tinhos, reticencia ... » será distribuida pelos sete mini~terios, as urnas, têm resultado da falta da realização destas duaô
II~ fórma espeeificada, Logo, não ba objecto sobre que ,·e condiçoe~, e eopeeialmente do direito de votar.
votar, nem ba objecto sobre que discutir-se, porque, a fallaT
Espiritos il!u~trados, allenderdo ou cOlIsiderando os ddeia verdade, perdôe V. Ex., não sei como poder-se-bil; dizer tos do nosso sy;tema eleitoral, têm pen~ado que a salvação
que a de~peza não ba de ~er distrihuida pejos sete mmiste- do systema rcpresentativo só eotá na eleição dirccta. Eu cn)';os,' nem o que se ha de dizer sobre isto. Ha de se dizêr: tando que a c1c;~,lo directa tem a vantagem de pOr cm COII~im; o que, pois, se devia fazer era gU[lrdar este artigo para tacto o cOl~stltuinte com os mandatarios, e porvcntura lhe
O fim.
dará mais [orça e indepentlencia; porém, se a eleição til·
O SR. rnESInIlNTE o-mas tenbo tle observar que a pratica recta tivcr os meô\llOS vicios que a indirpcta, ióto é, óe a
t(,nstanto tenl sido c~ta , nJo me julgu autOl'batlu píH't\ rdlcr~· quali11~a~ão não for n~n1ad('il'a, :50 o qualiflearlo /I;~(l tivcr
I: sem CX,lme
, ['leu:! !IlJenlade de rufar, eu se S~tl3 voto' forem nu!hllc;.,t!%
I(
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pelos votos multi pIos de oulros, ou de indiv.iduos não qualificados, pouco importa que seja direela ou indirecta, o re
sullado sera o mesmo.
Em minha provincia, como disse', os conf1ictos que se derão por mais de uma vez, e que desgraçadamento desde o
anno de 1852 até o anno de 1860 produzirão 2~ viclimas ao
pé das urnas, quasi que não ti verão outra origem senão a
falta do recoohecimento dos votantes. As mesas, chamadas
soberanas, não só entendião que o votante tal não era o verdadeiro, como fazião com que os seus correligionarios votasfe:ll uma, duas, tres, oito, dez vezes, como eu testemunhei lia
Jlropria capital do Ceará em 1860. Debalde se appellava para a
imparcialidade da mesa, debalde se recorreu até ao presidente
da pl ovineia para pôr termo a esses abusos; dizia-se: a mesa
ó a unica competente para cOJlhecer da identidade do votante;
e por detraz da mesa estava a policia armada para sanccio_nar essOl decisão soberana. E' este abuso (lue convem principalmente evitar. Empenhe-se o governo, procure o corpo
legislativo dotar o raiz de medidas taes que garantão estas
(luas ~ondicõe. de verdadeira qualificação e liberdade de voto,
que por ullimo a eleição será a expressão da inte,nção do
povo, quer seja directii, quer seja indirecta. Cumpre cuidar
seriamente de remover este mal, so se quer salvar o systema
representativo, cujo credito vai sendo seriamente complomettldo entre nós.
lIlas. Sr. presidente, ainda ha outro defeito afóra este, que
convem tomar em consideracão. O ar1. 79 da constituicão do
imperio diz que uma lei regulamentar marcarú o modo pratico da eleição e o numero dos deputados, relativamente a
população do imperio. Vê,se dOlqui que a constituição
Quer que a base d.a eleição seja a populacão, que um
deputado seja eleito por tantos individuos.· e que essa
quantidade de individuas, ou que essa proporção da população, seJa igual para todos, como acontece em todos os paizes
regidos pelo systema representativo. IIlas, Sr. presidente, ha
qU'll'enta annos que foi prom\llgada a constituição, ja desnppareceu a geração que a viu sanccionar, e até hoje a lei
não marcou a base da eleicão, isto é, não determinou o numero de habitantes quo deve dar um deputado. Entreta.nto
isso e da maior importilncia; porque a constituição basêa a
representaçao na, população, que deve ser igual para todos os
representantes, Ilob pena de uns representarem mais, outros
menos, e [alsear-so assim o preeeito constitucional.
Nem mesmo ainda se marcou a relação com que se devem
contar na massa da popu.laçao os escravos para [armarem o
numero dos habitantes que devem eleger um representante,
Sabe o senado que nos Estados-Unidos se mandão contar cinco
escravos por tres pessoas livre's no numero dos habitantes,
que se fixa em cada censo decennal para a elei.ção dos represen tan teso
Dir-se-ha: « Não ba um censo COmpleto da populaçãu do
imperio,)) CJm eITeito, é uma triste verdade que até hoje,
depois de quarenta annos que [armamos uma nacao civiJisada, regida por um systema.que se funda n_aopilúáo e vontade
do povo, nno se conheca amda a populapo do Impeno, não
se tenha feito um arrolamento completo; embora a constituiç~o prescreva que o numero dos representantes ~erá deterillmado na razão da população; embora a lei de 19 de agosto
de 18~6 ordenasse o censo de oito em oito annos; e isto é
tanto mais singular quanto o governo colonial mostrava mais
interesse a este respeito. O ultimo censo do tempo colonial
de que tenho noticia é de 1819, de que faz menção o desembargador Antonio Rodrigues Velloso. Depois disto tem-sefoito,
é verdade, em al~umas provincias alguns arrol~mentos parelaes; mas nao Ila um completo de todo o Impeno. Não
obstar1le não haver um censo completo da populacão do imperi?, h~ todavia arrolamentos parci!le~ ~as provincias, e,
apphcando a esses arrolam,entos os pnnclplOs da progressão
)lUmana, se vê que a população do imperio é hoje, mais ou
menos, de dez milhões e tantos habitantes. Eu tive o cuidado
de tirar dos \'elatorios dos presidentes de provincias e outros
documentos que cbegarão ao meu pode: uma resenha da população das provinelas do imperio; eu não direi que seja
exacta, mas lambem direi qne,. se pecca, é por defeito.
P8'<O resenha se verá que a eleição r,fá fa!,eada em ,ua

base com relacão ao numero da1luelles (Iue concorrem para a
escolha de caaa deputado.
Peço ao senado lice~ça.para 101: a tab.ella, que confeccionei,
da população das provmcIas do Impeno, segundo os dados
de que [aliei, e mostrar a desigualdade que existe entre as
diversas provincias com relação ao nnmero de habitantes,
que eorrespondem a cada deputado. (Lendo.)
Provincias
popul. liv. escrava 1 deput. por
68,000
1,000
3~.000 livres.
Amazonas.. . .. .. . . .
Para. . . . . . . . . . . . .. 300,000 ílO,OOO 100,000
'
Maranhão. . . . . . . . .. 330,000 70,1100 55,000
Piauhy . . . . . . .. . . .. 200.000 ílÜ,O('O
66,000
Ceara. . . . . . . . . . . .. oOt,OOO 36,COO 63,000
'I
Rio-Grande do Norte 2nu;OOO 25,000 100,000
Parahyba...
250,000 30,000
liO,OOO
Pernambuco
1,040,000 260,000
80,000
AlagOas.... .
. . .. 2;}O,OOO tiO,OOO 00,000
Serg-ípe. . . . . . . . . . .. 220,000 55.00U
ti5,OOO
Bahia
1,100,OO() aoo.OGÜ
í8,OüO
EspiriLo-Santo
50,000 '15,000
2;;,000
Prov. do r.,io e côrte. 1,llOO,OOO 400,00!; [;3,000
S. Paulo........... 700,000 8H,ilÜO 77,000
Paraná
,'
80,000 20,üiJO
'!'O,OOO
Sanl-t Catharina.... 135,000 15,000 0'1,000
S. Pedro.......... 380,000 ! O.().O()
63,000
lIIinas
1,200,000 250,000
60.f\00
Goyaz.. .. .. . . ..
205,000 1:;,000 102,000
Mato·Grosso.. .. . . . .
9Q,OOO
0,000
4.5,000
Desta resenha, Sr. president'l, se vê que a representacilo
regula desde um deputado por 2:i,000 habitantes até üm
por 100,000. Não é esla a base que a constituicão quer. A
constituição diz que os deputados serão designados na razão
da população; por consequ.encia quer que haja igualdade;
esta igualdade, porém, não exi~le, e nem poderá ter logar em
quanto não se fizer a resenha eX:lcta e completa da população do im pedo. E~ não sei qual foi a baso que tomou o
governo quando nas lIlstrucções e decretos de 2G de mar00
de 182i designou o numero dos deplItado~ que devia dar
cada provineia, numero que depois tem tido alguma alteração. Em todo caso, essa desíg-naçilo devia ser pl'ovisoria até
que a assemhléa fixasso defl!litivamente pela lei de que fall-il
o arl. 9'1 da constitui~:iio; porém e·te provisorio, como muitos outros, em nosso paiz, ainda continúa.
E, se quizesse descer com a minha analyse aos districtos
eleitoraes mostraria ainda a desparidade que existe nos circulos eleitoraes de uma mesma provincia. Eu apontarei só
para exemlJlo os dados comparativos que tenho do Ceará.
O 1° districto de minha provincia em 1860 tinha uma população absoluta de 198J30 habitantes, e elege tres deputa dos , isto é, um por 66, H3; o 2° districto tinha
164,Ul, ele"e tres d3putados, um por M,810; o 3°
com urna popu~atão de 139,351, elege dous, isto e, cada um
por 69,G77.
!\ !Jase para o nnmero de eleitores é tambem tão arbitraria,
tão fóra de todCl principio racional, que parcce ditada ao
acaso. Diz a ki que haverá um eleitor por ao votantes, mas
que nenhuma [reguezía poderá dar mais eleitores que o minimo:, que deu nos annos de 1842 e 18U, e mais um quinto.
Esta limitação teve L.l"ez por fim um correctivo ao a!Juso ;
porém o legislador esqueceu-se de que nos annos de 18~2 e
18H já se tinhão dado graves abusos; e este conectivo
os veiu sanccionar. Embora uma freguezia tenha depois
crescido em população, ou, decrescido, não podera jám<\is
alterar o numero de seus eleitores. se a sua qualificação não
desee. A este respeito nota-se na provineia do Ceará, e naturalmente em todas as provincias, as maiores desproporções.
Eu citarei um exemplo, para o senado apreciar a minha assercão. A freguezi't de Santa Quiteria em 1860, com a popuiação absoluta de 9,380 habitantes, elege 15 eleitores, um p.or
625; a do Acaracú, com 3,885 habitantes, e pertencente
ao mesmo districto eleitoral, dá 2i eleitores, um por 161,
quasi um quarto do num 1'0 de habitantes necessarios para em
Santa Quiteria dar um eleitor. A [reguezia da Barhalha,
pl'rlene~nte al' 0" r1istritlo, com a pop\ll~ç~o <le 1I,~81 hahi-
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j,,"les, ele.ge 19 ü!cilor(" Ulll plll' G2,;; ~ da Tclha, tio meamo,
com a populac110 de lU,51li h~bitnntes, elege -ir; eloitores, um
por '2:3a, quaii um terço da população necessaria para fazer
um cleitor na Barbalha! 1'01' tal mcio a minoria póde muito
Jegaltnento vencer a maioria de um districto, o que é um
absul'do, que aliás re,ulta da propria lei regulamentar.
Portanto, Sr. presitcnte, a reforma eleitoral, que cumpre
fazer para restaurar o systema representativo em sua purcza,
deve n,lo só realizar as duas condicões de que [allci, como
basear-se na populacao, para que ilada eleitor corresponda
ilproximadamente á- um numero igual de habit~ntcs, e cada
depu lado do mesmo modo a uma população igual, tanto
quanto possa ser,em cada di,tricto e em cada provincia.
E, por fallar em pOjJUlacão, pergunto ao nohre ministro: a
Cjue vêm e de que uti idalie sel'vem estes mapp~s qne totins
o; annos enchem es ,eus relato rios 'I Eu fa 110 dos nmppas de
obitos e dos nascimentos do municipio da côrto. Se é para se
ctlnhecel' o mO.vimcnto da população, então porque não de
todo o Impeno'1
~jas, Sr. presidente, peco licença ao nobre ministro para
perguntar-lhe se, já nao digo elle, porque um ministro~não
tem tempo para essas bagatelas, masalguem de sua secretaria
lançou os olhos fobre estes mappas para vrr o absurdo quc
dellcs resu!ta? Tomarei um rei" torio ao acaso, o de 18G'2,
para most:'ar ao senado esses absurdos por uma simples coml':lI'"ç:lo. Creio que no anl\o de 18G2 não bouve peste, ou
epidcmia no Rio de Janeiro; segundo o mappa annexo a este
relato rio nesse anno, nas 18 fl'eguezias do municipio da côrle,
heuve 6,3'19 haptisamenlos; acrescentando >i 01°, como se
costuma a fazer nos calculas estatisticos, para o nnmero
c1aquelles que nascê"ão mortos ou que não clJegánlo a bapti~ar-se, teremos 6,571 nascimentos em 18G2. Bem; agora nas
10 fre;uezias urbanas morrêrão 8,726 ; isto é, 25 "lo do que
nasceu nas 18 freguezias; e comparando ainda a natividade
das 10 freguezia~ urbanas com a mortalidado nas· mesmas,
tcmos que naóeêrão <1,750, morrêrão 8.72G, isto é, 83"10.
Isso é impossivel. A população desta cidade já estaria ex.tmcta, se fosse exacta seruelhante proporcilo entre sua naltvidado e p,lortalidade.
•
Senhores, pamaquelJes que se dão ao estudo do movimento
da população, das leis que re~em a progress:Io humana, estes
roappas inspirilo s6mente desprezo, porque vê-se que são
evidcn\emente falsos, isto ê, o dos baptisados, salvo se pelo
menos outro ·tanto dos nascidos não se baptisão; mas {Iara
aqucllcs que não se dão a este trabalho comparativo, '1ue
tomão as cousas prima facie, servem de inspirar terror para
uma terra como a cidade do Rio de Janeiro, onde a mortalidade é quasi o duplo da natividade; terra de morticinio,
onde, por um que nasce, morrem dous. lUas, por fortuna
desta grande capital, semelhantes mappas não são exactos.
Se eu devesse calcular a população da capital do imperio
IIc10 numero de baptisados, contando 1 por 25 habitantes,
como acontece em todos os paizes tropicaes, a população do
Rio de Janeiro seria de 118,700 habitantes; e não ha que:n
ereia que no Rio de Janeiro haja tão diminuta popu!ação
absoluta. Se eu devesse tambem calcular a .lIa mortalidade
por essa população que suppõe a natividade, eu diria que no
Rio de Janeiro morre 1 pessoa por 1<1 habitantes, o que não
acontece em paiz algum, nem na Batavia, em Bombaim,
nas Antilhas, no Scnegal, na costa d'Africa, nas Indias, etc.,
onde a ll'ortalidade é excBssiva por circumstancias locaes de
grande humida, e e ardente calor. Na Europa regula a
mortalidade dc 1 por -i0 pessoas, termo médio; e não desce
abaixo de 1 por 32 ou por 33 habitantes. Não, no Rio de
Janeiro não posso suppõr que a mortalidade exceda de 1 por
35 habitantes, e então a populaçilo desta cidade deve ser de
300,000 habitantes, o que está em relacão com o seu mappa
de obitos, que deve ser exacto.
Senhores, a falta de censo da população do imperio faz
dizer a homens illustrados como o noure senador por JUatoGrosso, tão versado aliás em todos os conhecimentos da
administracão do paiz, que a população do imperio é de
5,000,000 ne babitantes livres e 3,000,UOO de escravos, o o
nobre scnador fundúu-se para isto dizer em documentos estr~ngoiros, em peças inglezas. Eu dirci ao nolJre senador
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quo o inglez tcm muita razão dc sahcr tLldo, mas não tem do
sabcr mais daquillo que se passa enlr'e nós do que nós mes·
mos; elle não sabe mais dOf[ue nôs a populacão do imperio.
Por dados que tenho, e que pude compulsú collegi que a
população d? imperio é hoje approximadamenté de 8.400,000
habItantes lIvres, e a população escrava de 1,700,000.
Nem se diga que nisto ha exageração, porque o censo ultimo, feito no tempo colonial, em 1819, e que traz o desembargador Antonio Rodrigues Velloso em sua memoria, já dá
como população do Brasil nossc tempo qualro milhões e quatrocentos mil e tantos habitalltes. Ora, calculando se~undo
as leiS da progressão humana, não pelo calculo de ~lallhus,
que faz duplicar a populacão de 25 em 25 annos, mas por um
caleulo mais razoavel qlie se tem observado entl'1l todos os
paizes novos, que não são contl'al'iados em seu desenvolvimento, isto é, na razão de 30 annos, nós teriamos hoje nunca
menos de treze milhões e tantos mil habitantes; entretanto
pelos dados '1ue eu tenho, polos al'rolamentos que eu compulsei, pelo incremento razoavel que ~dtiiei~nei, a população
não cxcede de dez nulhões e tantos nul habitantes.
O Sn. SOUZA FRANCO:- V. Ex. estudou isto muito, mas
eu acho que vai muito além.
O SR. POMPEU: - Era preciso enião descrer do arrolamento
feito em 1819. Se em 1819 havia <1,100,000 babitantes, n:l0
é possivel que hoje, nao havendo motivos que obstassem o incremeato da população do paiz, deixem de existir 10,OUO,000
de hahitantes; entretanto que o calculo da progressão dá
13,000,000.
Sr. presidente, o nobre ministro reconhece como uma das
medidas de q~le nccessitamos uma reforma na organisaeão
das administl'llçõos provinciaes. Com elfeito, basta attendel'
p:ll'~ as extensas attribuições de que são incumbidos os pre·s'dentes de provincia e a falta de auxiliares responsavei~, a
quem comctlão estas attribuições, para conhecel' que muito
difficil é a posição de um presidente de provincia, e que por
conscque,)cia não podem deixar de ser por sua inexperiencia
fataes ás mcsmas provincias. Presidentes a quem, além do
pouco conhecimento interno da provincia, accresce a falta d'e
pessoa- ás quaes incumbão certas commissões ou a quem
consultem sobre eertos objectos e individuos, o que acontecet
E' que o presidente, não podendo conhecer as pessoas e cousas da provincia, ha de por força cons.ultar a certos indivi·
duos; e estes que, _e fossem responsavms pelos conselhos que
dão, os darião com mais cautella, muitas vezes iIludem /lO
presIdente de pro>incia. E' por consequencia uma das maiores necessidades que sentimos na administração publica o ganisar a administração provincial, de maneira que ella tenha
auxiliares com que possa desempenhar a sua mis;ão.
fia tempos, creio que foi em 1!l56 ou em 1857, o govemo
consultou um nobre senador, conselhciro de estado, sohro
este objecto, e eu li o luminoso parecer apresentado pelo nob"e visconde do Uruguay a este respeito; mas depois disto
não me consta que o governo, nem o corpo legislatIVO, tenba
tomado medida alguma. O nobre ministro no seu relatorio
reconheceu este dereito, mas creio que até hoje não apresentou proposta alguma tendente a essa reforma.
~Ias, Sr. presidente, n[o é s6 na organisação da administracão provincial que se notão defmtos, ha tamhem outrO
assumpto que precisava ser muito estudado a considerado, e
é a circum5cripção dos territorios provinciaes. Senhores, e
um grande inconveniente pam o imperio que as provincia s
não sejão mais ou menos iguacs entre si; da igualdade daS
provincias depende a gflrantia dos direitos de todas, e, ainda
mais, depende tambem certa li berdade de acção para o
corpo legislativo e pará o governo. Porque é Silbido que
as provincias grandes exercem forte pressão sobre o corpo
eaislativo e sobre o governo; de sorte que nem sempre
elles podem evitar esse jugo, e as provincias pequenas dilficilmente podem fazer Quvir suas necessidades, e converter
em actos as suas aspirações. Para prova disto citarei um
exemplo. Quaes são as provincias do imperio quo gozão do
heneficio de estradas de ferro? Conte-se o numero dos representantes das provincias, e ver-se-ha quaes são aquell1\S
que têm gozado até hoje desse beneficio,
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Sr. presidlm.le. ~1;tO trago illlUi esla cOllsitlel'nç,ln [lO!' ciumes. ou por IIlVCJêlj não, senhores, e~lit lOllge de mim tal
pensamento. Cito jô~o sómelll.e para provar CUlllO as provincias grallde::i se fazem mais reSIJcilal' e ou\'~r, quer no padam~nto, quer perante o goverllo, do que as provincias pcquenas.
O Su. PtlE~DEs DOS.SAriTOS:- Não acontcce ISSO á provin
cio de ~1inas.

"O~ ~e ohiar que nfio n

dl'lCrminaçilo ou l!lf!uend;j lÍr;;. JlI'0:.1
nentes. !tiuitas vei:es, pil:'a flilnir-se um vi~·al'io. dj·\'idc-.-.:e it
i'regue.zia; outras vez(~s íl. (re~uezia tal d:í. tal\lo~. ll~cit.o:·c~.
quer-se aU~'mcnLar o Gum~rú d(~ dBiturc~ da OUli',l ,{~ uividü-~~
e~::a. bfcllzment2 sfio estes os lnativas que aetuüo fl. n~ajlJr
~ldrle das vezes para él divisão de frc~'Je7.i.é!s. Tod({\'ia o nu
m~ro de 1:2:;0 IHHochias HUC ha no iIl1tll'.rin. Fe~~llnrJo o relnlo·
rio ultimo, ufio é ,ufllcicl,'le para a n,,',sa r;olJul,ICfiO, Nilo !la
plli~ algum cilthalieo em que haja uma p~I'Ot:ltil~ ~ L'or t~llL05
O SR. D. MANOEl,:-'- E esta! E' uma verdade o que está lJalJitantes como e~iste no Bnlsil.
.
~
rlizendo o nobre :cna~or pelo ~ea~á~. e~ l~!Ube.m me queixo
E; por tl'at~r de~tc. ilssumpL~l pergunL;'U'('i iHI ~lOhrc mini~ll'G

cio mesmo mal, lelallvamente ü provlIIClrl (.ue Icpresento . . se uma ljueSli.lO su~cltr]ua antIgamente entre () pfldcl' e~r)il'iO SR. POMPEU:- O senado sabe de quanta illOuenciu fOI tna! e o tcmporal a re;;prilo da divi,üo de [rct:l'c7.ia, se ;,cba
rara os destinos da França a medida, que a constituinte to- já decidida. QUtstiollou·,e se pejo ilelO addicion:\1 competiil
mou, de acabaI' com as provincias rl'anr.czas da antiga mo- e,xdusivamerrte a:=1 asscm1;léas proviílcil1es a divisão cl:dei=insnarcuia. e dividir a nílcão em drl'íll'lamellLús quasí iguaes. lica da::; pt'tlvillcía:;. sem (flW {l~ hit:{loi' pude:.;scrn tur píU'!e
Jo:sta medida salvou iillvez a integridilde tla França, e é ne>sa divisito. Senhores. eu I'iilelldo que c, aclo al1tlicio"al.
della que hoje (lepend0 mais a for\.a tle acJliesITo que existe como ja ela lS1G live ol'Casj[io de sus(r.i1lar 11'1 callJara dos
- naquelle imperio.
81'S. depl!t.ndos, comm::ttendo ás assenibleu5 proviilciaes fi
Eu não digo que se faça isso no Brasil; \la nelle gnmdes direito d;, c!ivisITo ecclesi"stica, não tirou,nem pudia tirar, rm
capitae,; ha localidade, que, por circum,laucias eSl'l1Ciil"', um pai. c,,:halico, o direito que tem o oráiceurio de inlervir
reunem maior população, e que nunca poderão tleixar de ser na divisão de seu bispado, isto é, lia el'('açr,o de cooporudoproviucias grandes e preponderalltps; porém uma tal e qual res do seu minislel'lo ,agrado. Que" se attl':ida ú hisloria ,/;,
igualdade se poderia conseguir.
igreja. quer se ütteu(}a no fim ria Cl'eae·1o daiS fl'eguezj~1s\ quer
Eu não quero iguald~u.Je com relação ao territorio; ha pro- ílinda ú di5ciplina recente do CUflciJiQ 'frif:entino, o direitu de
viucias, como a do Amawn;ls, que tem' Gil,BOa Idguas qua- erear freguezias ou de rlividir em l",rcdlÍas um bispado n~c
dradas, e que não poderifio deixar de ser Ul\la provincia só- se ),óde tirar ao oJ'llinario.
mente, emquant.o sua população 101' insigailicante e dissiO Concilio Tridelltino, na· secç~o 21., De Reformatione.
minada; mas eu quizera que as cil'cum,ci'ip',ues das P"o- cap, 13, diz: Maadal sa"cla sJllcdus cT'iscopis, pro t,,{iO!'i
vincias fossem mal'canas ou cIesignallas com t'E:~la~ão á sua ai/im,atum tÜ commÜSal'Unl sa!nle.. ut distincto populo i,~
população, tanto quanto isto fosse possível. Kio queria, por cer/as pl'o]JriaS~t'e parnddas, uniwiquc SUU1i! p!rpct,wm,
exemplo, ver uma província com 1,1)(iO,()(:O hahitü!llcs, j)ecu!ic:rumq1lB lJ;lfDch'im assigncnt, A frnnça mesma, pela
{;omo a de Jllinas, e outras COID 40,000 úU 50.00() habi- concordata celcDI'arla el\tre o primeiro consul e Pio VII, de 2~
tnnt~s.
'
de novembro UIj 18Gl dc!~:!)u ao podei' B3pirituíll a l'eSlílUri.1.na tempos «presentnrão-se projectos àividijlílQ a PI'OVLlc1n. ç;1o e novas Cil'Cnnlf.Cl'ipçõc:; dos l)!Sl!ados e p:wocl1ias.
ele lUiDns em lIuas e creüatlo uulra.no cCIILr~ elo Ce;jr~l apa?ilüs nITo precisa. o CClIlciHo '1\dênU.íl0, q~e é todavia lei
nu(~ndo parte. de Pernambuco , llauli.l, e cre:o {IUC ue, ~üY;'~; do L1Jpei'io; t)(!sl<t a n:zilo e o fim a IT!Je se propÜ9 h rEviMiu
sena co[~venlente que o gOVCI'~IO ,lomasBe ~m consl:j.p,ya~(iO L!e rre;:::uc~it\~. A díviMi.o do umu. fl'~~üezid. COllsíste em as:;,i~
e~se:; ,pl'oJectos e cret.lsse pl'o~lIlCJas ~les.siI5 ;_,u~~ lu.ca!illi.:u~S, nar c~rla por~i1o do rebanuo ue um i)~l!'llCLo IJa)'a ouLro ; ma.:5
nao 50 com o fim de li" uauuo a:5 provlnC.li\::i \ CU;"í.il: t;euê~I~I.al1C qnem é rue l~(~l:C c8;s!il.r~r o vinculo eSIJir;~:Jt\l que jiBil o rcC.OI~lO. tambem d.e promover nessa~ ~o~allllal.JE;s 1~ liltlUSi.l'W., a hallho ü. ;8:1 p,\sLor ? O r)(lUCr tcm;lorül '? t~úr corlo tl1je nJo.
actJvldaue ~ ~ nqu:za qu~ tacs dJV1~OeS co~tur:l"w trazer com LO;jo', (lUIj irhuuj't~t l:ue il ai-senil.iléa proviiJcial ou que o i~O'
a Lilta aummlst.raçao publica.
verno raÇa a.' Jivi;;fi.ó de Uir.:t L:c'bueí;iü, se o úi"dÍii,::rLo, <. se
E, vor fallar em circumscripcões tp.rritt)l'Üll~S, faUan~i tt:.ffi- ("lJ~eac tiliG comnle.t:eu a mi:::~ãD a um ~,acerJ(;tc para adJ)em das circumscripcões ecclesiasticrls. Senhores não La mil1ibtral' os Si1Cr[l.llH:\·:jtos ;'. uma r)or~flu ti11 Jc reLLuhú lIdO
paiz alg-um calholico Ja extensão do Brasil (tal1~.0t:.1ll fJ~:J na rcs1i:;nr a pnrte desla p8r~~G P:lJ'ü. nulrü saccnlol.e :l quem
tão f!;rande em 'parte algumn), mas com a pop~lhçrro Cj~;e tü- vá ('a~~r.1ettel' de ilO'V0 es~·ú l!lini.~t2.rin? I'or conscf:uiiite a
mos, que contenha só 11 bispados. Um I'D.l;: qU3 (; deu:5 di~'i::ião de fregUG2iílS nUílca 1Jcdcrá produzir s~u ef::'eilo, em··
terços da Europa e qno tcm uma, pOptd~lÇ;"i{) de mais de l1u~.ntQ IJ lJispú llão d3r a insí!lui l;;1::; canollic.a {lue consist.e
10,000,000 de habitanle& conta sómente '! 1 bispattus I A. em t!:::s!;gUl' a missão e~pirituul ue u.m purocno e conrL!'i-la a
Fran~a tinha antes da anncxaçITo do SUi)":'l 80 J1lSpados; autro,
.
Di"-se-h" que isto) é uma I])[,leria mixt~, eomo existem
l'ortngal com 3,000,000 de habitantes nc C'i1llilleilte tinoa
até ha pouco tempo 12 bispados, Em Fraoç~ o bi,pa:!o m~ior, ! mui!", em nOSSQ ~aiz e nus outros pai1,es cduoJiro" Conseo arcebispado de Paris, tinha apcnas nlais d~ l,O{)~J.(~{~~.; ;;-,; ! ;;0; rnas qu:::cra qHe ficaBsc de 'anla vez ns:::entadn c liquiJn
JlUbilantesj outros. porém de 100,000 até 9~} DOe) b(t1i>l~I'·.'. : ':jue as asscmbléas l;rovi:lciac3 uuo podem Jjvidil' .t'reg:.rezias
l\las nós temos bispados, como o de Pernaulbuco, que se CO-I' s~m G C(lnrur~O do seu j1"stor, (il]JUíacfoJs).
tende soure uma área do mais de 16,000 le~ui:is lJu(ul1~\.d=.t;;.
Sr. pl'eSidellte, este USSUl":lpto me Icya a uma queslJo COlltão grande como a França, com uma vopulaç.üo de 2,200,000 n'2:~a. g~.: ~H~rguntaJel a~ nobre ministro por que razüo tem
hãbitantes. Já em 1819 o desembar~ador Velluso, na memoria tieixa.Jo do hal'er concurso no bispado de Pernambuco, e (lar
notavel que escl'eveu a respeito do Brasil e Purtnf'al, llconse- cOll~e!;uinte no do C~,,:'Ú, Oito annos se pa,,,ír;io sem hal'Yr
loava ao monarcha a creação lle 33 hispadoô nc Ilrasil, que concurso em PerlwmiJuco, J outros tantos no Cearú. Jlorque
elle dividia pela popu\acão na razilo de 4.0,ÜGO habitanles, era p,u'te inter.ante (lo bispado de Pel'n;,miJuco, posto Ijl'"
pouco mais ou menos. •
ultimamente fosse dcsligndc, O Concilio Tri.Jrntino é exp,.eôSeria, pois, conveniente rever a circumscripcITo ecc1esias- so a este respeito; manda qne em lO dias <10 conhecimento
tica (lo imperio, crear mais algumas dioceses, áo menos uma da vdcancia de qualquer fl'cguezia o bispo porá em concurso
em cada provincia, de modo que possa o hispo pel'col'l'o-\a, a freguezia ..aga, O alvarú, chamado das faeuldac!es, de 11
{;umprir o seu munus apostolico, e assim executarmo, o pre- de aJJril do 1781 e a lei de 22 de abl'il de 13~g marcITo l'
{;eito constitucional que reconheceu o catholicismo como reli- modo do praticar esses concursos, O alvará marca 30 dias ('
gião do estado.
detcrmiil<l que o bispo até a 'la embarcaçfio (~Ul] parta ,:0
E o deleito da circurnscripção ccc1esiastica não é só na porto do bispado remclla ao rei, I'~meaa ao gOYél'110 ÜS 1'1'<1alta circumscripção; é tambem, e muito, nas parochias. Eu pon"s dos sacerdotes que concorrGl'il0, Entretanto o nc;brc
sei, Sr. presidente, que o govemo têm recommendado aos mi'2ist:·o disse no seu relatorio ultimo que con>i~:tou ao COIIpresidentes de provincias que limitem quanto for possivel as selho de est,.do sobre tres quesitos a este respeito, Si'.
tendencías que têm as assemhléas provinciacs para crear pa- presidente, V. Ex. f;'tZ o obscquio de maiHl(lr-mc o relalorio
l'ochias; mas, infelizmente, as assembléas têm o\\trlJs mali do nohre mi:Ji5tro !lo impcrio? (E' satis/~ila). O noiJre n;inis-
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!~"L1 tlIZ·-fíUn l'Omct~l'U ;\0 C;)~l~cii~ü ~b l;~t"1do 0:5 ~e~~·Uint.f~3 TJO' .i~L:J~';:'iS Sa:3. 5ENA.DO!\E5: - 05 continuos r, con'c~os têm
,,,t06: (ie,,';,,)
I i11:;;S.
ft
[lesnivon (!!iz o Sr mirlist:'f) nn ~·C'U rci:1toriCl) G gOVC1".lO 1 O 51. PO:UPEU : . - 11i) muito temro que em nosso paiz se
que n sec{'iirt do.~ r.r,;~C'f:i05 !LJ impel'in do cnll::d'uo de c~~a.,ln ! levantou a bandelJ'a do:; meihnnunentos materias e de profUl'lTIulas:.:ê ha~('2 de 'n~l~:-:idtl:, qtW tt~r:ll;io f o;' Rm:
1_~"]'0'~~'O inda.;;tl'iul; neE·Lc intuito têm-sü derramado rios de
1,0 0b~t:lT';1 rcpl'c·!ncçiir> no r(~c.to n~t.:it'1 fi'C'1 1:'"'DiJ (le d;nb(l~i:O. ScnllOrcs, eUllrlO ropro . . o a.tcndeacia que a::;piru i1
OCc1ri'lil p~~' !n.'l;';O tempo V(lB"ns ('5. be~nefidfls ,rc.r.!2.;iü.~ricos ;
t1p;-~l're!~;flar o ~r~baJb{) llumano, condição da cívilisação e uo
(( ~.o b11b:lrJ\,ar que SI'';;:' f1rllOC10SamcntC reduzido o lillpri)~~'D350 SOCHlI, que sy, traJuz por mclhoramentos matcmero (lOS proDo5tos ('~:j,l;:~iilo~ nclo citadJ ai~'(ll'ú. e hem assin1 l'li t 3:,; c trabalhO' apcrfel~oaJo é ulUa pl'ora do descnvolvio de "brir-,~ 'um só CO"lcurÕo' n~ra vnrios bOn~al:i0S;
;no!1lo social, bem; mas a par do industrialismo material não
(( 3,0 !nriicar (funüs os documento:; rC~L1tiY03 lltl G:'JnrUl"fO.
s::. devia. ter esquecid~ o desenvolvimento moral, porque a
rpn dcyiio cm todo caso :;01' remetLülos DO gov;:r;\o CO!"H;1S rl:;ueza dO estado, mUltas vezes sem moral publica. é mais
rc~pccliv"s proposl"s. "
,,:n i:lslrumento de corrupção c de ruina do que de felicidade.
Se!lbOrC", ell creio (IUe a sn.luciio de,tn, rpesl:lCS ,~ arh~ Põréi1\ o que se tem feito até hoje. já não digo em favor da
110. nlv!1rá .d.a~l r~l~u]d;~.dc5. nn l~rd~.!n;~:1)/1. ci,t,"da.c no pro- il;n:';;l pul:lica, mas ao menos pal'~ ohs-ta-r o regresso dclla ,?
pr:o t:onei!1O 11'ldeni.t~n. O ConCElO l['J(lÚl~tlHO {lIz rplc!J ~,ucm 11i.~IZeS5e promoyel" a mOl'alldade de um puvu d~vla
riins dcpoi~. da vacancia. dn fre:zuerill, ('~ta seja po--t"."l rl C!Jr1- r~.ul.dai' e;:;pecialmente em prutegcr a religiao. porque sem re<'-urso] p. o tlivar;'t m(]ilrla que cm 30 dias ~e faça o cnH{~llrS!) e Ij~l:i.') 11,10 ha moral, e não pódc haver religiãO sem cuHo, e
que. feito o concurso, imm2:Jiatnmento o hi;po rCI:Htt;-:. ao 11'5.11 culto sem.ministros. O que é que se tem feito até hoje
~o\'crno as pl'()rr)st:l~ r!o1S o[1j>nsitores appl'ov;\f;QS, C;nlO Il,~- em r~lV?r~03_ministros da ~gl'eja? ACi1.bo de luoslrar as conqueBe te~lr') n:~o hílvia rf)m:nllnicllç(jesr~sulnl\~s. det,,;o:nil1r.y- ~;'a(i~i 1l\slgmlicantes, e a IIIstrucção do cl~ro C'stá, ~;10.doil'ci
[~C que ale a seç:uiH.la Cmb::lI'C3!":;Io quc s~1!n5se do portli rIo blS- ai;;!ndouada, mas de tal sorte compl'omettlda que nao SCI se
jliulo ~e femeHcS5CIll as prüplISl.'lS. O alvará r!etcrmin,l ta'il1- di.'.~_ü ;';:suitarf\õ ~lgl1ns males.
.
nem qU(lP,S os riocumei1V)~ quo devcm í1.comp1n!laI' C5t~j~) Pl'0,DU:,:3 .academlas de canoncs, que ha telJlpos uma ICI creoll-,
pO,stas, e que n;(f' llOdcrn ser l;l~:L~ do qt:c il pi'(jC('~50 rIa n;i~\('a tlverão execução,
habiliLnçiio qne faz~m os sacm'ootes que se pl'Opoer:l (~o conPerCJrJ'enrio o relatorio do nobre ministro e dos prosillen'~UI'SO. PI}!' conseguinte nfio sei a qua veia a c0:1sulLa da í.cos r\2.S provincias, eu encontro por toda a parte as catbedraesnobre milli,tro.
3 ~5 'na trizes em ruinas ; noto que fallão alfaias, que o culto
SrolJ!lores, a faltit tlo concurses niio f só um grave md \):"'" pU'JliCU totlos os dias desappareco.
a if(reja e que ccnlr;lrL o Conciii,) Tri:lontitlo 8 ~S l'C;.;.;rl~
O 5eminario de Olinrla esrt quasi a feehar·se, pOI'que niio
l13is; c lambem fatal aos 5a~~crdut.l~5 alie s~ nr:'pocm ao mi,j;:;- \J~r\,? sustentar seus empregados internos, e o dc Cuiabá nuO'
terio da igreja. Digo que isso ri hta!, I'ill'q\:e pur UDIa ;"ler- pórie existir sem que o governo lbe sustente o reitor e o ,icepret~lcão do thcsouro as C01l.l:,-rua:=; dos Dill'üellfj3 ei)(~Ommün- reitor,
dados· forrro reduzidas á mel,J:,le. i';:;(. s~i cm 'lU'3 "e runr'iJu . No Ceará o bispo, apezar de . suas louvaveis intenções,
o tl.le~ouro parLl esta interpr~tn<:.;}.J. Com ('U~iJitO, senhol'i-:e, aInda não pôde fundar o semrnal'lo; e porque? Por uma
que diITcrcllça ha eutre urll plll'ocho Cnc.ollEl1C!lrhdo :3 um p3.- fIuestJo muito pequenina. senhores; porque perliu ao g-overno
rocho collado ? PorYentur~l il fUilcçJa CCclC3i;isUca riGe e;~8;·- o íl!uguer para uma casa, e o governo ainua não Ih'o quiz
cHão nii;) é a mesma? POJ'vclllul';) um não tem o mus;no ~l'i'IO daI'.
de juristliceiio que tem o ülli,o? Pnr\"e'ttul'a o srrvicoc[lue
tienhores, vou expliear isto.
pl'estão nr:o" é o mesmo? O pnrocho cnco:~\:ntnd(ldo lílUiLns
,.ezes nuo tem culpa (10 niio scr collado. pnl'l]Ue pa~5:1o-3e
O governo mandou elll tempo que o bispo do Ceará escolongos anllOo sem que haja concurso no bispada ; entretanto Ihessc uma casa para um seminario ; mas então o presiúente
.
. I
..
ri.' ['lovincia,
um
j
(I po b1'e sacei'( uLe que reCeiJ3 a cllcommcnr;a GC uma ltii'I'.I:t
l d I DI'. José
d Bento, lembrou
b1
. ediücio. que
_ tinh'l
lia de ver-se ret!uzic!o a perceber metade da coa';rua que n SCl;Vl;.O e azare to urantB o c o.erg' sito a meta le~ua. da
estado m[\rca. poque o thesouro por uma iiJtcrpr':laç}'j 0,1:\ c.1:,,:u,', em ~~_ deserto ~ ao pe e uma la,?ôa. ~jUlt"S
:,ómêllte. pois que n<lo !la lei que ísso rJeterm liJe , fJ":':;~ r'~- ;,., ·C"·IS mostrar~o ao preSIdente que ~ casa nuo convlll~a
t1uccJo !
.
I ,...." mUltas razoes, por longe, por msalubre, etc.; nuo
0',:;[8nte, malldou-se fazer uclla certos reparos e gastou-:'B
Sr. prcsiJente, cu qUI7.cra al:lli" V~·I:j:· ao ,'la!;: o l~lI",~,ro cum i:'to mais de 1:000~. Depois de feita esta despcza, o
ljUe me re~ponrJes~e o segulille : 1°, S2~ Cl~ YJ;J;,<l ;i.) hl'illO:';1)
0lS:jQ fez ver ao presidente que de maneira alguma convinha
alvi.ll';·l. uas laculllades de l·i lle'abril de 1'7~',1, o f!0\'Zi'i10 (rUe ~ryllHJlla casa para o seminario e a obra parou' entretanLo
representa o putlroa,:o se julga tamuelll com ,iil'ci,o
appre- e!ÚEcava uma ca:'a para collegio de orphãs co~ esmolas de
sentar par,! os beneficios occlesia~ticos: silli['les ou eurm!os. suas ovelhas. Esta casa se acból em tal pé, que póde aceommo:nuependcnte de concur~o e proposta eplSrlOpill. li u""do o pre- dar SO alumnas internas; e,querendo converte-la em seminario,
,ado teaba delXaJ.o oe fuze~' ~ propost,1 nu teiupo ,bl eve mas sem prejudicar o seu destino, pediu ao governo uma
I'rescnpto no alvara;, 2°, se,nao Julgando-se com tal (lII'e~to. subvencão para alugar outro predio que sirva de eollegio das
como entendo, pOIS aeve prcvalecer a doutl'llla do ConclllO, orphãs:
e não desse alvará u&UI'paúor dos direitos episcopaes, qual o
_"
meio que tem de obrigar os prelados a f"zerem propostas em
O que fez. o governo ? N~o .annuIlldo a e.sse pedido, mante~po para os beneticios Vilg-OS ; ;)0, :,e.i á tem usado desse dou ao preSllle~~e d;, provIlleLa ~~ contlllu~sse. a. obra d~
melO; lio, flnahnente, por que motivo até hoje se não têm lazareto d.1 .La~oa F~nda, para selVlr de sem.ma~lO: e dest~
apresentarlo os sacerdotes que forão propostos pelo. ü"ado m,\~elra InhlblU <lO bISpo de fundar o seu semmar~o , porque,
pOI eerto, o preslde~te ha de ter ~ b0!D senso de n.ao ~xeeutar
Jmpo de Pernamb-lco ha m"is rle seis meze3 '?
Senhores, tem-se dito que a sorte 'do emprega rio publico essa ordem, para.n~o despen~er mulIlmente os dlllhelros puem nosso paiz é desfayoravel. tem-se dito me,mo que a ma- bltcos eom um sei VIÇO que nao se presta ao fim a que o desgistratul'a é sobretudo muüc,mLll paga; eu convenho j mas, t1n~ o gov6rD?_
, ,
.. .
se ha nm" claose desherd~da entre nós, é certamente a classe
.!lU espero amda que o ~obre mlUlstro, reconheeendo aJustlça
ecclesiastiea. Eu niio digo que isto seja uma vergo:1ba para do pe~iúo, satisfaça ao bISpo.. .
_
.
S;)nUOre3, fallando em scmmano, nao posso de!xar de too palZ ; mas por cert.o não é g!oria.:,enborcs, nós r~uuzirmos
o nosso clero ao esl"do quasi de miscria em que ellz se acha. ear cm Ulll assumpto grave, que vem a ser o ensino theolo. .
.
O primciro fu~ceio:lario eccleoiastico cutre nós, um princine gico.
. rI;\ ig-i'eja, um bispo, tem uma congruil. senborcs, i,:;nal a (Ie
Eu quizera oaber do nobre mmlstro se a. qu.estão suscltad.a
um omci~l SCCUild:ilio (lo ~:ccretaría! Um cone.JG um :Ja~'a- pt;hl (~eCl'eto de 23 do abl.'ll de 1863,.secularlsando,o~ semlcho,. tem UDlrt ccn~rua ig'ul'J a 4ue ? Não sei; o:}o b:l um Ei.1::l..3 1 que provocou da [Jnl'~e do .episcopado brasl1elro tão
~J:ltlí:UO ';U3 lcnDa 000,';; !
jllsL,s reclamações, se acha Já deCIdida.
(f
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SESSÃO EM 2, Dl! JULHO DE 13ll-í

, E!I Jlão encontro Ifada a este respeito no relataria do nobre
1I111l1stro actual. O seu silcncio me faria crer que com elreito
essa reclamacão tivera so\ucão completa e eu estaria ainda
ne,te doce engano, ou conlinuoaria nelle,se 'não lesse por acaso
~utr~ dia uma resposta que corre impressa, datada de 10 de
Janeiro deste anno, do muito iIlustrádo d digno ,bispo do
Para.
, S.enli~res,. em minlla lIuníilue opinião, o decreto de 2~ de
abril fOI 1l\~1~ uma dessas tnstes IIIvasões do poder temporal
so~re o espIrItual, embora diga o governo que seu fim não
fOI oulro mais do que proleger a igreja, o que acredito, liJas
essa 11I'oteeç;10 foi de senhor, foi de dominador.
. D~sde q~e o governo ente.nd.eu que a titulo de pfotecção a
Igreja podm nome~r Il demItt.lr ltvremenle os professores,
approvar compendlOs de doutrina sagrada, rever os eslatutos
marcar o lirocinio dos alumnos, delerminar mesmo tempo d~
seus estudos para ascender ás ordens, é claro 'que o O'overno
.privou b episcopado de um dos mais importantes dii"eiloS
lllherenles a sua missãO, qual é o de formar o Clero, os seus
c~operà~ores na vinha d~ Senhor. Porque enliio o bispo já
nao sera mais que um lllspector ou delegado do govel'llo.
l'orveiítúra póde-se negaI' ao episcopado o direito de formar
e preparar d seu clero, e pai' conseguinte de fundar esses
colleglOs onde se devem e,!ucal' na doutrina c piedade os
,"IVOS levitas do cuHo ? Niio é possivel.
Desde o principio da igreja, desde que 'ella teve estabili,
dade e os bispos puder'ão ter assento visivel, elles cfeárão
em suas Casas ou junlo á sua sé internatos, esses seminarius
onde fornlavão desde crianças aquelles a quem destina vão
para seus cooperadores. Já no sexto seculo o qunrto concilio
de Toledo determinava que aquelles que fossem destinados
ás funcções ecclesiasticas, fossem educados desde a infancia
ao pé das cathedraes, debaixo da vigilancia immediata dos
bispos_ O concilio de Trento não fez mais do que restaurar
a antiga disciplina da igreja que se achava um pouco compromettida com a creação das univen;idades desde o sec~lo XIV. O Concilio Tridentino determina não só que o
bISpo estabeleça um seminario junto da sé, como que nomêe
os professores, designe os compendias e marque o tirocinio
daquelles que aspirão ao sacerdocio, Entretanto o decrelo
de 23 de abril tira essa attribuição do episcopado e a confere
a~ /:overno. Ora, o que fica sendo, repilo, neste respeito o
biSpo com relação ao poder temp~ral na execução desse decrelo?
Nada mais, senhores, do que um simples inspeciot do govemo. E com que titulo póde o governo ingerir-se nos seminarios ecclesiasticos, ainda mesmo COIllO patrono, para'nomear, demittir professores, dar ou approvar esta lutos,
Ilpprov1l:r compendias, prescrever as lIabilitações necessarias
aos aspirantes ao sacerdocio~
Senhores, eu respeito e faca juslica ás intencões do governo, tributo homenagem aó saber·profundo, li mesmo venero o caracter orthodoxo do nobre ministro que referendou
esse decreto, poré~n peço perdão ao illuslre Sr. marquez de
Ohnda, a quem tnbuto toda a veneração, para, como representante da nacão, como sacerdolc, posto que indigno, e co·
mo catholico, únir desla lribuna o meu protesto ao dos venerandos bispos do Brasil contra a doutrina pouco ortbodoxa
desse decreto. Faca votos par:. que o governo, reconsiderando esse decreto, restaure a disciplina da igreja, concedendo
aos bispos o direito que se IlIes quiz tirar, e de que o poder
temporal nao tem necessidade. Acredilo que o governo, tão
illustrado, como orthodoxo, não quererá por capricho deixar
d,e ~ssentir ás justas observações dos pastores da igreja braSileira.
Senllores, eu faria injustica ao senado e ao nobre ministro
do imperio, se desconhecesse que elles reconhecem que o
Inunus docendi, a doutrina sagrada, foi dado sómente áquelles
a quem o Espirito Santo mandou ensinar: Euntes, et docete
Dmues gentes, etc. Não ha, portanto, da parte do /taverna a
missão de ens~n~r a doutrina sagrada, mas lia a ohrigação de
proteger a rehglão, de sustentar o culto; porque então essa
Invasão do temporal no espiritual~ Porque em tempos de liberdade e de progresso não se ha de conceder á igreja a liberdade pl'ecisa pal'a conservar sua autonomia~ Porque em

~~sd~ ~~1~~_f~r~ el~~~t~e:l~rf~~~ul1l<l imilm' a Fraa~H,
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, En~ França, como s~be o nol?re ministro, o poder temporal
I~spel,ta a Independenclll do e~l\scopado, protege os sim in anos, conSIl,n~ as fundos necessarios para a educacão ,lo
cler'o, mas nao se envolve nisto: os bispos nomeãô livremente os p,rofessores, deslg-llilo os I~ompendios, marcão o
tempo ~e t!rOCIllIO dos aspJnlnles; emfim a direccão interna
do selfllllano p~rtence exclusivamenle au opiscopado.
Não quero dizer que o .governo não lenha a interferBncia
que deve ter n~s sCJ?manos e que lom em todas ;,s causas
do nosso y,I\Z, IstO c, fi mspeeção de policia e economicu,
a da hyglel<e pubhca, etc,; para prevenir ou punir de301'(]ens
que possào porventura occorrer n?s semiJJario" que oITcnd,io
as leIS, perturbem u ordem ,puhhca; p,1ra viO'iur sobre as
condiQões hygienicas , e de salulmdade que de~e ler o edtfi.
Clo.,; _fiscal 1,0111' a applica~áO dos fundos publicas; é esta a
mISS,lO mUllo nobre, muao IInportaule que compele ao 0'0verno,
o
O Su. FONSECA: - Fica extincto o sacer,!ocio,
O S8: PO)IPED: - O _que acontece? E' qu~ muilos hispos
d? Orasl!, quefepl'e.senl!,o a este respeito, preferem antes
fiCar anles sem scm~n:1rlO e sem e~sa prolecção que o governo dá, do 9ue sUJei lar-se a essa mterferellcia do go\'erno,
Honra ao salHo ~ IlIuslrado elHscopado brasil~ira, que soube'
com tanto respel ~o, coino firmeza, rel'!'esental' ao go'verno
contra a usul'paçao desse docreto; e essas reclamacões articuladas pelo muito digno bispado do Pará tiverão em Franca
grande applauso.
o
Sr. pr~sidellte; esta ques~ão suscita-me o~lra com relação
a um aVISO que ua pouco h do nobre mmlslro d~ ImDel'Ío
annulIando as nOI?eações feilas pelo cabido de Pcrnan/buco:
~esd~ que Ii o aVIso do nobre minislro, tive muita duvida"
respeito de sua legahdade, apezar do. muito respeito que tri'
but.o a~ seu saber; e esta mmha dUVIda cresceu mais (e até
e~tnnCl. q~e me.u bumilde parecer fo~se con~rmado) quando
VI 1\ opllllao ~o lllustre bISpo do ,Para, O aVIso annullav:I a5
nom~açõ~s fCItas pelo c.abido de Pernamuuco, in sede vacante,
do vlg.1I'I0 geral, provlsnr, ,e n[o se.i mais que officiaes, dizen do qu~ t~les nomeações so competlão a.o vigario capitular,
que o cabido sómente podlll eleger o vlgario capitular e o
econo01O,
Senhores, n tazão da minha duvida é a seguinte: O cabido,como sabe o senado e o nobre ministro in sede vocante
ass!lm.e '! dir~ito pleno do ol'flinario, o di;'eito ou poder d~
jUflSdlC~ao. e~lsc_opal, qL!e se Ih~ consolida; portanlo, tem n
mesma JUrIsdlcçao que tInlla o biSpo, e, á excepção dos aclos
q~e dependem do poder de ordem"póde iazer o que fazia o
bispo: nomear todos os funcclOnanos ecclesiasticos de nomeação episcopal. !la sómente uma limit:le~o enlre IIÓS e é
pelo decreto de 19 de abril de 1842, que prohibiu ao c;bido
in sede vacante pôr as igrejas em concurso e Cilzer
pro~ostas; portanto, afóra esta limitação, o cahido pórle fazcr
aqUll\o que o UISpO pode fazer; por conseguinte o cabido de
Olmda elegeu vahelamente os seus officiaes.
Além disso, o Concilio Tridentino manda que o bispo aue
vai succcdor na sede vacante tome immediatamente contas' ao
vigario .capitular, ao econo~o e nos outros ofIlciaes que tiverem Sido nomeados pelo cabido. O Concilio Tridentino exprime-se des~e m.odo - vd aUii, constituti -; logo, suppõe
por esta dlsjunctlva vd que, alem do economo e dO vi~ario
capitular, o cabido tem nomeado outros ofliciaes.
o
Depois, ha ainda outra razão, óenhores; quem foi que nomeou es~es o,fllciaes. ? Foi o cabido presidido pelo deito nomeado vlgano capltu!ar; .logo, ~ssas autoridades farão no·
meadas pelo propno vlgarlO capitular, que assistiu o presidiu ao cabido.
Se, quand'o o vigario capitular presid ia ao cabido, foi que
este fez essas nomeações, o acto do cabido neste caso não
foi mais do que um conselho; por conseguinte, as nomeações, no meu humilde conceito, tinhão sido validamente feitas, e a decisão do nobre ministro, que aliás respeito muito,
não me pareceu fundada em direito.

Eu.

lio~a,

P';tll;l

<l!k,~~:lr Uil.Ll

aiad:l

ci~·l.~tlm.:taneia
pr('~idirlll

e era que rssu e:l!llllo ('ra

para mim vap~lo

Se o :lll.:,trr.ilu ''''pui"do, a (I'wm me rdir 0, c"live,;,e iute"

dc;10, o mdo dtls louv:lveis ;er\'i~os prestarlos IHllos e,lpuehinho" no

nrw. O,,, Joarl'Jim Francisco rb Farias, hojo vi!i:lrin capitular, um dos mais dnulos e benonlCrilos saccI'l1ales do
Urasi!.
E em todo cnso ainda qunlldo rwli:l ro.~:~c a elc!~~;il reilil
pelo cabid". 11;10 (\ o !inverno o c"mprlt'nle para conllccel' e

norle do imperia, c"tou corlo (pie, juslO e bonrado como é.
lbes faria a jusliça ~ue IIw,; tributo,
'
Sr, l','esi:!enle, tem-se dito ~uc o esta rio n:l0 tcm bastaale,;
meios p;f;'i1. su~prir culto publico; cu JCIÍlbral'in ao nobre
mioislrn uma medida. Exi,;te cnlr~, nó" um costume dimeil
f)pcrcL:ll' essa nullirlade; I)OrqllP, não lem jurisdi~:;10 ccclesia:,- de arrancar 'se, um costume que cu qualifico do pernicioso,
tioa, e ncm é na maloria sllj'~ila superior, a ~uem so de- ~\Ial é :1 tolcrancia rias !otenas ; é" o jogo qiie eu n:LO duvido
volva o conhecimp,nLn das irl'rguJill'id;lfles (ptc po::.Mill htiver ~uali{icar de immoral, mas seja. Poderia o Rnverno conse~uii'
no rxrrcicio da j!lrisdi\·fi·) rce!e,i"-liea. ~uer dos cahides, do corpo legislativo que só houvesse loterias em favor rio culto
qller dos ordio,1rios, a quem a'IUl'lIrs r'eprescnLl0. Em t;tI pll!,lico; ao 'I>enos sr'ja urna taxa em favol' da piedade,
r.aso, me p,1rcce 'rue, só ao motropnlilano, a ~uem dl!vnlvo
Correm cem lolr.ria,; por anno; o g-ovcmo pedisse a todo~
('lm!Jrm a jnrisdição do cabido ~uando nfio clogo o vi~ario os bispos do !lrasil irtforma~õe3 do cstado dó S~U:l bisparlos,
capitular nos oito dias da vaoancia da sé, cunypetia conbecer do estado material das parochias e rias su'as c"lherlraes, e
dessc ac.!o : mas nunca ao governo', ,
na p,'oporç:lo dpssas necessiriades consig-nasse para cada bisSr. presidente, n,10 ~a,sarei deste as:'ulll:llo, sem ~ue pa:do o prorlucto de tantas luterias.
ainda f'lça daqui um proteslo contra o avi,o de 10 rJr maio
Seria 11m beneficio imnionso para o material do cllllo ri
(Ie Um:i, r[ue vedou o ing-res"o e l"'ofissão na., ordens reli· <10 ,mesmo ~cmJlo alliviaria o ,th~sollro de grande despeza, '
Sr. pl'esHlenle, não conclUirei as mmhas obsel'vacões scm
giosa~.
1'oi", senhOl'es ha no fi,'a:'il libordade pal'a tudo, só não Ilue falle ainda em oulro assumplo, o ria instrucção ·puhlica.
I~a par:L arlll~Hcs ~uc qucirão. ~rguir os .consel!l,o.s I evangc- N,l rliiCUSS;,o rio \'oló rle g-raças um illustre senador pela
Lcos, aperfercoando-se na vrda monasllea? 1\ (,e mais! provincia ri,l Bahia fez u'nla critica, a meu ver muito justa,
Podia o g-ovérno, por um simple" avioo, fechar todos o" a respnito do nosso 8yslcrria de inslruc. iio, Elle disse, mai"
convento, ?
ou nlenos, qne em nO;so paiz se dava in3trucção p,1I"a lU1lo,
Ainda considerada esta maleria dehaixo do ponto pura- menos para aquillo para que em mais necessario, isto é, a
menle industrial, suppondo se ~lW um individuo proéura a iilslrucçiio profissional; (lue havia acrráemía" rio direito,
vida mOilaslica sóménle por especulaç:lu, pedia ser cüarctada :lcademias rle medicina, e"cola" m'iJital'es e de mariliha, ele.,
essa 1iher'dade '!
e todavia não havia onde a(lu'elle" ~ue se propo'em il ag-rieulEmbora se diga ~ue os oonventos boje em nosso paiz mio tura colbessem a dou'li'ina e pratica da inslrucção ag-ricoia,
têm mais a mesm~ razão de ser que ti'er,10 em outros e eatrelanto a agricullu'l'a ri e será sempre em n05SO paiz a
'
tempo", não se porle;:'l nu'nca pôr em duvidn a imporlancia pl'imeira fonte ria riqueza pu!,lica:,
desles esLlhelecimr,ntos, nr.m COlldelllllar uma instiluiçãO ~uc
S0nhorcs, eu n;;o ~uero fallar por ora da insfrucção 1'1'0foi aconselhah pela divfna sabedoria,
..
fi"sion,t1; mesmo não censuro o estnbelecimento ria i,rstruc
Tamhenl aproveito aqui a occ'asiilo p'ara pl'olest~r contra o Ç;LO superior; eu quíiera ~ue em nosso paiz houvesse escoque dis~e na outra camara um illustre deputado pelal)l'ovin- la" para (odos os rall1'os de conhecimenlos h,umano:l, Von a
r,ia do [lio rIr) Jalll)i','o a respeito dos I'e)i~iosos capuchinlJos, uma co usa mai" modesta, porém em meu entender mais util;
l1enda !JOmf.'n":g-e"'i ao talento de"e illustre deputado; mas fallo da instfucção primaria,
peço perdão para dizer que llfio concor:lo cum elle no juizo
o. lI,ue ,é qu~ se lem feito ató hoje para a: in'trucçlo priqae fez a rb"l'eflo de~ses dignos sacerdotes,
mana 1 lIu ser, SI', prc,;rdenle, ~',e esta ~uestão ria 1Il3lrucSeuhores. eu nfio s'ei hem o que cstes respeitaveis saccr'- çiio pl'imal'ia foi a ~lle mais custou iÍ Europa eivrli"ada; a
dotes têm Coito de mil! para o sul do illlpp.l'io ; mas a:ffiallço Al1emanb'a, a Ilo!lnnda, a Suissa, a Ilelg-ica j,i g07,:tvão do.;
q~1Po n'l nOl't~, em (lprnambuco c 110'1 111~nha T'1'cvintia, elles beneficios da inst,'ucç'10 primaria, e a Fraaça ainda n,10 sahia
têm foito os ma;,; r<'lcvanlcs servi~,os. O Ceú,í air\lb hoje se ria sua rolina. Ma" hoje que a I::uropa inteira lem levado a
1'ccordn. com shlldadc, com a mais prorunda venel'nç<io. do instruoc'lo primaria ao gr,1O que lhe compete, não acho raz:l0
nome do illustre frei Vidal, que missionoll a~lIella lu'ovincia plausivel pal'a o abandono em que esta se acha entre nós,
no fim do seculo passado ~ c:5ln ,frade fei mais ao" Ccar;'l do tanto nas pr'ovincias, seg-undo tenho lido nos relalorios rio:,
~ue ~uanto" g"overno" lr1m havirio na'luella provincia alé 1,0- presidr,ntes, comonlesmo na cl1l'te, sol>' a immediata inspec~ão
je. Tamhem niio poss,o deix<tr de mellr,ionar o nome de um dü governo g-eral.
illmtre capuchillho qu'e hoje existe no Hospicio tle,la capital.
E a este respeito eu ~uizera perguntar ao' nobre ministro
o Rev, frei Cacl:tno: esse homem apostolico prestou n:l0 só porque não no" dá noticia em seu relatorio do estado desse
impol'tantissimos servicos á r'elig-ião no norle do Brasil, como importante ramo ,lo serviço publico lias provinciati,
á ordem publica,
U decleto de 18iíi, cr'eando a in;;pcétoria na curte, obrigou
O Sa, FEIWlilA PENN,\ : - Apoiarlo,
o inspector geral da initruccáo primaria e secundaria a rJar
O Sa, Po,rrEu: - Foi este illu,lre sacerdote ~uc evitou nOlicia e ~presentar o estado da me"ma instruccão em todo
em Pernambuco um:l dessas revoluç:,c3 fanalicas do povo, o imperio; mas debalde hei procurado 1I0S re1atorios do"
uma: especie de jacqucr'ie, quando o pnvo em massa, e mui- nob;es miniitl'os noticias da inslrucç;lo primaria das 1'1'0tos IÍiilhares, se levantou fanaticamente contr'a o regnla- vincias; e, se quero saber ,Ie alguma cousa, recorro aos
mcnto do senso; o govcrno da provincia viu-se coagillo, scm relatol'ios rios presidentes de provincia,
Mas lembro-me de que em um dos relatorios anteriores,
forças, e nem havia [orcas bastantes pam oppôr-sr; c o que
fez Frei Caetano, senhores? Com o crucifixo e sua palavra creio (lue o de 857, vem uma somma rio e"tado ria in;;trucdispersou cstas hordas fanalisadas, Além desscs serviços COLO publica das provineias c o mappa da populaçi1o (bs
pi'estados it ordem, frei Caetano fundou um colle;;io de ,OI': êscolas .. Senhores, quereis saber ~ual era o numero do alumnos? Sessenta e nove mil e tantos; supponll:lmos 70,000,
pnãs em Papacaça, na mesma provineia,
,
Para uma população livrc .rie 6e~e milhões"e tantos Imb!O Sa, SOUZA RAmos, - Anoiado, E' um rcl,ftio"o muito t.antes, que então deVia ter o IInpel'lo,destes 7,000,(\00 rlel'l.'l
digllÓ e que tem pl'Cstado serviços muito valiosos:
bver 1,000,000 tle irmr1e pscolar, de Ga 14 annos, e deste
O SR, Po,rPEu: - E não só em Pernambuco. como ne,la 1,OilO,OOO de meninos sómente 70,000 recebi;lo instruc~ão
_
cidade,onde reedificou, ou antes arrancou das ruinas, o bello p u b l i c a ! '
Nilo tellho nOlicia presentemenle ua populaç:'o das escolas
templo que se vê no seu b.ospicio, no morro do Castello, o
sem despeza ou subvcncão do est,Hlo: são estes os titulos publicas prim:lrias rias provincias, mas telluo ao lIlen~s, da
q!l0 recommendão esso digno varão apostolico, e que o torn,10 rJo municrplO da cOrte, U relatono do Inspeetol', do mUlllo,1'1O
<hgno de nosw respeito e 3ratid'10. Entrelanlo a recompensa diz que o anno paósildo as '(2 escolas que eXlotem crcad,b
de tantos serviços são o,sas palavras que escnpão na tribu- a'lui 1"01';;:0 fre~uenladas por '2,93:! alumnos; bem. U IlIUnicipio da côrte tem 300,000 halJltantes hvrc5, 117 <la P"l'una; reliro--me ao que se disse na outm eamara,
1
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lação livre é lIa illaúe escolar,úe Ca H annos ; pnr con8equcnç,ia exislem .\.5,000 moninos na iúallo de rec.eber insll'llc~'ão.
islo Ó, meninos úe 6 a H annos, e desles 45,000 n1eninos. só
a,OOO recebeln inslruccão publiea. SlIpponlla-8e quo a inslrucção privada dá uns '2000; ainda assim,Cttão ~O,OOO 86
110 municl pio da cúrle,quo não reeebem instrucç,10 do Ilualidade alguma.
SenlJores, para moslrar mais a (Iesproporção do ensino
e·nlre nós com a populaç:to.eu cilarei semprc ~sle,dild~ eomparalIvo, Na Prussla, no telllpo em que Mr. COllsm fOi mandado pelo g-overno franc1l esludar o sj"slema rle ensino primario na Allemanha, havia um alumno por oilo habitanles,
na llollanda um por seis !lilbilanles: e qUI'reis !'aherdlO muniei-pio dacurloa rl'lação dos alullInos COIll a populaçao? um
.por 100 hahitantes!
.
Senhnres, eu entendo que a instrucção primaria não C s~
.uma prolecção do es1.1110, n;lo é sómente uma divida da
civilisac;10 e uma promessa lia eonstitniç,'lo; é mais do que
isto, é üm dever de lodo o governo regnlar. A!'sim como
ao govel'llo incumbe prevenir os dl'li"e.tns e promover quanto
I]ste.la d'l sua partc para a ·felicidade de um pai" elle deve
l:lmbem lomar as medid:ls Ilecc,sarias p:lr:l a edueaç'lo puhlica, porquo a ignor:ln ~ia ú meio c<llilinho p:lra o crime.
Sem a cultura da intellkencia. ~em a r.ducilc,lo moral e
religiosa,o que pode ser o bomem? Eu it'lúbro-IIl"~. SI'. presidento, de ter lido (11Ie na Esco,sia antes das c"colas populares os crimes mu tiplicavão-se espaotosamente; IiO <lnno de
1G!lG fundarão-se as escolas populares, e em me no!' do meio
;.;ccn]o, (Jiz a

rcyi~la

de Edjmuurgo , os crimes desl'(ú'ão con-

sideravelmente, ao P<l"'O que tlUgl.nculoll a mUI';llidade 11Uhlica com o hem estar do povo.
I'ortanto cumpro que o corpo legislativo tome medidas
para a

Cdl!C IÇi10

pOjlular, medid.... s fla~('r" a e(lllcil~.;10

ohrigatoria; 11;10 a considero sóment.o como um b"nefieio (Iue
o po,'o p6do repl'llir, mas como um denr n,ue tndo o cidad'lo
.Ieve cumprir. O sellado sabo quo na Alh'l.ria, nüo "ci se
"gora, mas anteriormente, no tempo do gOVl'l'pO ahsoluto,
ojlCrario nrnhllm podia casar sem provar ql'" sabia leI' e
c~crever. Na I'russia, como em toda a Allemanha. Ilão só o
pai ou lutor ti obrigado a provar que o lilbo ou tutelado reeohe educaçüo, como esta obrigaçüo na falta se tl"1I1uz por
multa e prisão. .
Eu sei quo no regulamento úa curte a e,luc.1çã.o primaria se
diz obrigatoria, mas o facto que pl'e;;encio é este: é que dos
It[j.OOO meninos que (-xistem no municipio da cú'I'le só 3,000
recebem educaçüo puhlica: logo, o preceito que ohriga os
pais de familia a mandarem os seus üllJos para as escolas
não se tem cuml'rillo.
Em nosso paiz lJa muito que o governo lomou n tarefa de
hltor ou curador do povo em todos os ramos de indus~l'ia ;
porque não se ba de encarregar lambem do import;lIlre deveI'
lia cducac'lo popular? N'lo quero dizer com 15:;0 qlle 01';0verno tO'lrcte II liberdade do ensino, mas sim qoe tome
eITectiva a obriga~üo da instrucção,
'..
E' verdade ql'e a instrucção nas provlIlclas corre por
conta das re,pectivas asôembléas e presidentes; mas o acto
nddicional não exclue o g'oyerno da ing-erencia deste ramo
de serviço publico; porque, sendo os prcsidentes delegados do
I'0,'erno gerol, podem. rece1ier e executnr o seu pensamento
de accordo com as respectivas assembl!'as.
Em um paiz como o nosso, onde felizmento o ]l0vo c todo
liomogeneo em raça, costumos, religião, é úa mms alIa conveniencia conservar e cimenlar pela continuação desses laços
a unidade do mesmo povo. e nenlJum meio póde ser mais
conducente do que a educação uniforme. Convem, portanto,
uniformisar a educacrro em todas as provincias, para que um
brasileiro do sul nãó'seja dilferente por sua educação de um
brasileiro do norte. Esla uniformidade de educaeão será' mais
uma I(arantia da unidade do imperioc
•
Insinue o governo aos seus delegados nas' provincias para
que procurem uniformisar o ensino primario com aquelle que
se adoptar na cúrle; procure tambem subvencionar as provinnia~ com 1llgum auxilio pecuniario, para ecc?rrer ás dcspezas
Ja IIlstrucção, quando os recursos das provlllClas furem 11IsufficlCntos, quo assim fará um dos maiores beneficios li sociedade, ruaxillle á gera~ão futura.

Eu sei lambem que 1Ia muitos pais pobres, que rr!io po,(;;
ri'lo marlllar seus I11lJos pal'il as escolas; mas, uma vez que
ao governo incumbe 100uar medidas para li odueacrro do
povo, devia estender e,sas provirlenc.ias. de facilíLar 05
meios para.que aquellc$ qUi); nüo podem mandar seus lillJos
frs escolas llvessem 0llportunnlade para isso.
Na França, sabe o nobre_ministro que se ~reúrão os asylos da mfancia; porque nao 50 estabelece lôtO entre nós'!
Q~antas crianças !Icsvalidas 11<1 por abi, que. se lornaráõ dePO"'IS réos de pollel", e que entretanto I"HI"l'Ião SOl' cidad'los
utds se a I1Ll0 carirlosa rio I';overno as tirasse d" indi~encia e trarasse de salva ·Ias por meio da educ"e.üo ?
o
Eu nüo sei. Sr. presidente, se a IIO!'oa con;Liiuicão estahelecendo a instl'ucç'lO pl'ima.ria gratuita, fez g-rap:do hcndicio ao povo ou se fez um mal. A qliesl;io ria in;;truccão
graluita 1);10 tnm sido resoll:ida completamente na EUI·oÍm.
A e,onstituinte france~a, (101' um desses rasg'os Ile patriotismo
rlc, que foi ;('mpre inspirada, p,~tabeleceu a inslruc~:IO ~Ta
(mta; a eOll\'l'.nç;lo qUlz executa-Ia, pOI'úm debalde; o (\
França voltou d'p,Pllis ao sy!'tema oppo,to, passou iL especulaç'lo, como industna particular. No tempo do directorio e
do impel'io voltou-se ao meio lermo, creárão a instruccão
comlOunaL mandilrão que as communas se incumbissem da 'iuStl'UCÇ'lO primaria; e l"mhelO este proposito nüo produziu bom
elTei lo. Foi s~ o gO'lcrilO de jullJo quc pag'ou esta divida á
I'r'lIIC"; foi o Sr. Guizot qucm Ulaudou o Sr. Cousin visitar
a Allcmanha e a [101l"nd" para implautar cm França o S1Stema de edlleaç,lo popu!.lr quc fM.ia a prosperi,lade daquelles
paizes; foi qU['1\l fez votar a lei, orgauica da instrucçüo primaria de outubro do lS:33, E&ta le.i, sem tornar gratuita a'
iustruccüo, se",lo para os polJrc5, sel\l ilrar-lho o caracter
commuilal. elevou-a lodavia como unia im1lortaute fuuccüc
publica, sllbveneionou os professores, dcu-llJes o caracter' de
empregados publicos, e cercou-os de garantias e respeitos.
Entretanto, uma vez que mltre nós a constilui~üo .10 imperio
onlellil '1l1e a instrucç;10 seja gl'iltuita, respeitemos religiosamente a ,ua prescripç'lo; mas o governo procure lirar deste
beneficio todo o resultado vantajoso ao palz: con!inúo a ser
~ratuila;J. instrl!cgüo primat'ia, mas seja o POI'O obrigado a
reeebe-Ia. Aproveite-se meIbor o quo se úespendo com esto
sOl'viço.
Senbores. entre nós gasta-se sempre muito para se obtor
pouco. Na I'russia cusla um alumno 43 centimos, na Uollan(!a'
1 franco e 25 centimos; querem saber quallto no municipio
da cMte cusla um alumno? 1i3:,3 ! Aa:ora!la deôta dilferenca:
n,ue 11<1 1101landa, na Prussia e l1a AlIemanha ba com oITcito
instru('~:'lo para o povo, e no Ilio de Janeiro nem a decima
parte do povo receJlC inSlrucçITo,
· Tambem, Sr. presi,lcnte, não se póde ler instrucção sem
·que baja professores. IIleslres não se improvisão. Algum lalento e mesmo saber, e outras virtudes, podem ser qualidades
muito apreciaveis, o o devem ser, para o professorado, mas
não bastão; é preciso, além disto, o Iiabilo, que só se adquire
pela pratica.
Ora, eu nào njo que em nosso paiz tenha-se procurado
fazer ou crear professores primarios. Sei que em algumas
provincias tentou-se o que .se. clJamou escola normal; mas,
·ou seja porquo forrro mal dll'lgldas, ou porque em nossa lerra
as cousas boas de outros paizes sempre medrão mal por causa
do palronalo, o cerlo é que as escolas normaes creadas em
algumas provincias não produzirão bom e[eilo.
O senado sabe que na Europa ha dous systemas de formar
professores: o syslema allemão da Prussia, que é o das eseolas normaes, e o systema hollandez dos alumnos mestres.
Qualquer desles syslemas é. preconisado pelo Sr, Cousin, o
:qualquer delles tem prodUZido os melhores resultados; a
'Franca adoplou o systema das escolas normaes. Entre n6so regulamenlo da instrucçilO primaria da côrte adoplou o
systema de alumnos-mestres , mas não sei porque a inspectoria da instruccilo n:lo nos dá noticia alguma a esle respeilo;
ignora-se qUQ rêsultados tem produzido esse systema,
Em minlJa provincia, ondo, seja dito úe passagem, a in·
struccão publica principiou a prosperar até que houve um
presidenlo quo quiz fazer da iustrucção um inslrumenlo de
polilica, quando começa V!l a prosperar, eu, na qllulidade de
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,lireclOl àa ínstruccào, fui quem a pedido do entao presidente,
o Sr. couselheiro PirllS da Molta, iniciou o systellla holl~n
dez; esse syslema ia produúndo bons resultado, ; mas, retirando-me depois lIa dircctoria da instrue~áo, nunca nnis so
fallou no systcma do formar pro'fessorcs, e hoje a inslrucção
dccahe ali a olho~ vi>tos.
E' minha humilde opiniáo que, so e governo quer Scrlamente cuidar da educaçilo puhlica, cumpre formar viveiros
de mestres, 011 estabelecondo escolas normaes, porém COlll o
rigor que se observa na Allem<lnha o França, UIi crc<lndu
classcs do alUl8nos mestrcs. porém do UIU modo proficuo
.:l util.
Tambem Roto um grande defeilo no prog-ramma d<l instmc
ção primaria entm n~~; é muito limitado, Uoje em lod,~ <l Europa a instrucção Ilrimaria comprehende dous gl'àos, o 1° grilO
puramente elcmentar em 'lue se ensina aqllillo que li indisllensavel a todo homem-ler, eocrever e calcular - ; o o '2"
gl'ào em que se alaq;<l a esphera lIa instl'Uc~,io, <lccl'eseontando a educ<lção elementar, gramrnalic:l, noçeos de goographia, bistoria, geometria pralica, do phy,;ic<l, canlo, olc,
Entre nós o regulamento da inslruccão publica da cúrto, creou
tambem dous graos, lUas nao vejo no relatorio, nem nos map'
p<lS dos alumnos, que aqui haja lIl<lis e"colas do '2" gráo No
Ceará tambem crpnrão-se, à imitac,io da ciÍl'te, d'lU; p',ios;
mas um presidenle !lou vo que 1ll~lldou UC<lbal' imlllcdiutumentJ COIII as do 2 0 :;:ráu,
E' netavel quo unla iastituiçIo li[o bem <lccita n<l Europa,
tão precouisa,!a, o rccolllIllendalla pOI' MI', C'Juóin, quo u foz
adoptar em França Clll t 833, no tempo do ministerio do MI',
Guizot, tenua provado tão lIIal enll'e nós; m<ls, qualoluer quo
seja o resultado desfavoru.vel oblitlo eull'o uós, hei do sem pro
éonsiderar a iuslrllccão primaria superior como uma neecssi,datle reclamada pelll sociedade,
Senhores, é indispensavel alargar o progT'Unm<l reslriclo
da instrlicção primaria. Porque pelo primeiro goráo reduzido
ao programma elemental', apenas se dIo nocõe3 mui lo Iigeiras e indispensavcis para o homem poder viver na sociedUllo ; mas 6 muito limitado para dai' o desenvolvimento
intelectual ás c1àsses que se pl'opoem itó artes, e outraó pro,·
fissães, quo demandllo mais cullul'll de intelligenci<l,
A creaçIo das escolas do '2° grito é o meio do supprir
esta lacuna sem obrigar essas classes menos favorecidas da
fortuna a reCOlTerClllá instrucção clasóica, ou superior, \;io
caru, e direi l\lesmo perigos<l a certos respeitos. 1'onluo, na
verdado, por alguns lalentos felizes, quo a instrução classica
desenvolvo o arranca utilmente á sua condieção primaria,
quantas mediocridades contrahem gostoó e habito,; incolllpativeis com a condicão modesta em quo devi,io Ilcar; o,
uma vez sauidos do súa espbera nalul'al, ignorando o rumo
quo devem. tomar na vida Ilratica. lomão-so seres ingrutos,
IOfelizes, descontentes, pesados a si e sociedade,
O senado sahe quo,à imitacão da Allemanha e da lIollanda,
a Fra~ça pela lei o!'ganica 110' 1833 mandou crear como ob ri;;atona uma escola de 2" grito em c<lda communa urbana
que contasse mais de 5,000 habitanles.
.
Entretanto o ensino do 2° gl'áo, scm entrar na ii1strucção
classica e scientifica, dá todavi<l a um<l I)arlo numerOS<l da
população um<l cultura um pouco ma is elevada que a'tucHa
que lhes dá a instrucção I'rimari<l element;\('. 1I,le ensino
superior, quo todavia não saue lias linhi!s modcstas do cn"ino
pnmario, ajunta aos conbecimentos intlispen"aveis a todos os
nomens os elementos do geometria pratica, que fornecem os
primeiros dados a todas as profissães illlluslriaes ; as .noçues
(le phisica, e de historia natural, que nos familiarisão com
os grandes plJenomenos da natnreza, e são tão fecundas cm
avisos salutares de todo genero ; os elementos de musica, ao
menos do canto, qlie dão a cultum esthetica ; a geographia,
que ensina a ~i visão do globo que habitamos; a historia
pola qual cessamos de sol' estranlJos á vida e ao destino da
nossa especie, e faz-nos, como diz o sabio llollin, comtemporaneos do todos os povos; o sobre tudo a historia ratria,
que nos identifica com ella ; finalmente um desenvolVimento
mais extenso do cathecismo, da bistoria s<lnta, dos evangelhos, de maneira que inspire á illocid;lllo respeito e veneração pelaó grandes verdades quo o chri8tianismo trouxe ao
mundll,

'I

Além disto, SI', presid~nte, nolo uma grande falia no eu·
"irlO primario em nosso paiz, e li!\ do elemento religioso,
Apenas seensin<l o catuecismo aos meninos, Ó a unica noc,10
religiosa que se lhes dá; fóm das eseolas primarias não' se
encontra mais, nem nos estudos secund<lrios, nom. no superior, noção alguma d'a religi'lo ; o por i8so tanto mais necessario se torna lJojo o ensino do 2° gráo, Clll que se desetlvolvem mais os elcmentos da nossa religi<to.
l'ortill~, com.~ di7.ia, SI', presidente, nãolÍ só ~Iislcr,quo so
creem VIVCU'OS de professores IJaI'<l que haja enSino ()rlluario;
Ó l;uubem pre,ciso que a Borle desscs funccionarios seja nllJ,is
protegida,
Scnhore.s, para ser professor pl'inBl'io ü preciso a reuniiIll
de muitas qnalidltdes ; Dev~ saber mais do que aquillo que
ensina, alim do ensinar com intclligencia o goslo ; vivendo
em UIll<l eSl'''era humillle, tenua todavia uma alma elevad<t
para con"ervar a dignidade de scntimcnlos e mesm,) dI!'
maneil'lls, sem <lS quaes não oiJteril o respeilo e conlianl'ií
das familias; deve edifici\(' com sua vida religiosa; devo
Servir de cOllsellJeiro, e sohro tmlo nllo pl'ocura[' salJir do
sua siluaç'lo; por'luo, ,levo eslal' convoncido do quc nclla
prallca o bcm, e decidido a 11101'1'01' na sua escola no scrvico
1[;\ instrucç,j.o, ql10 devo ser para ello o serviço do De n5 l\
dos homens. Taes são as Ilualidades uuo Mr. Guizot recom·
mentia aos professoreó; pori'nJ fale los laes que se <lpproY.imem deste mOlldo e, por certo, tarefa dimei!, ma,; in·
dispensavc!, ou nada so lCt',i foito pela instrueClio, tlo. como
,o diz na AlIemanlJa, o profosso!' e a escola, tln!,bem Uill máll
I'I'0feósol' é uma desgraça pam a mocirlado qno lhe é conliada. Nllo se pócle contar sempre COIU essa virludo, é pl'eeis o anima-lo; a ~limacão, consistiria na con~idcl'acão com
que o govemo devia cel:ear o pro[e5'ol'. Senhores, ·quanta.
distincl;ães honorilieas honrão por uhi 03 peitos até do vondairoó, o jú se viu qne Ulll professor I'rimario tivesse um,l
'venera cm seu peito como [lI'emia de longos servil'O~ I're,la-,
dos ao paiz'?
.
O Sa, SILVEInA 0'\ Morn :-Alguns têm,'
O Sa. PO:~PEu:-N,10 conheço nonhum la pela minfla terra
O Sn. SILVEIIU 0.\ nlorn:-Serviços eleitol'aes, b<l muilos
professores 'lue oó tem preslado.
O Sn, PO'(P~U o-Convem, portanco, aninlar essa cla,s~,
cerca-Ia (te considcracfi.o.
Conviria alem dissó cuidaI' na sua sorto em relaeão à vclbice e na "orlc de suas familias, Sei 'lue isso tl·a.ria.' grande"
onus ao esta,lo, mas b~ um meio termo. Lembro me que elI'_
França crcal'iio-sc as caixas ccollomicu5 de prcvi(lcllCii.1, que
"iollm grande heneficio. Em França não l\<l aposentadoria ou
jU11I1aÇ,10 pam os professores; mas ha esta medida: tira·"o
uma vlg-eóima parto do ordenado do professor pam um;',
caix<l cbamada de previdencia; este dinbeil'O callitalisa-se
de scis em seis mezcs no lllCsouro, e, quallllo o professor tem
de retirar-50 110 SU,I escola, se lho rc.litue esse capital au~mcntado.
"
l'oder-se-hia fazer m.:lbor entre nó,; pOller·so-hia tirar
essa taX:l (e ti '[o), formar um fundo que se pllzes~o a rendl'r
no thesouro, como rendem os dínlJeiros dos ol'plJãos, c com
os se fundo, quando o professor so tomasse invalido J pI'OCU\'a"se aposontadori:l, podi<l abonar o thesouro o quo faltasse
I'ara a quantia neccssaria aos sens· honorarios aló <l lMrte ,
Ainda mais; eu !cmiJraria no nobre ministro a medi dn de
obrigar a todog os prOfC5StíreS, no pl'im.eiro ~nn(}. tJe sua. no
mea~ão, <l conslituirem p'Jns.:io no montu-pio dos servidore:'
do estado, adiantando o tlJo~ouro a.quanlia necessal'ia par:,
esse Hm, a qual depois o professor pagaria com seus ordena1105, desconl<lIHlo-se para isto uma certa quota, Esta medida
scria uma garantia para as familias dos professoreó. Dir-se 1J;l
que coarcta-so a liberdade dessos funccionurios; mas qwid
tntle? Em muitos casos não se deve coal'c{<ll' a liberdade pam
fazer uln beneficio '!
Ainda uma outm providencia com relac;'io á instl'uc,~~o
primaria eu lembraria ao nobre ministro, e'ó relativa à f,ll!.\
do edilicio,; prol'rios p<lra as escolas, N,jo sei se no !lio de
Janeiro' existem edilieios propdos para esse fim, mas na~
')ulras pravinci,\s n~o ~xiôlclll SCllhc1'l)'., ~1Jl t,,,los os pa;lP"
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~ivilisados a escoL. publica é feita por um modelo assentado
\leio governo; são todas feitas pela mesma fónlla, attenden'Io-so ás condições de hygieno e de eapaeidalle para o professor e para os alumnos. Entre I)ÓS não so procede assim; e
II que acontece?
Dl'lermina-se q~o o professor que tem certo numero de
alull.nos, numero que elle escreve l<i no seu mappa, tenha
direito li eer).a qualltia par" o aluguel de ulDa casa; e muitas
vezes esses mapp"s vôm com algarismos que não eorrespondem á oxactidão; muitas vezos o professor, para voupar
adespczi e" ter' maior lucro, aluga Ullla casa insufficlCnte e
'lue não tem 115 condições hygienieas e nem dl< capacidatle
para os alumnos.
Portanto, senhores se o governo quer sériamento ()CCUpar-se deste objecto Ja maior maplilude para o' paiz,deve
comecar po~ exigir o cumprimeoto da lei, Se é que isto
exisle' determinado nos regulamentos, isto é, o cqmprimento
'[iL instrucção obrig'atoria; deve dar professores babili!ados,
lTeando para isto viveiros de' mestres, ou seja pelo, systema
bollantlez de alumnos mestres, oU pelo syslema alIelllüo de
cscolas normac's, poréin escolas nOI'maes qúe mio sirviLo
.Jepois de pretexto paraacommodar anJbados incapazes qqo,
só porque tóut estas ou aque!las qualidades, se reeQmmendão
para esse fim ; deve mandar fazer jlOr um systema assentarlo
e com as condições bygienicas e acommÍlt!.açües necessarias
casas proprias para escolas: sem essas providencias nunca
teremos ins~ruecâo pl'Íma ria.
Sonhores, eu'estou bastante fatig-ado; tinha mats algumas
consideracões a fazer, 'mas I~esonarei par'a eutra occ'asiãÍl ;
jlorém ainda não concluirei sem dizer algunJa cousa a re.peito da saude publica,
.
•
. Não encontro norela;ori() do npbre miuislro uma palavra
a resp~ito dó choler,a-mol'bus OI\) minha' provinei;i.Dira o
nobre ministro que não tinha noticia disso; póde ser; mas,
sc,nhore., o choler~ quo assolou a provincia do Ceará em
18-62 f"-zend·) 13,000 viclimas, que conlinuou no annó
tle 186:J, desde janeiw até junho, o (\ue, rcapp(trecende este
anno um mllrço, temfei\o grando numero de victimas no
interi~r da provincia, nrto podia escapar ao eonbecimenlo
do' nobre llllllistro; e todavia' não mereceu uma palavra no
:,eu relatorio I E' cousa muita pequena...

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -lUas ti notave!.
O Sn. POMPEU:'-'" rilas eu fallava sobre isto para lembrar ao nobre ministro uma eircumstancia: em 1862, quando
o eholera assolou metade da provinci<t' do Ceará, appareceu
da parte de muitos cidadãos respeitaveis uma dedicação tlue
honra os sentimeDtos pbilantropicos do nosso povo; appareceu tambem da parte do alguns medicos muita dedicacào e
,Iesinteresse; entretanto estes serviços, quo forão trázidos
ao conhecimento do governo, e ainda mais direi, que forão
pedidos pe~o governo em dous avisos, esses serviços. digo,
nijo merecêrão a J1Iinima: recompensa I Tanta dedicaçãO, tanta
philantropia, que em outras occasiões, em 1855 e em 1856,
(Iuer nesla cõrte, quer em outras provincias, foI t'lo liberalmente recOmpensada, no Ceará não teve a menor remuneraçãol E o que aconteceu? Apparecendo o cholera este anno
outra vez, nótou-se uma differença enorme da parte daquellas
m~smas pessoas quo tinhão COUl a maior dedicação e caridade
prestado (jS maioreS serviços. Senhores, a Ylrtude bumana
IJ~e~isa ta~lbem ser aninjada, (Apoiados.)
~r. preSIdente, peço perdào ao senado por ter abusado de
slla heQevolil altençào, e con91uo as minhas observações
lll'ollleltentlo que Illais p.ara diante apresentarei algumas
emendas á:;erca do presente orçamento, com relação aos
objeclos tle que me occupei. (Muito bem, o orador iJ ctlmpri;r.ontado por llluitOS l/e seus colleyas.)
li) l!ll'. t!lUveh'n da lUotta pronunciou um discurso
{Jile publicaremos ne appendice a este ,·olurne.
'Í'c:lflo dado a hora, ficou adiada a discussão, c, retirandoep o SI', ministro com as m~smas formalidades com 'lue foi
recebido, o Sr. presidente deu pam a ol'llclU do ,lia seguinte:
l' lJa:lc (ati, à chegada do SI', mini,trfl) - 1" discuósão
da llHlt~Cer da cOll1lui';j~J.{I rir. i113Lrurç,ln 11ul,lie~ i'tccrca r.lo~

requerimento do cst~dallte Antonio .fosé Teix ,ira, pedindo
Ilue scjào eonsidcrados ~alitlos alg~ns exames dc Jlreparatorios; .

.

3' discussão da proposiçãq ria

~amara

dos Srs. rleputa(los
que autorisa o goverllo a contratar, com a companhia que se
orgalllsar, a constl'uceão dc UlUa via ferrca lJclo systema
tram j'oad entre a cidaúe de Cacboeini e a Cllapada Diamal\tina, lia provincia da !Jahiu;
. ,
. 2" dila da proposição da mesma eomara, que autorisa o
goyerno a conceder um anao de licença com todos Os venci- '
mentos ao consellwiro Dl'. Pedro Autran da Mattao Albu- ,querque, e aO Dl'. padre nlarncde Jose Gomes da Silva,
com o parecer da commissào de instrucção publica;
1· discussão das proposições tla dita camara, autorisando
o governo:
1', a niandal' extralJir mensalmente uma lotoria em benefiçio do monte-pio dos servidores do estado;
a reformar o contrato celebrado com a eompanbia 110
lIavegação a va por de A!lo Par~gua y.
2' partc.-Continuação da discllssrro, !lOS artigos 2° e 3°.
da proposta do poder executivo Ilue n~a a despeza e orça a
receilu geral rlo imperio para o oxercicio ,\e ltiGi-ISGti,
com as emendas da calHara dos Srs. deputados.
LeVUlI!OU-Se a sessão ás 3 bor,!s e:Jli minutos da t,!rdo.
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EM 28 DE J ULUO DE 18G4,
DO sn. "lscoraIE DE ADAETÉ.
Su~mAn'o.-Expedienle.-Omcios do ministerio do imperio .
-Ordc?J' do dia-Prillleíra liarte.· -['arecer da commissiio
úe instrHccão publip.--Lioencas.-Yia fen'ea tram road.
-Discursõs dos Srs. Düntas'o barüo de S. Louronoo.rrequerim~nto do SI', Dantas. -Segunda par·le. - ()reamento do illJ~erio, com a emenda do Sr. Silveira da nloúa.
-Discursos. dos Srs. Candido !Jorges, ministro de estran·
geiros, lIerreira Peuna, ministro do' imperio e Dantas.
A's 11 boras da manbà fez-se a chamada, e acbando·se
presentes os Srs. visconde de Abaeté, nlafl'a, T~lxeira de
Souza, Ferreira ['enna, D'lendes dos Santos, barão do Muriliba,
b::.rào de S. Leurcnço, Jobim, Ferraz, Araujo llibeiro, FjJnseca, visconde de Suassuna, Dantas, D. Manoel, barão de l'Ü,Lpama, Cunba Vasconcellos, AlllIeida e Albuquerque, Canrlido
.Borges visconde de Sapucaby, Siqueira e Mello, Souza Queiroz, Pompeu, Dias de Canalho, marquez do Olinda, marquez
de Caxias, Dias Vieira, marq uez de Abralltes, Paranhus
Souza Ramos, c Zacbarias, o S,'. prc:;idente abriu a sessiio:
COlllparecêrão logo depois os Sl's. l'imenla !Jueno, visconde
da !Joa-Vista, Silveira ria Molta, Nabuco, Souza Franco,
'
visconde de Jequitinhonha e Hollrigues Silva,
Fa!tiLrão com causa participa,la as Sl's. barão de Colegipe,
harão c1dlaroim, bar;Io ,Je Quarahim,Eusebio, Paula Almuida,
Paula Pessua, Si:tÍmbú, Fernandes Torres, Souza e Mello
marquez tle llanhaelll, Otloili e visconde de Haborahy; ~
sem [lanicipa~ão os Srs. bal'ão de Antonina, Canllido !Ja·
plista, Carneiro do Campos c visconde do Uruguay.
.
Foi litla e approvada a acta tla sessão antecedente:
O SR. 1° SECRETAlllO duu conta do seguinte
EXPEDIENTE.
Oficio de 27 do corrente, do ministerio 110 imperio, COlpmunicando que Sua D'lagestal1e o Impcrador recebera no lJa~r.
do !Joa-Vista, á 1 bora da tarde, a deputação do selJado qúe
tem dc o felicitar uo dia 29, anniversario nataJicio da Serenissima l'rinceza imperial a Sra. D. Isabel.
Mandou-se communicar aos 81'S. senadores membros da dcputação, que nrro sc achão presentes.
Outro de 2G, do mesmo ministerio, communicando que
Sua Magestade o Imperador ficara illteirado do parecer a[1provado [leIo SOll1ltlO acerca da eleicão feita na provincia do
Pernambuco, da qual procedeu a úOllleação do conselbeiro
Fl'a 'c.i:.:co Xavier Paes llaITclo 1131'i.l o logar de senador, vago
pelo fal!t'rimento 110 \,i:;(olldc UI' AlbU1lnell!UC, c ljue. fõr~
pnEsIDE~CI~
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lel.la a \larlieií'a~Jo ao preôidente da dita provincia. - Inlell·,][10.
Forão i'orle:ulo? para a t!cpulaçJtl, (Iue linha de rcceber o
S,·. minislro do imperin. 05 81'S. vi5eonde de Suassuna, Candielo llorg-ep e Silycira da ?/iolU.
.
nECI,A~LI çÃQ.

Y. Ex. recorda-se de qne eu fiz 'um re'luerimenlo com muita anLeceelencia
pCllinllo que fusse enviarIa ao scni1r\o un1il relação circumôlandada das g-raliJicncúes rI,irla,; pelos dilrel'erites ministerios
sem autorisac;10 de léi. V. Ex. sabe sem duvida que cSS5e
meu requerilúento tin'ha por fim' obter c,chirecimentos que
nie servi,sem para a discussão do orçamento; entretanto o
orçamento acba-so em (li~cussã~, até hoje apenas ~ sccrctari:! do imporia enviou ao sentido ri rclaçüo <.las gl'atificaçõcg
ali conceJidns sem aulol'isac;1o de lei: os mais· millisterios
ainda mlo mandárao e::,scs csclarccimelÍtos. Eu não s"ei se é
preciso novo requerimento ou se basta simplcsmcnte qlle a
rcclamaçJo '1ue acabo de fazer seja publicada no jornal da
casa para que os S1's: millislros cumprüo com o seu dever. '
O Sn. rnESIDENTIl : - Persuado-me de que basta a reclanpção.
O Sn. CA~DIOO nOnGES :-Então eu me scnlo.
G §r. illi"" 'YiciJ'a (ministrotle estrangeiros pela ordem:)
-.- Pedi a palavra pela ordem, para declarar ao hOIlI'ado spnado r, ao mellos I'ela minha parte, que eu já assignei o olllcio da resposta á sulJicitação do senado; não sei se ainda
115.0 chegou cá. '
.'
.
O Sr.. C.lN·DlOO DOl\GES:- A mesa póde informar.
O S". 1II1~ISTno DE' ESTnA~GElIloS:- Crcio que assignri
honlem ou antes de hontem. V. Ex. saho que, não 'bavendo
tcm{lO ma cado pu.:a saLisfazer a c~sas cxi~cncias, oito é para
estranhaI' qualt[ucl' demora que possa baver motivada pelos
lrabalhos lliarios e mais urgcnlcs.
, O SR. CANDIOO DOnGEs:- Eu disse quc era para a discussão do orçamenlo.
'
.
''
OjlDElII DO DIA.
1" PA~TE.
Entrou em \" lliscussão e passou selT) dobalú, para '2,", o
pareceI' da commissão do instrucção publica acerca do requerimcnto do cstu,:allte Antonio José Tcixeim pedi lido que sejão
considerados validos alguns exames dc preparalorios.
Seguiu-se em 2" disêussão, que ficára adiada a II do corrente, e passou pal'a 3", tamben~ SC,lll debate, 11' proposição
da camara dos depulados autol'l~an"o o governo a concedel'
um anno de licença com todos os vencimentos ao conselbeiro
Dl'. Pedro Autmn da MaHa e Albuquerque lenle ,la [acuidade de direito do Recife, c il;ual [;Ivor ao Dl'. padre 1I1amede
José GOll)es_da Silva, tomando-se. em conoidoruça.o o parecer
da commlssao de mstrucção puhlIca.
'Teve logar a~" discuSS,iloda proposição da mesma eamara que aulopsa o governo a contratar com a companhia
(Iue se orgnnisar, a eonstruc~ilo do uma via fOl'rea pelo syslema tram road, entre a cidade da Cacboeira B a Chapada
Diamantina, na provincia da nabia.
,o Sr. Dautas: -Sr. presidentc, eu não mo opponho
cOll,lplet.amente neste projecto; acho que o governo e o corpo
legIslativo nao devem emharacar que se organise- (Jualquer
cO,mpanbia destinarIa a fazer éstradas de ferro, o ate mesmo
con~enho que se llle conceda os privilcgios que se têm concedIdo a alg-umas; mas acbo quo este projecto contém em si,
~lém d~ alguns inconvenienles, uma concessão absurda,
mexequlvcl e que ba de trazcr ao governo emharacos muilo
,erios.
' .
Q prim~íro e mais importante que eu tcnho n notar é o
arlIgu ultimo; C uma fac,uldnde que se concede, e que não se
concedeu ninda a nenhuma estrada de ferro, nem a nenbuma
~ompanh~a que s.e orgauisasse; . é a, Daveg.ação do rio de
S. FranCISCo. O no de S. FranCISco e a IDalS de tres secu1~5 naveg'ldo; o seu vallc é muito povoado c cheio de planta:oes e fazendas de gado, está 110 uso de lodos, c 11,10 pódc
C".', ()IIuulclo !3lll·l;';I',.:-si·. presidente,

passar ao dominio de alg\lcm; e como 'c concede a sua oavegar.,lo n uma companhia? Calcule o corpo legislalivo a imo
pos,ihilidatlo dessa concessào, a resi"teocia que ha de cneontrar, e a somntu de dinbciro quc atinai ha de pedir para
resgatar uma concessilo mal calculada.
Tem-se concedido, é verdade, a navegaç,lo por cello prazo
,de alguns rjos quo precisão de aJJCrfeiçoal1lenlo, algun,s rios
ohstruidos, ()nc não estilO ain a lJavcg-aveis, como, por
exemplo, o rio Doce e o Mucury. Mas conceder-se a nav~ga
ção, seja qual rÓI', dQ:rio de S. Francisco 11 uma,companhia,
quo l'rovayclInente tem de :;er estrangcira. sel11 definir-so
qual a naturcza da navegação e o tempo por que so concede,
é um absurdo illlJualificavel. I'ortanlo, eu acho qüc eslo projccto dcveria ir a uma commissão para emenda-lo; esta conICôs,10 necessariamentc passou de5apercehida na camara do~
dcputados.
O 811. FERnAZ:- E' exclusiva?
O Sn. DA~'rAS: - Se não é exclusiva, para quc vem esta
~oncessão? Quem pódc vedar que etita ou outra companhia
possa usar da navegaçilo que é franca' a todos? Note o nohre
senador que aqui tie diz (lendo): « A conceder á. mesma compan\~ia a uavegaçilo do mesmo rio com todos os favores estaluldos na Im, etc. " A concessão da navcgacào a uma companhia iniporta a exclusão da nllvegncão a "todas as outras
companbiati ou individuos? Se n,lo imporIa, então não é necessaria esta concess<lo, porque a companbia póde entrar no
uso commum do rio. Farei outras observacões sobre o ar!. 1.·
Eu quizera que se n:io impozcsse ao governo a obrigaçITo
de ol'ganisur uma companhia; ordinariamente o governo encarrega-so da org-Hllioação da com[lanhia quando se concede
garantia de juro~. A inlervcnci'io do governo na organisacão
da' companbia dú-lho uma éerta paternidade, e estabelece
q'uasj um compromisso de garantia de jm'os aquelle~ que en~rarem com ôCus papitaes, no caso de sobr~virem emharaços.
O Sn. B.\nÃO DE PmAP,\MA : - Ou encampe-se.
O Sn. DU'TU : -- Ou cncampação, o que eslá em moda.
Eu quero que se conceda todos os henificios, mas quero tambem que o govel'llo não se encal'regue da organisaçilo, a~sim
como não se encarrel;ou na primeira lei que decretou á estrada de ferro para Minas, c a respei to da companhia da estrada de ferro para Olinda, onlle sc nito deu nem g-arantia de
juros e nem illterven(:ão do governo; quero que se diga:
« Fica concedido á companbia que so organizar tal e laI beneficio. JJ
Portanto, Sr. preEidonte, eu acbo que nào devemo" volar
contra cstc projecto ; e nITo podendo votar pelo Pl'ojeClo tal
qual elle se acha, desejo quo vá á uma commissão para o
aperfeiçoar. Não é possivel quc se coneeda a quem quer
que seja a navcgação do rio de S. Francisco, cujos vaJJes são
lão habitadlls. Eu sou nalural do rio de S. Francisco, e sei
bem que é o maior de todos os absurdos o conceder-se 11 navegação de um rio já. navegavellla seculos.
la me esquecendo de dizcr tjue não se espccificão aqui
quaes ,ão as faculdades que o governo fica autorisado a eon '
ceder, e que não alterem as eSlabclecidas na presenle loi.
Quaes são estas concessões? Fica ao arbitrio do governo
faze las? Eu sei que a algumas eompanbias se têm concedido
a Isenção da guarda nacional e isencão do recrutamento;
mas não sei que mais favores se b:lo de eonceder a esta companhia, para pór o governo a ahrigo de exigencias, seria bem
conveniente que se enumerassem todas as concessões. Nós
sabemos que muilas vezeg o governo é obrigado 11 fazer
aquillo que não deseja...
.
o

O Sn. DAnÃo DE

PmAPÀ~U

: - E nós lambem.

O Sn. DANTAS: - ... e nós lambem fazemos muitas vezes
aquillo que não desejamos; é do caracter brasileiro Q ser
condescendente.
Portanto, eu requeiro á mesa que este projécto vá a commissfiO de em prezas privilegiadas para pUflfica-Io, emenda-lo,
tirar todas eslas concessões, quo acho que sITo prejudiciaes
[\0 cslado.
Foi lido, apoiado e pllstO e m discussão o soguinte :
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REQUERmENTo
sómcnte á eHe, fillue imlJutado o mallogro de tantas
iL á
. ã e~peraneas.
Requeiro que o projeclo em discussão v
eonllDl :5' o
Nilo quero concorrer para que lIquem i~utili~~tlos tão
de empreEas privilegiadas para o reconsiderar. Paço do se- avultados 6aerifidos do trabalho e do dIllUCII'O, la consuIllado, 28 de julho de 18M.~ Danlr,lI.. '1
midos nos preparativos da eIH(lreza, creio que para mais de
.. Srl barõo de S.l,o,II,cnço:=Ell não m;, qllero oppôr liO:OnO,s ou 80:000$ 1 que taes prejuizos, se existirem scjão
á todo lranse ao requerimento do nobre ~n.ador, {J~rque. em·. allribuides ao máu calculo dos que os soJtrem, C nüo ao
verdade tlesejo que projectos de tanta mage.Ilude e Importan- proposito e má vontade dos legisla~lores. Se é u!n sonho a
da sejão considerados e rCJ;ons~deradIl6 mesmo. o. que eu realização da estrada sem a Eubvençao, que o verifiquem os
receio, porém,ó q'!e seja eSlíl~ddla~enta um.~se~~1tura d~da emprehendedorcs.
este aDRO 3Q proledo CRI. dlsClIssao, que fi ~llils tem SIdo
Se porem passad·os annGS, nos vierem pedir algum auxilio
muito demmado; desde mllltos annas, SI'. presidente, que sc extra~rdinario, recusemo-lo, como estou disposto a faze-lo,
trata desta ~mpreza.
.
certo do que o tuesollro o nJo pÓlle dar.
Eu creio que llóS, pelos eSllandalos qll.e .têm »avlllo, vall1:0s
A nave~ac,10 do ultimo artig-o cu reputo um,a excrcceneia
cahir em um vido ainda mais (Jf{lju~liclal. ,Pelo qu.e ve~o, ao projceío, "na qual n,IO pe;,iei, aCI"()ditando, c_omludn" que
creij que é já impossível (Iue se organIzem enwreza~ no.palz, ahi se trata dl\ navegaçil0 it vapor. A concessao, pnrem, e·
_ainda as melhor combinadas, e que mostrem a 1lk11O\' abne- facult;\l.Lva e o ~ovel"!lo est,l bbiEtildoa filzer o que fvr mai,;
gação dos eofres da nação, porque se di~: « P-odem à todo convenientd. E~I vista do rcparo quc fa aeere" de,;la
tempo reclaolar 1» não bailada que resIsta a ullIa ~al des- exerecencia o nobre senador, antes do addiamcnto, nào
confianca,
duvidarifl do votar por elle, se não COITesse o perigo de
O S~. DANTAS: - O meu fuudamento não foi só esse.
ficar o projecto sepultado. Sr. presidcnt.),eu quero sinceramente o bem paiz, e com especialidade o de minha provineia.
O SR. DARÃO DE S. LOURENr.O : - Quer que respollda a e não desejo de fórma alguma SUI'i"'ehender o se"i1do, e est..
lodos junto~?'
minha sinceridade' UlO podcria levar até prestül" meu voto ae
Senhores, tenhamos a COf"agelll de rejeita!' o lfUll de exa- addiamento, se fosse de elll"ta duraçlo.
~erado se pretende já de nós, e se p~etell[ler para o lutUl"o.
Está aeautellado no projedo que se discute, e bem exprcssaO Sn. FEnn.\Z : - Peço a palavra.
mente que não haverá direito do reclamação; o que mais
Ficou a discussão adiada pela hora, e passou-se á ':la parte
podemos nós fazer? Se quere1l10s tud? prevelllr, dlgamo.s: da ordem do dia.
« Fiea de ora em diante vedado que haja emprcT.as no palz!
Achando-se na bala immediata o SI'. ministro rio impcrio,
As mal tentadas tem nos levado ao c:dremo da desconfiar dc foi i~troduzido no salão com as formalidados do estIlo c
todas; o paiz ficará estacionario. » Creio 9ue a consequen- tomou asscnto na mcsa.
cia quc se pretende tirar do~ nOS50~ erros, e pararmos. PorContinuou a discusSão, que ficára adiada na sús5ãu nnto~
lanto, por este lado eu não Julgo rasoavel o adHlmellto.
ccdelltc, do arL. 2° da proposta du poder executivo, que fix~
O Ilrojecto não está completo, SI'. preSidente, mas ha uma a despeza e orça a receita gern\ do imperio para o exerci cio
lei, a de 6 do junho de 1852 que preenche as lacunas destc do 18Gi a 1865, com as respectHas emendas da caUlara dos
projecte, porque autor!za o gOI'emo a contratar_ em;Jl"ezas de deputados.
estradas de ferro deball':o de lacs o taes con(liçoes, quc vem
@ Jiir. FeI'reit0R Pc.... a:-Posto que n.-LO mc tenha sido
expressas nos ·dilferentes. artigos da referi.da '?i. Ora, nesse possivel prosti~r o meu frae? apoio ao ministcrio adual, no
caso qualquer contrato vlIIl.la ao corpo lcg·lslatlvo para ohter que diZ respello a politlca mternn, POI' estar convcncldo de
a sua aplll"ovação; este vai anlcclpadamente approvado pclo que a marcha "OI' elle seguida, com o fim de fn'/oreeer s&corpo legislativo para o govcrno e~ntratar;. o governo .ha de mentc a um pa!·ttdo, não cürrcspondc aos vcnladClros Hltecino-ir-sll no que faltar ao que esta determmado na ICl dc 6 re»cs e nccesSIllades publicas; posto que no toennte a pode runho, isto é, o tempo de duração, a maneira de se a1ll01'- litica externa note tamuem cem pe;:ar, quanto á~ qucstões
lisar o capital empro~ado na estrada, r.ara.(lue ?s~a volLe ao do Ilio da Prata, alguns aetos j;\ praticadus, ou ôlnnnuciados
governo, ou ao publico, e outras m~ls dlSposlçoes de pre- pelo gabinete, com os quaes não posso conformar-me, ta\vez
venoão c de prudencia ql1e suo menCIOnadas na sobredlla por faltarem-me os esc\areCllllentos prcclóus. ou por defolto
lei. 'Eu não penso que rasoavelmente se poss~ desconfiar da de minha intelligencia, vendo-mc assim inhibido d~ dar-lhe
.sabedoria e do zelo do gov-erno, 6uppondo-o meapaz do ser um voto de adhesilo e confianc!l, t'IO franCO e decls'vo eom~
um bom proellndor da c?,.usa publica.na. realizaçã~ d,e tacs desejo dar ao govemo do meü pai~ sem"re (Iue se tratar de
contratos, acompanhados la de suas pnnclpaes e maIs ImjJor- manter ou defender os direitos e a dio-nidade da naç;;o; contantes cODdicões.
tinúo t;davia a nutrir o mais sincero ,Ie8cjll de auxilia-lo em
Agora o (jlle 6U acuo mais importante, e tal.vez ra~oavel, tudo quanto interessar 11 rcgularidade d~ marcha da atlmié o que disse o nobre senailor a resp.C1t~ do ullil~lO artigo do nístraç;lo, ou pude.I' contnbuII' p~1'a o Ulclho~'alllenLO de qual
projecto sobre a navegação do fiO S. Fr~IllCISCO, sobre o qucr ramo do serviço publico. Com estas ",'tas cnlt'o agora
qual não tinha feito maior reparo. Desde m~lto, elll._venlade, na discu8são do IU'ojedo tle 101 rio orcamellto, asscv('rando
que ouco fallac da empreza do ParaylJ,(lssu, e fonao-me de quo por falta de minba leal cooperaçãõ n,lo deix~1I::1 eHa de
continuo os ouvidos as queixas e reclamações de .uf!la lOP~- ser uma verdade, seguudo a pl"Om05Sa feita pelo Ulllllsteno no
laçãe, que nesla empreza co.lloeava sua futura fellCHla e, ao seu progrilmma.
.
.
Ilasso que nenhum saen.fiClo se pedia aos cofres pnb!lcos.
Antcs de eu traI' no exame particular das dlvcrsas verbas Ib
Tive como disse já, occasião de ver 05 trabalhos tecullllcoS que prctcndo, tratar, aproveitarei a. opporluniilade para I,etlil"
dos 'engenheiros que CJ;I~loravão os l~g'ares, os ljuaes, e_m ao bonrado Sr. 1111l1l5tro do lmperlO alg·uns esc!areWllcntos
Ilossa propriedadc o~ reumrão c .passarao a llmpo;porel~l,nao sobre dous IlssulllJ!los importantes, que pertencem á sua rcestudeI o desenvolVimento (los (,,[rcrentes artigos do pl"eJeeto, partição: as eleições mUllicip~e5, l[Ue tem de ser feitas em
senão lia parte em que deixavão de sobrecarregar o thesouro, setembro proximo, e o commerelO das earnes vcrdcs lia Cidade
que para mim era tudo,
do Rio de Janeiro.
. Eu desconfio SI". pl'esidento,que,npezar dos favores eoneeNa 1a sessão dcste anno tive a a hom'? de olIereeer á con.·
didos, a empre~a nâo se organisanl.
sideracão do senado um projecto, que foi tambem assignado
O Sn. FERRAZ :-Eu tambem.
pelo inu~tro senador o Sr. visconde .do Uruguay, declarand~
que as dISpOSIções do art. 108 da lei de 19. de agosto (~O 18tl>
O SR. BARÃ/) DE S. LOUIIENÇO: -Não me \lIudo, rois, que mandão suspender o recrutalll;ento GO dIas ~nte5,e"íl (lias
llcreditando votar desde logo um grande beneficIO á mmlm depois das eleições ge~.:es de ele.ltores, e prolllbem qualquer
provincia, Entendo, porém, qne se a tentatIva deste. grande ostcntacilo de forca mIlitar, no (lia em que ellas se fizerem, e
b~m se houver de mallograr, não .dev~rá 6uccede!' o. mfortu- á distillicia mcnol: de uma Iegua do Ioga!'. da reuni;10, silll
mo pela negativa do corpo IcglslatIvo; e que a ell~, e applicayeis, ás eleições de yere,ld')res ~ llllWS de paz, e ;;.
«
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qual1luer e!eicãu parcial de eleitores a fluO porvontura se correspondenci,1':! til' ,livl1róil,; vrovincia; é '11Ie sómenle COli'tenha de proceder. Enten,li.lo muitas pessoaa quo, allento o (ra con5ervadore~ se tem forllltldQ proc-e;sQ5" , ,
espirito da lei, era escusada a cxplica!jão, mas nós a julgamos
O Sn, (;, NDIDO flollor:s II OUTnos SGNIIOnE3: - Isso sim,
nece5sa"ia á vista do um a'i50 do llIinisterio do imperio de
O Sn,. lIGr.nEIIlA PENN\:- .... e além de parecer-me istO'
.... do 18í8, que, contendo decisão em sentido contrario,
uma InlflUld~de que n,lo dere paS8ar em silendO', ahi vejo
acha-se ainda boje em vigor.
mais uma prova IllH males a. flue fica ex.posto qualquer paiz
O projecto foi approvado com grande satisf'lç.io minha por sempre flue as palxiles e os IIIlercsses ria um partido podem'
llnanimidade de votos do senado, e na outra camara passou mais do flue a lei (apoiados).
tambem em 2' discussüo sem que uma só voz o contrariasse, , Com elfeito, sl'Dhures, 'luO i,léa lloderão fazer da imparciaNa 3' discussão, perém, tem sido impugnado, e, posto que Ittlade e rediJ.lo, direi mesmll da moralidadc_ do IIUSSO ~o'
eu não esteja ainda sciente- de todo o debate, consta-me que vemo, cumo podenlu ter fé nas instituiciles os babitantes ~tos
o principal, senão unico, argumento con5iste em dizer-se que 'Iogares, que havendo presenciadu os fados occorrido!t durantll'
naquelle acto o senado arrugou-se a inic'iativa sohre ,'ecruta- <lS "!eiçõ~s~ observarem, finalmente, que d'ontre os culpados
menta, que a constituiç,lo confere privativamente á camara S<l 8<ln sU1elt08 a pr?cessüs, e a lé .11:-<191110 pel'seguidos, os ([uO'
dos deputados,
pel'tencem ao parhdo veneJ'lln 1'1:ando os outros mio sÓ' im, Aguardando, como cumpre, a final deliberação que a ca- puncs, mas ai,nda mantidos ('m cl\Jpl'e~os de confianca OIJ
mara em sua sabedoria tivor por mais acertada, peço tod,,~ scnrb para elles nomeados 1'01' elfeito da proteccào dõ rarvia permi5s110 para observar, 1°, que o projccto não tem por titio dominante? \'jlpoiarlos.) Fados tiio prcjudiéiaes á forca
11m estabelecer qualquer condicfLo para o recrutamento, nem moral ~as ~eis o ! as proprias autorithldes cnc~~Tegadas da süa
illlcrar o mOllo do faze-lo, mas unicamente interpretar a lei e:ccuçao nao podem cIlmar de ler funestos ef!C1tos, nem se do,ias eleições na parte relativa a uma providenf'Íi\ que o \'Ia espcra~ flue Cossem tolerados por um ministerio que prolegülador julgou neCess'll'Í<l para garantir a lioerdade rios clama a-Justlça-como uma das bases. como uma das mai17
votantes; 2°, que se o artigo que se trata de inteqll'elar solelllnes prolllessa~ d? seu progmmma politico. (Apoiados).
contem realmente materi<l sobre a qual deva caber a iniciaQu"ntQ ao com-milrclO das cal'lles verdes e á administracãO'
tiva á c.amara dos dcputados, ó tambem inegavel que eBa do matadouro, não refcrirei agom quan[o tem Decorrido neites
,iá a c.xerceu quanrlo arloptou e enviou ao senado o ]lrojecto Ulllmos tempos, por que todos o sabem. As queixas, porém',
duqueila lei; 3°, flue se neste caso se descobri3se invas.io q~e, se repetem c7U Ilarte dos cl'ÍJdores e boiadeiros da proou ofTensa da prerogativa da camara, mais procedente tal- VIllCIiI do illlllas, em consequenCJa dos considcraveis prejuizos
vez seria o argnmento contra algumas da~ emendas ullima- que têm s(}fIrido, e que altribuem à falta de medidas c.apazes
nlente Ceitas pelo senado ao projecto de lei hypolbecaria, de debellar o monopolio que se faz nesta cidade ....
isentando ccr'tos aclos e titulos do pagamento f\O sill!o e da
O Sn.lt~El'iDES DIlS SAN-Tos:.,-Apoiado.
sim; emendas que Corão adoptadas sem que qualquer dos
Hinst:'ados senadores que cxaminár50 a materia descobrisse ,O Sn. I;Enltlm~ Pll:'fH:-.... e a previsão de aJ~uma
cutra crise ~emelhan,tc ás que)á tem' haVido pela escass~z de
neBas a iniciativa ,solll'e imposlos.
Entretanto desejo saber do honrado- Sr. ministro do impe- ulll_genero de p"llllelJ'a .necessldade para t,lo numerosa POplf.rio ~e ainda est:l1Ido llendento o projecto, e quaiHlo mesmo J,a~,,-ol cl'l~es que causar<to ao glWel'llo não pequena inquíalenba de ser rejeitadu, o ministcrio não julga conveniente e laça0', obrigando-o ate a t(llIHlI' algumas medidas excepeio~ropl'io dos principios liberaes que professa, Us:lr d" facul- naes, - como' fusso o- adiantamento de avulfadas sommas
dade quo inquustionavelmcnte lbo compete, de lletemlinal' pelo tbesouro para a cumpra de gado; tudo isto indu:r-me a
lJue se suspenda o recl'ut"mento, e qualljuer ostentacão de pedir ao nobre ministro do imperio que haja de declarar aoforça militar para que não influa nas eleiçõc:l munícipes !'enado quaes as provirlencia~ que pretendo dar, além das
l<lmbradas no seu rel"lul'lo; cUJos e!feltos não poderão deixar
esse meIO de coaccào.
O nobro prc~ideilte do conscllw te\'e a bondaile de com" de ser muito I{!ntos, como 50, Ex. mesmo reconbec.e.
Quem se recol'da das questões que se suscitárão entre a
municar-mo par[icularmente quo u governo tomava na devida
consideração este assumllto, mas faço a pergunta porque lllma. c~n:ara munitipal e o minislerio do impepio' por causa
estandQ já mui proximo o dia 7 (Ie setembro, ainda não vi da ~dmmlstração e poliCia do matadouro, deve realmente
publicaria qualquer ordem, que aliús dcvel'ia ~cr expedida adnllrar quo, f~llflo vagado hll meze5 o logar de agente om,com anticipacão sufficiente para poder produzir seus bene- cral, o g~vorno não julgasse cOllveni.ente provê-lo, lIem tomm qu;J!'quer outra dehlroração; e Interessando ao publiC<l
ficos eITeitos nas províncias mais remotas.
Tamb,'m aproveito a opportunidade para PQdir ao noJ)re a e:-ópheaç,to d~ste Cacto" ou antes do esquecinwnto em quO'
ministro do imperio que baja de informar ao senado se por parece_ te~ cabIdo um negocio qU8 o ministerio anterior julventura ch{!gou-se a fazer elfectiva a respoosólbilidade, ou ao gara tao Impor:ian~e e u,rgen!e, Olt espero que o nobre mimenos a d'em:-ssilo, de alguma das aulori,iades policiaes e 'D\stm do imperio baja de informar' all seoouo, ae porventura
outros empregados all'.oviveis, pertencentes ao partido domi- entende, como o seu l!lustre antecessor, quc convém manter
nante, contra fluem o governo imj1erial recebeu diversas os decretos de 9 de deIembro de 1851 o 1° de maio de 186:J
l'epresenlações e qUilixas,accusando-os r]'e violencias e abusos ou' se pretende revoga los por Illil parecerem incffieazes o~
commellidos nas eleicões geraes de 1SG3, seguntlo consta dos olfens ivos das attribllliçães que' a lei do 1° de (}utubro de
i'ela.tori~s das repartÍções do imperio e justi;a, apresentados 18'28 conCere ás eamarn~ municipaes.
Yas5alldo a tratar das verbas dO' o.rcalllllnto, cOlOOçarei por
em Janeiro deste anno.
O nobre presidente do conselho disse lia outra camara que declarar que, olferecendo-sc-me duvláas sobre a materia de
o ministerio de 30 !le maio mostrara-se tão severo o imparcial a\>gumas das emendas da ou-tra camara, não me !oi possivef
a este respeito, quo em vez de tolerar, ou encobrir os abusos obter ]leia leitura do debate 0 do resultado das votacões
commellidos pelos empregados!le confiança os havia denunciado todos os esclaretimentos de que pr.eciilllv~, porque 000'· en~
em seus proprios relatonos, mandando entretanto colligir os contrel essas emendas eolU a eonvelllente dlabneeã!) enlre as
esclareci,!,en.tos e provas n.~cessarias para proce~er-se como 'I ue !orão no~amentc r~digi9as ~ impressas pira a 3' disfosse de Jusllça, e havendo Ja decorrrdo tempo mais que suJli- cussao. Por ISSO po!lerer mais faCIlmente enganar-me em alciente, creio que não será fóra do proposito a pergunta que guma das observacões que a respeito dellb.s tenho de fa2er.
Quanto aos §§ à' o 40 do artigo 2", parece-me mui' proceagora C.. ço.
Eu não toc~ria neste assumpto se porventura tivesse ha- dente a observaçãO que fez o nobre senador pela provincia
vido um per!lão ger ll,ou so as competentes autor'dades obser- de Goyaz, com o fim de mostrar que tendo de realisar-se
vassem imparcialmente a lei a respeito de todos os culpados brevemente o casamento das sorenissimas }ll'incezas convirá
~onsignar desd~ já osfunrlos neeessarios para pagau;ento da&
por aquelles actos.
despezas autonsadas pela lei de dotação ullimameate proO SR. C,\NDIDO DORGES:-Não tenha susto disso.
mulgada, poupando-se assim ao governo a necessidllde de
@ Sa. FEnREIRA PE~NA:-O que posso porém inferir do abrir um credito exlraonlinario .

•
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De um {lJlartu dalhl [leio Hobre ministro do imperio não
jiÍJde bem inferil' qual seja fi opiniüo de S. Ex. a este respeito, mas em todo o caso jul~o bastante lembrar que a observac;10 do nobre senador por Goyaz está de accordo com o
que sé praticou a resppito; ,das S"as, D. Francisca C D. ,JaIluari~, COlllO se vê JI<\S leis de 9 de agosto de 18<1.3 e 9 de
setembro ~e 18G'2, art. ,'22 § 1°., .'
,
§ 10 secretaria tle"estrdlJ.--::Na .propo!;ta do govcrnoperlese a quantia de 170:7803, e um;! e/l!elllla da camara dos
deputados a re,duz,:1 1Gl:980$, inclusi'e H):O~O;ll para continuar-se a reimpressão da legislaçüo, de, 1808 a 1837, e
1:200$ pnra a codilkaçüo das decisõcs,iicerca de eleições.
Naquella c:.m.. ra forãq ,o[erecidos,. c pas,;arilo elll 'to di,;cuss,lo dous artigos additivos, um cquiparantj<> os ordenados
e mais vencimentos dos empregad~. ,da'; fJiITerentes secretarias de estado aos que actuitllllente perçcbel\l os,da seeretar,ia do ministerio da agricuiLura, segJlnl!o .15 categ,orias dos
_,empregos, e outro autorisaado o !(oycrno, para, reformar esta
ultima repartição, harmonisando-a coni ü$ demais secretarias
~e "r~tado, pelo que respeita ao pessoal e ~os ,vencimentos,
com tanto. que não haja excesso doe despeta IlJarcada llU verba
respecfivil. - Na 3" discussão, l'otelli, approvou-se ,sómente
estq seH4u4~, ~i'lig-o, que afiual, fui separad,o uu órçaniento, e,
remellldo ao senado como projecto dlStlllctO:
Entre as enlendas qLJe acompanh~o' a prop'osla ha outro
artigo nddilivo que dispõe o seguinte (lcl/do) : « Ficão supvrimidos desde já os Icrgares de cdnsultur lias secretarias de
csta~o.
n Serão süppdmidos,á proporçrro que vagarem, os seguintes logares: na seéret.lria rle estado dos negocios do imperio
os de praticantes, uni de '20 oIDcial, um de amanuense, um
de continuo.»
Este artigo. n~o entrou ainda em di>cussão., !!ias podendose agora tratar de tudo qUJ!lto s,e comi'I'~henfle na vel'baseçretaria de cstado"":' apI'o,veitarei a opportuliidade para
sl'DI'e elle fazei' em preseuça, do nobre ministro algumas
, , '
obsel'l'aeões,
Em 11I7imeifo logar direi que ndo lúe parece justo de determinar-se que os lugares de consultores ,;ejão supprimidos desde
já, ri os oulros á medida flue forem vagando', pois que se
esla ullima di>posicilo tem por funrlaniento, segundo se diz,
o desejo' de respeil,ar certos direi tu. 'l'hruil'idos pelos actunes
funccionarios, ainda quc assim coutinue o estado a fazer
despczas que de'de jú se julgão desnecessarias ou dis[lensaycis, a mc:sma fnZt10 milita á (iH'OI' dus consultores.
Parajustilicar a suppressão dos cousultores allega-se que com
ella far-se-ba n~,l peqneua econqniia dos dinheiros, publicos
sem detrimento algum do serviço" porque a. suafalla póde
ser mui bem suppri:la pelos dircclu!'o,; "eraes e chefes de
seccão das secretarias de estado; pelo procurador da corôa, e
pohis secções do conse)bo de estado, r,nas não pensaril UO
meslilo modo, quem a\lendcr, como ~umí're, á natureza de
cada um desl~s ampi'egos, e it especiliall;"le das funcçõe,; e
deveres que lhes são inherentes, segundo as leis e reg-ulamentos aéiuaes.
Os directorcs geraes c cnefes de seccão das secretarias' d~
estado devem esclarecer com informação dos factos, para
serem presentes aos ministros, os neltocios que por ellas
correm, e dirigir os tl'ULalbos do expediente para que sejiio
feitos eom a maior exactidão e pontualidade; mas não são
competentes para exercer todas as funccões proprias dos consultores, nem podem ser leg-almente responsaveis pclos pareeeres que derem; o procurador da corôa deve ser e é onlinariamente escolhido d'entre os juriscoosultos mais luibeis e
provectos, porque o seu principal encal'go consiste em dar
parecer sobre questões de direIto, podendo portauto fallarIbe, sem que isso sirva de embilraço á escolha, estudos e conhecimentos especiaes de ecr'tas materias de grande importancia, que hoje constituem a principal occupação de ill~uns
dos ministerios, como por ex.emplo a construccão e admiuistrações das estradas de ferro, a colonisação, eic.; as secções
do conselho de estado, compostas de tres membros, e certamente muito habilitadas e competentes para auxiliar o go,'erno no exame o SOlUÇ1LO de certas questões mais graves
e,lmportantes, nem podem ser incumbidas de muitos outros

trabalhos que hoje se achão a cargo uos consuiiurcs, sem quo
baja lirande demura na. sua expedi~.üo, nem estilr com cada
um dos ministrQs em coutacto t,LO frequente e illlmedialf,I
como estão os consultores, e como realmente convém quc
estejão .r~lra q~e possão entend,er-se ,ohre quiesquer assullll'tos
que eXIJao mms prompta decisão,
Com e/feilo, admira que estas e ouLI:as razões, allegar!a.s
por l!m homem tão illnslrado e competente como Ó SI', sena·
dor Nabuco, para justificar a crear,"o dlls c:;nsultore" levada
a e/feilo enl 181í9, e por 131113 cousit/r,,'ada como In'edida do,
aHa co'nveniencia para o SCl'\'iço a· ci.\rg-ô da suprellla i.ldministração do estado ...
O SR, NAnuco;~Apoiado.
O SR. FERREIRA PENNA:7'" tenMo d6sapl'areeido em 1.10
pouco tempo, formando-se uma opinião inteiramente coutraria; e ainua mais notavcl me parece a facilidade com que os
acluaes nünistros dispen~'Lo a cooSCi'ação rle funcci~narios,
que IIlcontestavelrnente tem presta o, e porlel'lão coutllluar a
prestar á administração serviços de um valor muito mais
elevado, do que o dos vencimeutos ,que perccLem dos.cofres
publicos. Todavia, es,peral'ei os e,claro'cinlentos que bouver
(113 dar-nos o nobre mllüstro' do imporio, para pronunciar o
meu voto sobre o artigQ additivo do liue tenllO fallado .•
Visto que se trata de sUllprimir elllprel'OS por aúior ria
econonlia, com o que não deixo de concordar até certo ponto,
julgo 0ppol'tuna a occasião para ohservar Ilue na verba-secretarias de estado - poder-se-ba fazer não pequena redueçao, suLstituinuo-se os actnaes correius por praças de cavaliaria, escolhi as dos reginwntos de linha,ou do COqlO policial
da côrte, á medida que us 10g-ai'Qs foi'cm vagando',
Com 31 cOrJ'eios faz-se presentemeute urna despeia ann\lal
supei'io'r a 53,000$, quç sem detrimento al;,;um do servico
publico, nem o/fensa dos dj!'eitos por eVes adrluiddos; poderia
em breve tempo licar rellllZlda talvez ,i qUlll'ta parte, alem de
poupar-se ao lhesouro o cncarno de futui'as aposentadorias,
Esta mesnia medida jii eu iOdiquei ha muitos ilnnos quando
tinba assento na camara dos ueputados, e se alguma objecçilo
se Ibe fez foi (;"io fuHl que escapou até boje á miuh:l remi
niscencia ; agora, porém, a vejo adoptada po'r uma das emendas da mesma camara, mas sóniente para a seáetaria de es·
tado des \lego cios da guerra, não podendo descobrir a razilo
por que deiÍd de ser ex(eusiva a todas as outras.
§ lI. Gabinete ,imJlcriat.- Na proposta du governo p.e~e
se a mesma quantIa de 1:090$ marcada para os exerCIClOS
anteriores, e por uma emenda da outta camara aug'U1entase-lhe a de 171$i'28, equivalente a parte da gratilicacJo pag-a
pelo nrinistel'io du imperio ao encarregado uos trabãlbo,; de
B,;cripta do conselho do estado, Parece-me, por~m, que esta
,Iespeza sc'ria mais propriamente inGluida na verba- coo,e·
lho de estado-, e que eni vez de dividir se o total da graLilicac"o pelos sele ll1inistel'Íos, llevcril ser paga sómente pelo
do ímperio, poupando-se assim ao funcciollilrio a obriga,ão
de apresentar alle~tadGs em tantas reparticões par.: provar o
o/fectivo cumprimento dos seus deveres. •
Quanto aos §§ 13 e 15 ([Iresidencias de provincias e camara
dos deputados) noto que as respectivas ajudas de eusto n"o
se achem incluidas n:!. tabella do arl. 12 aduitivo, que designil
as verbas do orçamento, para as quaes podera o governo
abrir Credilos supplementares. Parece me que a falta desta
faculdade poderá em certas circumstancias trazer emburaç.oS"
il marcba da administração, e ainda menos justincavcl a
,julgo quando observo que a outros ministel'ios é ella concedida para satisfacão de uespezas de ig-ual natureza,
Tambem não "devo deixar de a[lrol'eitJr a opportuaidade
para ch..mar particularmente a attenção do governo sohre a
consideravel despeza que se faz por conta do estado com a
acquisíção de mobilia e outros objectos pai'il o serl'iço e decoração dos palacios das presidenclas,
Em 1853 expedirão-se ordens para que todos estes objectos
se achassem sempre inventariados, e sob a guarda de certos
empregados; m"s, essa medida, que algum melhommento
trouxe a este ranlo ue servico, poderá tornar·se muito mais
completa e efficaz, organisando-se um~ tabella que designe
com toda a precisão e clareza os oh.lectos que poJem ser
comprados ú eusta da fazenda puhlica, ErUlI\Lll1to islo se nii~
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O nobre senarlor pela província de Goyaz, comhinando o
fizer, enlfjUanLO depender sómenle do arbiLrio de cada presidente a acquisição daquelles. que io~em do ,eu I:O,.to,. deverá rehllorio apresentado p~lo minisLro do impeno com o orçaa despeza augmentar-se de dia em (ha com a substl tUiÇJO de m 'nLo, procurou dedUZir dossa comp<tracão illeollerellcias ou
mui Los que se estragão ou extravião facllmmte, podendo-se contradicçõcs inexplieaveis. Eu peço Irêença ao senado para,
até entender {lue é licita a compm de pianos, quadros, segundo o seu sysLema, collocar ao lado das suas aeeusacões
ricos apparelhos e vasos de porcellanJ, c outros arlígos de Lrechos desse mcsm? relaLorio que S. Ex. leu. Parece-me que,
. luxo, como já alguma vez sc Lem entendido, segundo me se o noiJre orador ltvesse eom!Jinado todas as partes do relaconsta,
Lor.lO, e consorcJasse. as Ldeas qU? suppõe contl'apostas c desQuant? á verba-Bispos cathedraes, parochos e relação unidas que elle contem, sem dUVida alguma não che~aria ,.s
meLropo;htana-para a qual se pedc na pL'oposta a quanLia de conclusões que. tirou. Limito-me, pOL' conseguinte, simples o
1,083:934;;)980, convém repetir uma Qbservação já fcita pilr lllllcamellte 'a por de um lado as censuras do nohre senador o
mui Las vezes, isto é, que esta despeza, sendo j:l tão eonsi- do outro lado trechos do relatorio do minisLerio do imperio,
~el'a"Cll poderá em poucos annos tornar-se supcriol" ÚS
Tr~s for'l'1 os ponLos capitaes a rlue S. Ex. se referiu :fOI ças do tbesouro, se as assembléas provinciacs continuarem cOlls~lho de estada, administração de provincias c assembléas
a creaL' novas varochias com a mesma facilidade (11Ie alé provlnclaes.- quanto ao. conselho de estado, S. Ex. opinou
agora tem havido, sendo a isso movid:ls Illuitas vezes 11 ..10 'lue cu tltlha fClLo ronslstlr toda a reforma na necessidade do
tanto pelas necessidades reaes dos povos, como pelo inte- discriminar os negocios puramente administrativos dos admiresse quc um ou outro partiLlo politico póúe ter nas deieGes, ni,Lrativos de naLureza contenciosa. A organisaeão de uma
(1Ipoiados).·
•
srcção do conselho de esLado. especialmenLo dest(nada a toRecordo-me de que, lia poucos anllOS, fui oITcrecida ao mal',conhecimento de todas as questões administrativo-eonsenado por parte da commissiio de fazenda uma emenda ao tenclO,as, c a creação de uma secretaria, não forão exclusiorcamento para o fim de dekrminar-se que não se levasse a vamente lemiJradas. Eis dous tr'ech03 do relatorio para proclréilo o provimento· de nO":ls parochias c comareas, em var o contrario: (lendo)
quanto o poder Icgisbtivo ~eral n,io concedesse credito
cc Alguns dos meus illustrados antecessores tôm indiearlo
para pagamento das congruüs c ordenados dos procuos e
os pontos capitües sobre que deve versar e;so tra!Jalbo. Em
juizes de direito.
_
Essa emenda, que llarecia-me inteil'amente conforme a cons- geral adopto as idéa'l IJur elles enunciada'l,
cc Nlio entrando no desellvolvimento deste vasto e gravo
tiLuiç'io do estado, foi combatida pOl' diver'sos omtlores como
porque
natla
puderia
dizer
(lUa
vos
fosse
e,traassumpto,
j'l
oa'ensiva das alLrilJUições das assemblélls provinciaes, e a lJuest;10 ficou até hoje indecisa.-Entretanto eu creio que se o go- nho, j:L porque excedi ria isso os limiLes de um relatorio, jo]~o
vemo imperial reite!'llr as convenientes recommendacões aos todavia dever apre;entar especialmente a vossa consideracRo
•
presirlenLcs para que não lIrestem o Sel[ assenLimenLo a dous desses pontos. n
Ci Lei, é verdade, dous pontos que cu repntava capiLacs
semelhantes creações, quando não forem caLalmcnto justificadas, cessarãõ em grande parte os excessos c aLusos que esta ciLaÇãO, porém, não importa exclusiio de outra qualquer
üléa, aliós consequenela necessaria e dependencia indispeliaté hoje se tenl notado.
.
Para a verba-seminarios-perJc-se na proposLa .10 gover- savel das mesmas idéas citadas no artigo do relatorio,
O nobre senadoL', referindo-se ainda ao conselho de estado,
no a qnantia de 191 :GO()$, que uma emenda da eamara dos
deputados reduz a 1i.íO:OOO.;i\, sendo com os professores exis- e llrocurando liga-lo ú administração das provincias, tratou
tentes, nos termos do decreLo n. 3,07:l de 22 de abril de da necessidade dos eonscliJos administrativos,e esLranuou que
18(j3, - 81 ,OO()$; para mais dous semi na rios que se pussão em referencia a isso eu não c~tndasse at[uillo que ('lIe chacrear 18:000$; auxilio ao do Amazonas 6:0nO,~; obras, repa- mou a necessidade de esplteras consultivas da administL'aeão,
ros, c auxilios que fOL'em necessarios .ilHlOO.$. Esta somma Creio que ainda neste ponto S, Ex. enganou-se; pOI'quê, so
n~o será pro.vavelJllente sulficiente para satisfazcI' as neces- lésse o ürLig·o do relato rio que se refere ú administra cão das
sidades de todos os actuaes scmínarios, mas não posso ainda prol'incias, lá encontraria quo dous S"O os defeitos cápitaes,
assim deixar de reeomJllendar a protecç,io e benigni,lade do segundo o meu modo de vêr: 1°, a falta de taes conseluos
nobre ministro do imperio o da cidade de CuiaLá, como um que illustrem e auxiliem a arção presidencial; 2·, a necessidade de estender a aeção pre>ideneial por todo o tenitorio,
daquelles que l'eclamão maispromptos auxilios.
Eiô o qne disse: (lendo)
E' certo que o governo já tem consignado diversas quancc Investindo·se os presidenLes de provincia de extensas o
tias para as obras em construcção, mas ainda não bastiÍrão
para dar-se-Ihes impulso tão prompto como convem, e em- importantissimas attribuic:ões, não óe cuidou em crear auxi'Iuanto o estado do edifieio não permiLLir a admiss~o de liares, quer para eselare"ce·los com seu conseluo sobl'e os
alumnos internos, terão de ficar em grande parte baldados negocios grave; c as (Iuestões praticas, quer para coadjuvaos nohres desejos e esforços c.om que o zclo;o c respeitavel los, em qUülidade de ngentes administrativos, nas localidades
prelado daquella diocese proeura pl'omover a educação dos o:lde a sua acção e fi calisaçãú não podem exercer-se imme,Ira Lalllen te,,,
.
jovens que se destinão ao saeerdoeio,
Podendo se inferir da disposi!)ão do ar!. 13 (adrlitivo) das
Compreuendendo !Jem a difficuldade della, medindo to,la
emendas da outra camara '[ue fica annullado o el'edito annual extensão da censura, o nobre senador voltou as annas c exde '.!.:OOO~ concedido pelo ar!. 2:3 § 3° da lei de 9 rle setembro clamou; porqne a não fizestes c vós eonsteslastas com o mindo 1862, .com? auxilio á publicaÇão dll Flora Brasiiiellse do guatlo projecto que passou na camara? A reforma completa
Dl'. Martlus, Julgo dever chamar tamuem sobre cste objecLo da adminisLração dns provincias túl como o nobre ,enarlor
a particular atlenção do nobre ministro do imperio, por e;tar quer n"o é posõivel desde jú, nem mesmo púdo ser aceila
persuadido de que a vista da informação do mesmo Dl', Mar- com o açodamento c precipitacuo que S, Ex. deseja. A centius annexa ao relatorio de 18G3, não pódo !cr d:l intencão sura não alcança o ministro rIo imperio que falia perante o
do governo, nem das camaras legislativas, fazer cessa" uina senado; a censura alcança os diveroos ministerios que anle,
despeza. tão modica, e tão justificada, Jlelo merecimenLo d.1 deUe existiL"iO, alc1111ça o conselho de esLado, alcança a caobra, e do seu illustrc autor,
m~ra dos S'·5. deputarlos, alcança o senado.
.
Eu recordarei a S. Ex. o b iUI;lnle parecer do Sr. viscondo
9 1'.', minisü'o .10 11ll1)Cl'io: - Sr. presidente, sendo
tantas e tão luminosas as observações feitas pelos dil'ersos do Uruguay, onde se nota entre as difliculrlades que appal'Csenadores que têm oceupado a tribuna. tenho mai~ este mo- oom na defectiva o"ganisaçuo admini,trativa que temos, os
tivo para senti-me constrangido na cxposiç;io das idéas que defeitos da devisão territorial, a falta de pessoal, 11 desigual·
professo e na defesa dos acLos que aqui têm sido censurado;. dade das províncias, o grando accrescimo de despéza,
Eu recordarei que, consultado o conselho de estado a tal
A plena convicção, porém, que nutro de que não mereço. as
censuras que me forão feitas anima mo, c estou convenCido res~eito, víu.e na necessidade de oITerecer bases para um
de que o senado me desculpara, depois de ouvir as razões que proJeclo, mas !Jases que á toda luz demonstravão a impossibilida.de de logo e logo fazer-se o que S. Ex, quer,
passo a expllr.

.
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Iinterpretacão
d'onde nasce? Da duvida a respeito da inteIligencia dos artigos, isto é, da duvida a respeito do pensa-

Eu recordarei que ha difticuldade de colleccionartodas essas
importantes funcções presidenciaes e definir sua natureza e
iimites; não é trabalho de um dia, e isso mesmo foi expressamente reconbecido no parecer a que alludi.
Como, pois, o nobre senador queria que o ministro do imperio, tendo alguns mezes de existencia, fizesse aquillo que
homens provectos na sciencia, estadistas reconhecidos, illustraccões que não podem ser contestadas, não o conseguirão
em álguns annos?
O SR. SILVEIR.I. DA MOTT.I.: - Então porque não quJz
adiar o projecto?
.
. O Sr.. ~lIl'1ISTRO DO IIIPERIO:- O nobre senador, como eu
disse, ~omprebendeDl!o bem o a~cance desles f~'!:tos, alcance
que hOJe adqUlre maIOr proporçao pela conOssao que S. Ex.
presentemente faz perante o senado, pOI~qu~ implicitamente
d~clara em seu aparte. que. o governo nao e responsol'el rOl'
n~o. ter apresentado ale bOJe .essa reforma completa e lU
tell'lça, pergunla: « Porque m~o procurastes que. se adlilsse
na eamara dos deputados o proJecto a que me refiro? » Peço
lle~nça ao nobre senador para po~derar-Ihe que ha dous
mOlos de reformar; ha reformas ~arclaes e ha reformas completas. Eu comprebendo que nao se apresentem reformas
parciaes quando estas não podem ser dlsculidas e approl'adas independentemente das outras; comprebendo que a reforma completa seja sempre apresentada, quando impossivel
é apresentar reformas pareiaes; mas, se nós reconbecemos
que a demora é inevitayel, e se podemos obter algum meIhoramento, porque não havemos de consegui-lo, porque não
havemos de envidar os esforços necessarios para qua o corpo
legislativo ap'prove medidas a.dequadas ao mal, embol'a incompletas? E o que fez o proJecto a que S. Ex. se refere;
apenas deu aos presidentes de província algumas atlrihuições: alargou-as.
Esta medida é segoramente importante, se allendermos á
centralisação admini"trativa e aos incommodos que som'em
muilas vezes aquell~s que, tendo pretenções, são obrigados
a vil' á cúrte do Rio do Janeiro, quando aliás o goyerno geral
em ultima analyse ha de fundar as suas decisões uas informações que recebe dos mesmos prusidenteil de provincia. Ila,
pois, utilidade, e utilidade reconhecida.
E, senbores, essa utilidade nem ao menos tem sido apre!)'oada só pelo gabinete aetual ; o proje?to que se discnte não
e senão o art. 10 de um proJecto que Ja fOI apresentado por
um ministro que mereceu o apoio do nobre senador c das
camaras, e que. seguramente pela sua illuslração e talentos
é digno da conslderacão de todos aquelles que se oeeupão dos
negocios publicos. •
.
.
Porque, pOIS, o nobre senador se. ad~lrou ? S. E.x. procurou encontrar base pal:a a sua admll'açao I~O enthusl.asmo, na
el?phasls com que. f?l recebida essa desejada medida.. lllutlm-se. lIa ~o perml.ttlr que lhe dIga que, se bouveent~uslOsmo
esse en.thnslllsmo fOlraz.?avel,e uDlcamente teve em I'lsta o fim
tlo proJecto. Na ~Is.cussaoque ~ouvenaca'!1ara~]osdeputados,
quando mo exprImi a t~lrespClto, declarei poslllvamente que
era uma reforma parCIal, IIlcompleta, e que apenas eonsultava uma das phases da questão; mas que, porque não podiamos fazer desde logo uma reforma ioteira, não deviamos
cruzar os braços e deixar de fazer alguma cousa. Fui explicito e mencionei ~s conveniencias da. medida lembrada. A
excepeão opposta pelo nobre senador Importa um obstaculo
invenéivel para o bem. « Nada .laçais, porque nITo podeis
fazer tudo)) é o seu ~rito de guerra. Eu penso de modo
diverso. Esforcemo-nos, é o meu pensamento, que havemos
de chegar ao almejado fim.
O nobre senador, referindo-se ás assembléas provinciaes,
allribuiu-me idéas que não cmiLti, quando tirou do trecho
do .meu relatorio, que S. Ex. }eu, inducções .que não são a~tomadas pelas suas e'pressoes. Da obseul'ldade e eonfusao
que eneontl'o nas pbrases do acto addieional não se deduz
que eu entenda que a interpretação deva ser nestc.ou naquelle
sentido. E' justamente na duvida que ha a respeIto da mtelligencia dos artigos que está a obscuridade e confusão. O
arl(umento, pois, de S. Ex. me parece contraproducente.
Se o acto addicional não fosse obscuro, não fosse duvidoso,
não havia necessidade de interpretação. A necessidade da

menlo que os mesmos artigos contêm. Como, pois, S. Ex.
conclue da minba a/lirmação, que eu manifestei-me no sentido da~ idéas conservadoras?
Accreseentarei ainda, Sr. pl'esidente, que não sei bem como
se disoriminão partidos quando se trata de interpretação de
leis. Comprellendo e sei perfeitamente que o corpo legisla tivo
no acto de in terpretar as leis póde innovar; mas, quando se
trata simplesmente de eonhecer.o sentido de um<llei q~alquer,
quando tratamos de reeonstrUl~ o scu pensamento, naO comprebendo que, em nome de partidos, se aceite e,te ou aquelle
sentido; eutendo, pelo contrario, que é dever do homem publico aceilar o scntido qne <l letra c o espil'ito da lei coutém,
sej<l ou uão favoravel .is hléas politicas que elle sustenta.
(Ap01:ados.)
Não posso compre1Jender a nobre senador por Goyaz; não
posso aceitar as inferencias que viu em minhas palal'ras; não
sei como sem Querer me afIas lo das iflêas liberaes c sigo as
idéas conserl'ar]oras; não posso comprehender discriminação
de partido neste terreno ...
O SIl. SILVEIIlA DA 1tlOTTA: - O espirito do interpretador
tem muita infiuencia na interpretacão:
.
•
O SIl. FERRAZ: - Conforme.
O SR. MI1\ISTRO DO lMPEIlIO: - Não contesto; contesto qne
esse espirito deva ir até o ponto de fazer com que uma lei
diga o coutrario do seu sentido. Neste caso a interpretação
contém reforma.
O nobre senador allribuiu todos os confiictos das assembléas provineiaes com os presidentes á má dil'isão das rendas.
Confesso quo não eomprehendo o alcance deste argumento.
Se o nobre senador estudasse a razão de cada uma das questões que se têm suscitado, se quizesse por um instante altender.a todos?s conOictos que .lêm appareeido, creio q~e nã?
p?d.l~ conelu~r que a causa uDlca de taes confiletos e a llIil
dlVlsao das le~das.
.
..
O que.: porem, me pareceu mnda m~nos aceltavel f?1 a
affirmaç!!,o de S. Ex. de que. o ac~o ..addlelOnal ela cldrtSSII,uo,
não baVla uma ·só de suas dlsposlçoe. que pudesse suscItaI'
dUVida.
.. .
D~ modo que as. as.sembleas provmclaes, l~etaudo com os
~resl.dentes de provmeIa e exercend? ac.to~ mu~to co.n,tra.dlc~o.
lIOS, o conselb.o de estado dando lI~tClpletaçoes dller,as, o
governo por ansos dando.tambem diversas. m~erpretações ; o
~~nado votando. a no~eaçilo de uma commls:ao mys~il; t~do
I,SO. nada vale, S..E~. entende 9u~, apeza1 de todas e,tas
dUVIdas, o aeto addlclOnal é clarIsslmo
. .
Do modo que as questões que se referem ao dIreIto de
crear impostos sobre objeetos exportados, quer para paizes
estmngeiros, quer de umas lIam outras provincias, quer de
uns para outros municipios da mesma provincia, nada valem;
de modo que as questões allinentes ao direito que tem o presidente de suspender a publicação de leis provinciúes, n,io
sujeitas á sanceão; mas contrarias á conslituição ou oITensivas de tratados, de impostos geraes ou dos direitos de
outras prol'incias, nada signifieão.
.
_
..
O SR. SILVElIl.l. DA MOTTA. - hso esta mterpretado.
O SR. MINISTlIO DO mPEnlO : - Todas as questões que so
referem á inserção de disposições estranhas nas leis do orçamento e nas qu~ não dependem de sancção, á decretação de
impostos municipaes sem dependeneia de sancção; á discussão das leis não sanccionadas o ao modo de sua votaçilo
quanto aos dous terços; e linaImente as questões nlativas
á sanccão da lei reenviada, nada disto tem imporlaneia, ou
encerrá olJseuridade; sobre nada disto ha duvida; o nobro
senador acha que o acto addicional li clarissimo I
O Sn. SILVElnA D.I. ~[OTTA: _ Disse mesmo.: já houve int r reta cão
e p '- .
.
O Sn. ~lll'(Js!no n~ IMPEDIO: - V,. Ex. esta enganado; sobre esta quesl.ao UltlllJa, menos dUVidosa a meu ver, a da
sancção de.pols da lei. ser. approvada polos llous te,rços,
ha dous aVisos contradlctonos do governo, um. de 1838 e
outro de 1856. Em 1~38 ~ustentou se que. a leI approvada
pelos dous ter~os podIa del)mr de scr SallCCIOnada pelo pre-
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sidenle da provincia, e em 1856 sustentou-se a doutrin.a tantes por parte das mesas, definicão dos casos de mullidadõ
opposta. Até sobre esta queotão, que me parece menos dUVl- da eleição, alargamento de certâs immunidades conferidas
dosa, porque acredito (é opinião minha individual) que depois pela lei, representação das minorias o cerceamento do re·
de reenviada a lei a sanCCilo é obrigatoria, ba duas opiniões. curso concedido para as relações do districto...
Ora, pergunto, as duvidas que autorisão a IIlterpretação
O Sn. FEnlUz: - Muito bem!
da lei serão opinião minba, a opinião do nobre s~nador, a
opinião deste ou daquelle? Creio quo não. Ainda mesmo que
O Sn. MINISTRO DO mPERlo-: ... tribunaes que pela sua.
o ministro do imperio suppuzesse que a lci era clara, para natureza, a meu ver, ba muito tempo não devião tratar de
determinar a obs.curidade della so havia rio recorrer, não atues materias. (Apoiados).
seu juizo, mas a esses juizos contradictorios dos divcrsos • A respeito da instrucção publica, o nobre senador fez
gOVCI'l10S, das diversas camaras e do conselho dc estado; á tambem con-;;iderações dc muito peso; mas permitta dizer que
opinião geral; não bastava quo elIe dissesse: « A lei ó clara, ellas não tém procedencia. Os calculos estatisticos a que
não precisa .de interpretação. "
S. Ex. se cntregou não são exactos em suas bases, nem em
O nobre senador, além destas censuras, que. todas se suas consequencias. Não são exactos em suas bases, por isso
referem ao meu relatorio, estranhou, no começo do seu que S. Ex. (note-se bem), tratando das escolas publicas,
discurso, que não tivessemos tratado de consignar verba comparou os alumnos que frequentavão essas escolas, tendo
para o pagamonto dos dotes o dotações.
em vista a populacão, com o numero total daquelles que são
Hecordarci a S. Ex. que, quundo o orçamento cstava em educados em outrôs paizes, por exemplo, a Hollanda.
2" discussão, na outra camara, ainda não tinha passado a
O Sn. PO~IPEU: _ V. Ex. verá que tambem considerei a
Ici dos dotes e dotacocs; e na 3" discussão era impossívd um in;;trucç1l:o pl'ivada.
augmcnto de verbá. Ora, como uão havia inconveniente
algum em seguir o precedente que se deu em 181.3, c~tado
O Sn. 11lNISTRO DO mPEnIO ;- Não ouvi isso; nem, para
ha pouco pelo illustre senador pelo Amazonas, entendemos tomar em consideração a in~trucção privada, V. Ex. tinha
que,passando a lei do orçamento como estava, podiamos, por dados.
meio de uma resolução especial, obtcr autori,;ação para tal
O SR. POMPEU:- Presumi que ella. dava oulros tantos
despeza.
alumnos.
Eu nunca sustentei ncsta casa, Sr .. presidentc,. ne.m em I O Sn. IHNlsTno DO I:\lPERIo:-Esta base não é real, e nest6
p~rte alguma, que ":S despezas reeonhecldas por leI nao PI'C- caso a base do calculo desapparecia ou ficava modificada.
Cisão de uma autonsacão cspeclal para screm elfectuadas.
Accresce ainda outra consideracão: tanto em referencia á
O que sustentei foi guê, quando se tratava de uma despeza população, como em referencia á ·instrucção publica, S. Ex.
dessa naturcza em clrcumstanCIaS e,~traordmarlUs, o governo calculou a populacITo actual do imperio por uma regra que
pOI!ia contat' com a approvação. do corpo legislativo, porque' estabeleceu, e principiou por uma contradiccão. Reconhecendo
o JUIZO deste já estava antenormente malllfestado; era o o defeito das estatisticas entre nós, recorreu a um antigo
corp? leglsbtlVO. que tlnba dcclarado a utlhd.ade della, era trabalho, e sobre este firillou o seu calculo de augmentos.
a lei que a fixava .prevlal,ncnte. EIS o que diSSe.; sustentei
Ora, a regra do accrcscimo da população dentro de um
(Iue o .ubnso era um Imposs~Yel nesse ca~o ; lIIas lIao dls~e que numero dado de annos, conforme a doutrina geralmente acei~
seporlm presemdll' de automaçãoespeclaJ; n~m podIa d!ze-l,?, ta, varia, ni'io só em relação aos diversos paizes, senão tamporq~e, se el~ten(~esse que s.e .podIa prescllldlr de autonsaç~o bem dentro de um mesmo paiz, desde (Iue se dão certas cirespecllll, cntao nao a pedll'lu, como pedi. A apl'esentaçao cumstancias.
do crcdito foi a prova mais palpitante de que eu entendia que
O S P
. B
.
a autol'isacão era indispensavel. Nilo tendo pas,ado em
n. O~lPEU . em sei.
tempo, recorreu o governo a outro meio, e submelteu o seu
O Sn. MINISTllO D? InIPEnlO: - Por conseguinte a. base de
acto ao juiz9 das camaras.
S. Ex. ou fica redUZida á mesma cousa que era antes do ealNão me recordo de outras considerações feitas pelo nobre culo, ou então n:lo póde dar as consequencias que o nobre
senador por Goyaz. VoHal'-me-hei, pois, para o nobre sena- senador tirou.
dor pelo Ceará, que me honrou hontem com algumas relle·
Não quero com isto dizer que a instrucção pnblica Dão
x(lcs, sem duvida luminosas. S. Ex. fallou sobre importan· podia tel' caminhado mais; apenas sustenlo que as censuras e
tissinIlls materia, que, se bcm me recordo, forilo: reforma as queixas que a tal respeito se fazem não são de tanta juselcitoral, instruccão primaria, instrucção secundaria, instruc· tiça c lmo parccem. E' preciso levar em conta toda3 as causas
Ção do clero, senlinarios e divisão de bispados. Todos esses 'Iue a tém contrariado em um paiz como o nosso.
ohjectos forão encarados pelo nobre senadur.
O Sn. PO~IPEU: _ Não censurei.
O Sn. ~lINISTno DO mPEnIO: -. Sr. presidente, apezar de
Quanto á. refOr!~la ~leitora~, estou convencido, SI'. presi·
dente, que c precl,o fU7.er al"uma cous~l e meoccupo ~ctual- torlas as ~ontral'ledades, tem-se feIto bastante. Não me refiro a
mento ~e um p~oJecto ~ tal r,e.spelto. N,w aceito: porem. e';U mim; acredito que todos os governos do meu paiz têm feito tanto
toda a .\la plellItude a, lefle~oe~ ~o nob\e scr~adol pel? Ceal~, quant.o el'a po,slvel fazer. Causas que não estavão no poder
quando bascou o calculo da leple, enta 0'1O, n,LQ soble a !nas,a de IllIl~Uelll remover li que impedirão que a insLl'Uccão
!!~s v~tantes, mas sobre a IIIassa de toda'a populuçao do publica" chegasse ao ponto que se podia desejar, TOdayia
IInpeJlo.
creiü que n,lo ha motivos para queixa, e que o nivel da
instl'Ucção em geral no paiz tem crescido, e crescido muito.
O Sn. PUMPEU: - E' desta que falla a constituição.
O Sn. POMPEU: - Tem crescido, mas muito pouco.
O SIl. MINISTRO DO DIPEnlo : - E' possivel que este pensament~ exprima ulDa aspiração, mas não p.ódo exprimir uma
O SR. MINlsTno DO B1PERIO: _ Se V. Ex. argumentar
tbeona legal p~I:~ calcul.ar. a re,present~-º~,o do 1~~~7.., Des~e eom os proprios dados que apresentou, ainda mesmo defeiquc a couSt~tUI~'~O detClmllla a, COndl~?e, uece.,dnas p~la tuosos, como sãO, e compalar o relatorio ~e~teanno com os
que qualquCl I'0"a votar,. a base forço.amente ba de ser o outros relatorios' se fizer ealculos estatlsllcos sobre e,ta
numero daquelle~ qU,e. vo.tao_...
'"
• .
base, com certeza' se eonvencerá que tem havido aUl'mento.
OSIl. PO!lPEU.-NdO e a"lm no, E,tado,-Unld03, uem no
O nobre senador fallou tamberu sobre a necessidade de
Chll!.
maior numero de bispados. Reconheço, SI', presidente, que
O Sn. ~lI1I"1STnO DO mPEnlo o-Por isso digo eu que esse seria convenicnte diVidi-los, creando novos j mas o senado
pensamento póde ,er uma aspiração; mas não é UlUa theoria sabe perfeitamente que a el'eaçào de u~ hispado exige
legal.
outras creacões; a questão, pois, não é Simplesmente uma.
• Igualmente achei de summo peso as considerações que o questão de ütilidade, mas tambem uma questão do despeza;
nobre senador fez sobre a qualificação o o desconheeimento e, se com os bispados que temos actualmente despendemos
dos votantes. A reforma de que me occupo encara estes talvez mais do que aquillo que podemos, como havemos de
ontos, que reputo capitaes: qualificações, recusação de vo- multiplica·los? A multiplicaçãO de bispados deve dar como
lO
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consequencia que sejiio elles servidos perfeitamenle, e que
produzão os elTeilos' que se lêm em vista; mas, se com os
actuaes enconlramos difficuhlades para volar as quanlias
que são necessarias, como havemos de multiplica-los? Em
w.z de produzir bens, produzirião male.s.
O nobre senador fallou tambem sobre os seminarios e referiu a negação do governo ger~1 il? pedillo do bispo do Ceari!,
para não ser destinado ao senllnano dal!uella provlflcla o proprio nacional da LagOa Funda. Dcclaro a S. Ex. qUl', se neguei, fi-lo na plena convicção de que cUIDpria o meu deve..
\)uando se determinou o aproveitamento desse pedido a que
se referiu o nobre senador, bouve informacões, e por ellas
guiou-se o gOI'erno 'ieterminantio as obras" Nenb~ma reclamaeão appaIeceu. Mudar repentlllamente me parecIa um acto
de pouca prudencia da parte tio governo, e eu queria poder
explicar perante as camaras e o paiz a razão do meu proeedimento. Se depois de ter mandado fazer essas ohras. eu tivesse
-llccedido ao pedido do bispo, no dia seguinte sc me diria:
« Estragastes as quantias empregadas até lIgora nesse
predio, cujos concertos forão determinados em vi;ta das informaLões recebidas. » E de certo. senhorcs, esses concertos
nüo tei'ião sido determinados, se llvesse hilvido logo reproEentaeão do bispo. Tendo havido, porém, nova representação
do bispo, mandei verificai' se era possivcl applicar o edilieio
que tin1Ia de servir de seminario PaI"l colle;;io de orph:,'
realizando-se assim o pcdido do bispo sem pI'ejuizo doô cofre"
publicos.
O Sn. POMPEU:-Não é possivel.
_.
O Sr.. Mlll'lST~O DO lllPEnlO:-S,e nao for POSSIVC], procurarse-h" oulro mclO. O que quero ~ qnc nl(ue o nWJre .senador
sabendo que o govcrno nada maIs fez d_o ~ue cumpl'lr o seu
dever, e quc, se ba elTO da sua parte, nao e culpa sua. Dcmonstrada a impossihilidade do seminario no edificio da
Lagôa l'unda, dar-se-hão a, providencias possíveis.
A proposito de semicarios, prolestou o nobre senador contra o decreto da '22 tlc alJril,que S. Ex. enteade que é attentaLorio do dirci to dos hispos. Permilla-me o senado qne não
cntre no desenvolrimcnlo dcsla que,lilo ; hão I'ejo ni,ta convenieneia; ludo qur,nto se podia dizcr pró on conlra (e o noLre senador não desconhece) eslil no ultimo relatorio do
·meu iUustre anleecssor. Ncsse relalorio enCOnll'CLo·se as
represenlações dos hi,pos, assim como aô resposlas que brilhantemenle lbes deu oS". marrjuez de Olilll!a ; ahi e,l,lo
compendiadas todas as allega\ões que se pOIIem produ1.ir.
Limilar-me-hei, pois, a dizer 'lue n:lo vejo molivJ para as
queixas que se levaulitrão, uem para qualquer modi!iciIÇ<10:
l,orque enlendo quo quem lavrou o decreto em nada oiIendeu o direilo dos hispos. Se I,ouvesse rilzdo para as eensurns
que se Uzerão, enl:l0 o motivo era mais ant:;;o, porgue nfto
La rmão para a celeuma quc se ergueu. O uccrelo e talrez
mais grave do que....
O Sn. l'oMPEu :.,-Eu l)er~untei se V. Ex. tin!Ja resolvido
~

esla questãO.
O Sn. ~J1~lSTnO 110 mPElllO :-!rlanlil'e o decreto; as rnzõcs
nue se alJe!"árão não mõ convellcól':lo, não concorJei com as
êensUI'as q~e se fizerao. Todavia não assevero que n~o posm
LaveI' modifica;:ão cm um ou oulro ponto, se us julgar COII'Venienles.
O uobre senador fullou-nos tambem nas necessidades Ih
creacão das faculJades lheol0p'icas, No relatorio se encontrariiõ as razões por que ale hoje o govprno não tcm tratado
dislo. Neste momeuto e,forco-me por YlÍr f·e é possivel ,10
menos crear uma faculdade" theologica no Ilio Ide Janeiro.
Tl\m hal'ido dificuldadcs I'ratie,ls; o eor[Jo legiô alivo volou
1ti:OOOll, para duas faculdades, sem descrimin:lr a quantia,
e eom lal quanlia é impossivel estabelccer-se duas faculdades lheologicas.
O nobre senudor, referindo-se ás freguczias vaL,as, notoll
que em PCl'Ilamhuco houl'cs>e decorrido largo temllo sem que
taes freguelias fossem poslas a concurso, e ainda estranhou.
de roodo qne me pareceu noLavel, que eu livcsse sohre tu.1
que,tüo consullado o eonselho de estado.
. O Sn. POMPEU: -Nfto estranhei; disse que isso me parecia desnecessario.

O SR. MINISTI\O DO IMPERlO: - Vou moslrar como era ne- .
cessario.
O nobre senador sabe perfeitamente qne em 1856, a pro]Josilo do c~ncurso ~a f!·ellnezia. de.Nazareth, o bispo de Per~allJbuco nao q\llz Instituir o YI!;'ano então apresentado, por
ISSO qu~ enlenDeu que, lendo Sl(~O esse saeer!lo~e proposto para
freguezIa ,h versa, o governo n<LO tInha o dIrClto de manda-lo
p~ra aquclla freguezia. Decorrênlo perto de oilo annos o
soJ!re eôôe pont? foi ouvido o conselbo de estado pleno, o q\;al
0PIllOU, em nILInHt. analyse, que se mandasse pOr (Ie novo a
concurso a freguezla. Quando se mandou pôr a concurso essa
freguezia, foi que o bispo começou a pôr a concurso as ouIras que se acha vão vagas. Ora, de que meio podia [ancar
mfto o governo para que as frcguezias fossem postas a côncu rôo ? Qual o meio pralieo'ljue o nobre Eenador olTerece?
O meio que exi>'te não Eel'ia por certo e>'sa ordem (fue eEtava
sujeita a nfto ser cumprida. lIste faclo reunido lIO (IUC observei nos concursos hilvidos em Pernambuco explicão o aviso
que expedi.
O Sn. POMPEU: _ E o all'wrã das faéultlades ?
O Sr.. r.m:ISTr.O DO IJIPEnlO : - Sei muito hem, no proprio
relalorio que apresentei V. Ex. verá que me fundei no alvará
. dils faculdadcs, que manda pôr 10fiO a concurso aô freguezias
! "a:;as; maô toda a quesLl0 está n,o valor desse 1000; e t<luto
eSI,í, (Iue o conseliIo de estado declarou que o meio pratico
pan~ eyitar a ~lim~uIJade era determiuar o prazo, mas que
hana IlICOIII:enlCilela ~m filze-Io.
.
Occorre anlda que e pos;II'el que molivos podero,os {Ieterminassem a demora: a filHa de conCUlTellteô, a cOllscicncia
de não conseguir os melbores padres em uma occasião dada
podem Eer motivos tie demora; e neste caso o que deverá fazer o ~OVCi'llo ?
D

O Sr.. POMPEU: - O concilio trident:no marca dez di:)s.
O Sn. MI:'i]STnO DO 1/.lPEr.IO:- Então V. Ex. enlende que
o 1000 do all'ari! significa os dez dias do concilio lridentino?
Não quero ler neô(e momento a douta conEulLa do conselllo de esLado; ella convenceria que ha falta lia argumenla;:ilo do nobre senador. O aviso é claro, e os seus molivos esWo delerminados_ Ila,la-me declarar quc o ilpilrlo
do nohresenador contraria em parle suas doul,·inas. EUe que,·
e não quer o alvará das faculdades.Eis o 'lue se conclue do
seu aparle.
Accreseenlarei, sen~ores, que o aviso a qne S. Ex. se referiu, e que llle pal'eeeu dispen,avel, aquell~ pelo qual se
consullnu o conôelbo de eSLado. não allendcu sómenle a essa
iIypothelio. O nobrc senador sabe perfeitamenle que o bispo
lém o direiLo de propôl' e o gOl'erno o de escolher; om, a
escolha sup[Jõe individuos enLre os quaes se possa escolher;
quando !la um só indil'iduo, nao póde haver escolha, salvo o
CilSO cxcepcional dc um só oppositur que não ",li! nas m:l.os
do hispo evilar; cumpre rcspeitill' os direilos da corôa. Tem
aconLeciJo que um bi,to com cerlo numcro de eoncorrenles
faz uma combinac~o lal que colloca o governo na po<ição
[orco,a de dc,pacbal' todos os sacerdoles proposlos, sem poder' (,5col031', porque sens non1-eS vém allernados nas [!I'opiJStas, embora estils so compollhiio de trcs nomes. A que fica
reduzido o direilo do govel'llo? Pois bem, lias ultimas pronOõlas de Pcrnambuco fez· se isso: os nomes dos proposlos estavJo lodos repelidos. de modo que não podia haver e>'eollIa
da parle do governo. Pergunlo eu: não era islo uma queslao
imporlanle sobro a 'lual eu devia ouvir o conselbo de eslado '/ (Jlpoiados).
.
O SR. POUI'EU: _ Mas nesse caso ou o governo escolbe,
ou não.
O Sn. MliI'lSTnO DO IMPEmo : - Salvo a liherdade do goVCi'110 de qualquer imposiç,10. O terceiro ponto, exarado
por mim e cuja consulta podia pareeer dlôpensavel, esto
mesmo tive razüo de propôr ao conselbo de estado, portlue
a pratica nos dilferentes hispados não era. a mesma, e lornam-se indispensavel que houvesse unifonl1ldade no processo
de hahilitacão; foi por isso que julguei eonveniente ouvir o
conselho dê eSlado. Se esla eonsulla não era necessaria, a
censura não cabe ao governo, cabe aos bispos, que cm urna
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cousa tão clara, na opinião do nobre senador, deixárão quo
se procedesse do diverso modo. !lIas nito é lIleu fim censurar.
'Não sei so me esqueci de alguma outra consiàeração feita
pelo nobre senador; estas são as do que me lembro.
O SR. POMPEU: - Perguntei se Y. Ex., no caso do tJispo
n~o fazer proposta, esta\a difposto a usal' do direito conce·
dido pelo alvará das faculdades, isto é, se estava resolvido a
desprl'zar a PI·oposta.
O SR. MINISTRO DO liÍlPERIO: - Espero não me ver na necessidade de empregar este meio.
Terminarei, SI'. presi?o~.te, dando algumas explicações ao
Ilobl'e senador ]lela provlIlcla do Amazonas.
S. Ex. principiou o seu discurso censurando o modo pelo
qual farão ~presentadas as emendas na camara dos Srs. depulallos, ou dizendo que não compreuendia como taes emendas
tjnb~o desapparecido, por isso quo na redacção da '2' para
a a' discussão não as viu. Explicarei. A commissão apresentQU as emcndas onglobadas, reduziu logo as verbas, e por
isso ftli preciso na a' discussão tornar sensivel as reducçõcs,
reparando as emendas. E' assim que na verba - Seminarios
8111scopaes - reduziu-se 4.1 :600,,3 em consequencia de se ter
unirormisado o ensino, e o pessoal e vencimentos dos seminaríos, rcduzindo a consignaç<l.o para obras e auxilios, o supprimida como insignificante a quantia marcada para pensionistas no seminario an;ericano de noma.
Pediu S. Ex. que o governo désse a sua opinião a respeito
do recrutamento no tempo de eleições municipaes. Prsto quo
eu enteuda que a lei nrio ó clara a tal respeite, todavia propendo para a opini:o do nobre senador pelo Amazonas; enlendo que o rec rutamento não deve ser feito em tempo de
eleições, e neste sentido o governo expedirá as mas ordens.
Pediu-me lambem que dissesse qual o destino que têm tido
as representações feitas por occasiãO da eleieITo passada,
accusando os abusos de diversas autoridades. E11as têm segnidJ o seu caminbo natural; n,10 se póde condemnar a nin/;:uern sem ouvil'; a maior parte fon10 mandadas informar; a
respeito de algumas,a resposta foi sati,,[actoria. Outras for~o
remettidas aos presidentes de provincia, para procederem
como de direito.
Não posso afirmar, como o nobre senador affirIDou, que
não tenba bavido um só processo contra liberacs. O nobre
senador disse que constava-lbe que estavão .endo processados conservadores em diversas provineias, mas que não
sabia se o mesmo se tinba feito a liberaes: não posso responder, porque não conheco todos os liberaes e conservadores das provincias. E' possível que tenba bavido processos
a conservadores, assim como a liberees, mas nrro sei a cOr
. polilica de todos 0- processarlos. Allil'mo, porém, desde jil
que, quanto a demissões, têm bavido demissões; e. para m10
ir mais longe, direi qne ultimamente no Ceará dcrão-se dUils
demissões a autoridades policiae5 por ailusos cOlllllletlidos.
Vozes :-Liberaes?
O SR. MINISTRO DO llIrERIO:- Liberaes. Se aebão pouco
estas demissões, não creio que ninguem possa afiançaI' qual
neste momento o numero dos processos e o partido ,1 que perteacem os processados. A lei para mim não tem partidos.
O nobre senador tambem e,trililbou que na t,l!lella arresCl.tatla pelo ministerio do imperio fossem allendidas como
c1espezas não variaveis lllgumaô que em outros minislcrios
forão consideradas como despcza de natureza diversa, e citou
como exem/llo as ajudas de custo aos presidentes de provincia, e igua mente a ajuda de custo de ida e volta aos deputados.
Entendi, SI'. presidente, que, allen,lendo-se á natureza do
que é despeza variavel e <105 exemplos fornecidos pela lei que
falia dos juros de divida publica e outras, a ajuda de custo
~lão era essencialmente variavel, embora se pudesse tornar
IIIsuficiente. Era preciso caso extraordinario, pOl'qnlJ calcula-se sobre uma base dada e coubccida; era preciso que
bouvessem mudancas consecutivas e rxtraordillarías de laetos
anormaeo para quê taes quantias fossem insuficientes. Assim
Eempre se tem Ceito, e nunca se deu excesso de que me recorde, salvo no caso de dissolucão de camaras, quanto á
ajuda de custo e subsidio dos depútados.

,

A comparação que S. Ex. laz desta ajuda de custo com
as outras não me parece completamente procedente, porque
a determinação das ajudas do cnsto neste caso tem uma baso
quo não podem ter os excmplos que S. Ex. forneceu, e os
motivos que determinão as mudanças dos presidentes, limitados em numero, não se podem comparar aos que determinão o auglll~nto e decrescimento dessas outras desprzas.
Não ba eomplcta analog-ia nos exemplos. lIa mais dilficuldauo em exceder áS ajudas de custo dadas aos presidente;; e
aos deputados, do que em exceder a~ despezas a que S. Ex.
.e referiu. .
O SIl. FEnnEII1A PENK~ : - E mesmo o subsidie?
O SU. ~1I~15TRO 00 BIPERIO:-Mosmo pal'l1 o subsidio, porque vota-se o subsidio para todos os deputados; compreuendo
que não 50 gaste tudo aquillo que [oi votado; mas que 50
gaste mais é difficilimo. ü faclo da disso\acão é um facto
extraordinario; correndo as causas ordinarianiente, nHo pódo
isto acontecer. A natureza dos dispendios parece explicar o
meu procedimento. E' possivel que me enganasse. Eu considel'o variavel por naturcza a desp~za que se não póde comprehender sem essa qualidade, il\lpossj~ilitando o calculo
sobro uma base qualquer. como os juros de divida publica.
Será diffici], viôto que a lei li exempl ificati I'a, estabe'ecer
um paralle!o entre as despezas que o nobre senador considerou
variaveis e 05 exemplos fornecidos pelo legislador.
O nobro senador pelo Amazonas fallou tambem sobro o
agente do matadouro, e perguntou-me se eu entendia quo as
medidas propostas e consignadas no regulamento do 1° de
maio de 1863 erão boas.
Sr. presidente, o meu relatorio é explicito a tal respeito.
Eu eutendi que as medidas de então (e assim as com[Jrebendeu o seu illustre autor no seu relalorio, que é expresso a
tal respeitQ) . podi,lo ser aceitas como provisorias em caso
extremo; mas serião por fim illudidas. A !Jiótoria é simples
e dá valente ensino.
Desde '1843, quando principiilrão a sentir-se os eITeitos do
monopolio das cames verdes, que a experiencia llarece ter
mostmdo, analisando as propostas da camara municipal, que
causas 'permanentes oppunuJo-se ao livre desenvolvimento
deste commereio. O regulamento a que se referiu o nobre
senador ó a consequencla logica dos factos anteriores.
Duas·s'io as ideas capitaes que nesse regulamento se contêm: 1·, preferencia para 05 criadores em primeiro logar,
em segundo para os invernistas, e em terceiro para os boiildei ros; '2', a creação da agencia oillcia!...
O SR. FEnnEII1A PENNA: - E a limitação da matança?
O SIl. !IINlSTno 00 DtrEIlIO: - E a limitacão da matanea,
que POI' ultima con3elfuencióllraz a limitaçãó do preço. •
A cl'cação da. agencia oflicial, lembrança da cmnara, não
podia malltor-se sem estar Jadeiada dos dous principios apresentados por mim, que del'ião como natural eonscquencia
conferir-lhe privileg-ios no córte. ~lortos estes,não lem aquelle
razão de existir. Examinemos, pois, 00 dous principios ou
ideas aceeitas pelo regulamento.
Quanto á 1" idea, senhcres, se nós altendermos ao quo
significa, ella nada importa, é em ulLlma analyse desloeação
de cajJitaes. Se o munop'J!i'J exió[e, se 05 capitaes es[,10
concentrados, turJa a difficuldade estú em porler o monopoli,adúr ter tempo de cre,l[' boi<llieiros :;euo; n~o !la por eonscquencia diffieulllade alguma. a menos que n,10 se crie para
os boiadeiroô aetuaeo o exclusivo do eommereio e a immortalidade. E' uma questão de tempo; no fim dl eerlo prazo
,êm outros boiadeiros. Accresee que não é possivel evitar o
conluio entre Loi,l(l~iros e monopolistas, que muitas l'e1.O-S
luerão com a perda tIe um terceiro. E' assim que ultimamente
no matadouro se apresentavilo, segundo a representação do
agente oflicial, preteadidos eOlllmissario$ requerendo prefereneia. Neste e em ea~os semelhantes o que ba de fazer o
governo? decretar a nullidade dos contratos?
Dír se-ba ([ue deve o proprio boiadeiro apresentar-se para
ter preferencia. Pois bem; ainda neste caso, dada a combinação entre o monopolista e o boiadei,'o, como evit.a-la ? O
que ba de fazer o governo? lia de decretar a nulhdade de
contratos simulados? Qual é o meio pam ~robibir-se a fraud~

m
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que oregulaniento tinha fllito seu tempo; não pretendo nomear,
e sou sincero ueclarando que nilo creio sen;1o no effeito das
medidas indirectas.
11allou tambem o nobre senador na suppressão dos consul,
tores. Eu n[LO direi, Sr. prcsidente, que os consultores nilo
preslilo serviços, principalmente sendo os logares exercidos
por illustrações reconhecidas; mas a questãO não é esta, a
quest,;o. é se esta despeza pôde. ser disllensada sem prejuizo
do serviço pubhco: ora, eu creIO que, lavendo as secções do
conselbo de estado, havendo o procurador !la corôa, como
S. Ex. bem ponderou, havendo nas secretarias as secções
respectivas, que inrormão sobre cada um dos nel(ocios, além
do diroctor goraI, podcm ser dlspeus..dos os consultores.
A necessidade de esclarecimentos tem um limite; e, posto
seja mais uma garantia de ·acerto a existencia das consultorias, penso quc podem ser dispensadas.
O principio !la especialidade é suffieientemente attendido,
porque nas secl'etarias ha tambem essa especialidade: as
secções silo dil'ididas segundo a natureza dos serviços.
Além disso., no conselho de eslado o nobre senador n50
pôde desconhecer essa especialidade. O que signiüclo as
diversas srccões? N'lo roi attendendo aos diversos servicos
especiaes qlic ellas fOl'ão creadas?
•
O logal' de consultor é um cargo que pôde sem duvida alguma ser dispensado; não quer isto, porem, dize: que os
consultores não tenhão prestado serviços e que não os possão
prestar.
Entendeu tambem o nobre senador que podião ser supprimidos os correios. Parece-me, Sr. presidente, quo esta snppressão não seria conveniente, nem mesmo valia á pena que
o senado a fizesse, e vou dar a razão por que, Se os correios
fossem substituidos por ordenanças, al~m do. desfalque (IUO
podia haver nos corpos donde fossem tirados, não podia o
serviço ser tão bem desempenhado por soldados. E', pois,
possivel lazer o que o nobre senador quer; mas cumpro
saber se haverá verda!leira economia e se couvem desfalcar
os corpos com esse numero de soldados.
O SII. FEIIIIAZ:-Depois, o producto era muito mesquinho.
O SII. MI/ilSTnO DO l!IPEnIO:-E' o que por ora tenho a dizer,
Foi lida, apoiad I, e posta em discussão conjunctamen te, a
O SR. C,\,j';DlDO BORGES :-Não apoiado.
segninte-emenda ao ar1. 2°:
O SR. ·MINISTRO DO nIPEmO :-A' opinião de V. Sx. oppo" § 3.° Em logal' de 12:000$, diga-se 2í:000.s, e logo
nho a opinião menos insuspeita de algumas camaras munici- que se realizar o seu consorcio.
llUes,que representàrão contra o preço da carne e que atac50
« § 4.° Em logar de Ü:OOO$, diga-se 150:000$, logo que
o monopoho.
se realizar o seu consorcio.-S. R.-Silveira da Motta."

sob todas aS suas fôrmas? Quem é que pôde impedir que
alguem se mancommune com um boiadeiro lá fôra da cidade
e venha apresentar-se aqui como commis,ario desse boiadeiro, sem o ser, mas sim dono? Entretanto o governo do
facto denunciado quiz saber tudo; pediLl inrormações especiaes
a tall'esl,eito, exigindo que se lhe declarasse quaes erão os
individuos que procedião desse modo. A resposta que teve [oi
que nunca. nem mesmo foi possivel saber ao certo o nome do
boiadeiro que vendeu uma boiada a um vercadol' accusado
por este fact~: o que havia de raz~r o ministro do imperio?
Não fiz nada absolutamente, deixei tudo n~ estado eru que
estava, porque entendi que as preferencias no momento dado
ja não podião produzir errei to algulll,e realmente não prodnzião; porque era impossivel impedir esses contratos simulados c outros de igual natureza.
,
A preferencia é uma .burla, em vista de taes factos, e eon_. si dera um unico interesse quando li neccssario attender
antes de tudo ao interesse do consummidor. Não ha interesses antagonicos na sociedade. Salvo casos excepcionaes, e
dentro de certos limites, o regimen da libenlade li nesta industria como em outra qualquer a alma e a vida.
Quanto á limitacão da matanca, não descubro a sua
necessidade; é mesino huje um principio condemnado. 11m
França em 1858 chegou-se a reconhecer os ineonvenientes
de tal limitação, e eu não vejo que ella 'entre nôs tenba produzido e[eito algum: o côrte limita-se pelas necessidades
do consummo. Taxação de preço, determinação do maximo,
ou limitação do côrte são para mim medidas iguaes. A limi,
tação produz forçosamente preços artificiosos e a desigualdade nas compras com distincç,lo da cal'lle hoa e má. E' o
que por mais de uma vez se notou em França sob o regimen
da restricção. O monopolio não é a causa unica da carestia
das carné5 verdes; muitas outras causas existem, além da
natureza especial do commercio do gado.
Desse exame tiro a conclusão de que sô convém as medidas indirectas. Para mim as causas da irrel(ularidade no
preço da carne vcrde são várias e diversas; não é simplesmente o monopolio ; estou convencido de qne é o múo estado
das estradas, que se empeiora em certa época do anno, e que
coincide em regra geral para a- carestia deste genero.

O SR. CAj';J)[OO DORGES: - O preço é sempre o mesmo; se
paga sempre 200 rs. por libra, estejão boas ou ruins as
c.lradas.
O SR. MINISTRO DO mpEmo : - Perdôe-me V. Ex. ; o preco
da carne u.lo pôde ser sempre o mesmo. Ainda que fosse,' o
mito estado das estradas devia in[1uir no lucro dos que a
cortão, o qual póde llugmentar ou diminuir, selinndo o preco
do gado; alllimenta ou uiminne. e por conselluencia o preêo
da carne depois de eortaua pôde dar maior ou menor beneficiõ.
O SR. SILVElR.\ 0.\ MOTTA: - A diJrerenea não é nunca em
vantagem do consumidor.
'
O SR. MllilSTllO no HIPEnlO: - Mas a questão é comple"xa:
estabeleciuo o monopolio, e monopolista, qnando compral'
mais caro, ha de veflller mais Crlro do qnc quando comprar
mais harato. l'or consequencia o etreito será sempre um mal.
n'. Dizia eu: as causas são muitas; por exemplo: mito
estado das estradas, concentração de capitaes, falta de pasta·
gens, irregularidade da producç;1o, mao estado do matadouro
publico; sô as medidas indirectas podem remove-Ia,.
Ora, para remove-las é preeiso tempo e dinheiro: dinheiro,
não o tenbo aind .., posto que eu espere que será votado;
tempo tenbo tido, mas estou á espera das infol"lnações circumstaneiadas de todas as camal'as a este reSIJeito, informacOes estas que forão pedidas pelo meu antecessor e que n;1o
forão todas 'mandadas ; algumas camaras tôm respondido,
outras não.
Quanto ao agente olicial, o que tenho a dizer é que pediu
a sua demissilo; aceitei-a. Não nomeei outro, porque entendi

G ~I" Dautas :-Sr. presidente, en não me achava presente quando o lIobre senador pelo Amazonas fallou, nem
tambem me achava presente quando fallou o nohre senador
pelo Ceará; mas, pelas respostas que deu o nobre ministro
do imperio, eu pude colher ~ que tinhão dito os rereridos
senadores e direi alguma co usa sobre os mesmos objectos.
A primeim observacilo que tenbo a fazer é sobre o conselbo de estado. S. Ex: no seu relatorio disse que era neccssario desenvoll'er e regular as [uncções do conselho de estado,
oade rein50 conrus,;o c incerteza; em[jm, S. Ex. reconheceu
a necessidade de uma nova organisação. Senhores, eu entendo
que o governo deve tomar em consideraçuo este assumpto.
Temos ob,crl'arro (nós já lJassanws por esta experiencia)
'lue. quando !la eO!J)moções politicas no paiz, a primeira 1"i~
tima das abolições é sempre o conselho de esta~o, e creIO
que por duas ráz,;cs : a pl"Íllleil'a ]lor causa da grande influencia da bureaucracia, que, além de Illui dispendiosa,
tende ao excesso da cenlraiisação ; a segunda', é por causa
tias usurpações de attribuiçoes !los outros poderes; é o qne
se dá entl'e nôs presentemente. MUita gente tem ·observado
que ha no exercício dits altl'lbuiçõe~ do conselbo de est~do
uma completa incerteza nos negocLOs de sua competenCla.
No temjto ~o .governo absolut? o eo~selbo de estado tinha
aquellas allnbulcões qne quena o rCI, que tudo dOllllllava;
mas, passando e!Úa instituição. para o govemo represen~ativo,
não se tel'e em alteneão a diVisão dos poderes. ASSim, cu
obse1"l'0 (Iue no conten'cioso administrativo ha um completo
arbitrio nno Im uma linha divisoria estabelecida entre o
contencioso administrativo e o contencioso judiciario. A nossa
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constituição só admitte que o cidadiio possa perder parte da indiITerentes ao progresso das provincias. O In'imeiro gosua propriedade por julgamento do poder Judiciario; onde vernador das Alagoas fez um quartel, c 30 annos se passá!la litigio e pleito pertence ao poder judiciario ; esta é a rão sem qlle fizesse co usa algum:t. Os presidentes, como
rIisposição constitucional, é a irlea moderna. te,m' um'l ques- não são fiscal1sados pelo governo a ~ste respeito, mio se imt,io rIe fazenda ao governo c ao conselho rIe estado onrIe o pOI"lilO com as mal~ições, nem com as benções das provincídad,io soífl'e multa é fazer rIo governo juiz e parte, é enll'e- clas; o que querem e agradar ao /;overno. Como eu dizia o
gar os interesses rIos cirIadãos a juizes escoluidos por uma primeiro govel'Oador fez um quartel; depois de 30 anno~ o
rIas partes a juizes dependentes e que podem, a arbitrio rIo 1lr. Peixoto de Ill"ito fez uma cadêa, e isto provocou a emugoverno, ser rIemittidos, rIigo rIemittidos porque o direito de lacão de duus rIos seus successores; o Sr. nandeira de lIIello
privar a um conselueiro de estado do seu exercício c do seu pdncipiou um mercado e o SI'. J. n. da Cunha Figueiredo fez
orden:tdo pm tempo indefinido importa o poder de demittir. um palaclO, li dahi por di'lilte 05 presidentes não forão mais
Eu eutendo que no systema constitucional o conselho de do que meros vizitadol es da província.
O governo central que devia medir a capacidade rIos presiestado deve limitar-se a aconselhar á corua em suas allus
~Iltribuições; a ajudar o porler executivo em tudo que for do dentes, e a su~ habilidade pelos bens que fizessem as provinInteresse do estado. nos decretos e nos regulamentos para ClilS pouco so Importa com ISSO; o governo o que quer é que
!loa execução daH leis c no conlencioso politico, que sem du- os pr'esl(lentes por t'ltIos os vapores partiCipem que as provinvida pertence ao poder que tem o direito de fazer (ratados; cias estão em paz e fação as eleições. Quarenta ou cincoenta
fóra disso o conselho de estatlo estarú reduzido a uma côrte assassinatos por anno no Rio Grande ou em nlinas, não lhes
de justiça do governo, pam decidir se os actos administrati- tira o sonmo.
vus devem ~er conservados ou reformados, e nisto rei não conEu quizera, que o govel'llo fizesse como os frades de
fusão c arbitrio porque não se tem podido estabelecer uma S. Francisco quantIo elegem os gual'lliões: quando é tempo
linha divisoria entre o que é contencioso administl'atil'o e COII- de capitulo, e neUe reunem-se todos os guardiões, abre-se um
tcncioso judiciario; e, conrormc o humor em que se aehiio o inquerito acerca dos servicos de cada um.
tltesoUl'o e o governo, as questões s:'o remettidas ao poder
"Vm. o que fez? Nada, -~or que não tive dinheiro.-F~ra.
judiciario ou decididas administr·ativamente.
-:- Vrn. o que o que fez? F,z tar e tal obra.-Bom guardião;
Acuo, pois, que S. Ex. deve tomar em consideracão isto: va para melhor logar. " nlas o governo não se importa com
a constituiç;iO estabelecendo a divisão dos poderes, 'não per- estas cousas. A medida do bom presidento e do presidente
mitte que um cidadão, nem na sua liberdade, nem na sua pro- inerte é a mesma.
Houve um escolhido do governo que todos os annos tinha
Ilriedade, seja cOlldemnado por uma corporação sujeita ao
executivo; tanto mais quanto V. Ex. "ê que, pela organisa- uma provincia para passar a festa, e em nenhuma dellas
cão do conselho de estado, os conselheiros não têm aquella deixou a mais pequena obra que fizesse recordar a sua
índepentlencia neeessaria; elles podem ser dernitlidos, em, administmção. Assim não é possivel que prosperemos, haveflora não o sejão na extensão da palavra; podem ser postos mos de retrogradar. Se algumas provincias algodoeiras tem
de parte, sem exercício e sem ordenado para .empl·e, ou por presentemente augmentado os seus rendimentos, é em consetempo indefinido, que importa uma demissã).
. ljuencia do alto preeo qne tem tido o algodão por causa da
lla pouco tempo veio -me ás mãos um folheto acerca da guerl'a dos l;;stados-Unidos; mas isto não é duradouro; o mocohrança por um cidadão portuguez de uma divida do conde monopolio dos Estados-Unidos acerca da plantação do algodão
da narea, e tive oceasi,io de ver que taes questões ainda as esta acabado, hOJe cuega a Europa algodão de todas as partes
mais liquidas, com ó thesouro são inter'minaveis; é um jogo do mundo, e restabelecida a paz dos Estados-Unidos esse gepara o poder judiciario e deste para o thesouro, e do thesou- nero ha de deeahir.
1'0 para o governo e d~te outra vez para o thesoul'o; daqui
Eu achava conveniente que o governo no seu relatorio
tem resultado uma prokolação de largos annos, e finalmente ap,·esenta.se uma exposição de todas as obras mandadas
um discredito para a administraç;io rio paiz.
razor nas provincias pelos pt'esidentes.
Passando a outras questões fallarei !obre os presidentes de
Assim estou que, com essa medida, o amor proprio ou a
emulação os obrigaria a (azer alguma eousa.
provincias.
SI'. presidente, é necessario qu~ o governo olhe para as
Espero, Sr. ministro, que V. Ex. faca al~uma co usa
provincias. Elias, póde-se dizer, estão em completo a~ando- a bem das pl'Ol'incias; com bons presiden'tes e 'boa vontade
110 e rett'ogradão espantosamente; se a decadencIa da agl'lcul- muito se faz. Quando elles têm boas maneiras com a;, assemtura e do commercio muito inUuem para isso, não se póde bléas provinciaes, conseguem muitu; mas é que alguns,
negar que o indiITerentismo e a inercia dos pt'esidentes são quando chegão ás provincias, euid,lo sómente em encarregar
causas concorrentes para essa deploravel situação. Se mio ha a seus secretarios ou a algllm protegido de mandar corresempenuo pal'a o progresso das provincias da parte lia ad'ni- pondrneias para os jornaes da curte exaltando a aetividade
nistração, não se púde esperar melhoramento algum. V. Ex. c a energia de sua administração. Eu tenbo nojo quando
não igllom que nós mesmos aqui, se o governo não se põe á leio algumas eorrespondeneias de provineias, "S. EX.recebeu
frente, se não nos mostra as necessidades do paiz, se não se um lauto jantar.- S. Ex. teve um baile no qual concoresforea para que se faca alguma co usa, nada fazemos.
rêrão todos os amigos da ordem.-S. Ex. repelliu tal e tal
Nrr"o deixarei de eeilfessar que os presidentes tem um or- pretenção dos que querem dominar a situacão; em fim, S. Ex.
denado muito mesquinho; não e possivel que a primeira au- não é d~ bl'inquetlos." Eis aqui como os presidentes preentoridade de uma provincia, sobre quem estão fitos todos os chem a sua missão; entretanto estamos votando todos os
olhos, possa passar com 5, 6,7 ou 8:000,;3 de réis. Algnns, annos uma quantia extraordinaria sem proveito algum das
como os das pequenas provincias, que têm 0:000;;3 aceitão a provincias.
Passo a outl'O tO]líco.
presillencia por um anno porque contão com os 2:000$ de
ajuda de custo, e com a generosidade do governo que pelas
Eu quizera que V. Ex. me dissesse, Sr. min:stro, que utilioyentuaes ou por outra verba Ihºs manda dar mais alguma dad~ ou proveito esperava desse Liceu de Artes eOmeios que
cousa. Duui o que resulta é que o governo não póde acltar entrou no orcamento. y. Ex. sabe que certas causas entrão
bons presidentes, e aquelle que tem de que viver solicita no orcamento 'muito modICamente dizendo-se: « .E' uma deslogo a sua demissão. Os nossos homens de nma posicilo mais peza 'muito pequena ", mais depois torna-se uma despeza
eleTada, porque percebem aqui na curte grandes vencimentos, gigante. Assim, o archivo publico principiou com 2:0001i\, o
não querem sujeitar-se a ser presidentes de província com hoje está com 12:000$.
vencimentos tãu mesquinuos, e o que acontece é que os preEu desejava, pois, que V. Ex. dissesse que esperança lel.H
sidentes nomeados são officiaes de secl'etaria, juizes munici- de que essa sociedade Propagadora das nellas Artes possa Ir
paes ou juizes de direito, buchareis sem experíencia, medi- avante sem grandes auxllios dos cofres publicos. Se se quer
cos sem clinica, etc. etc.
preeneber o verdadeiro fim desta sociedade, se se quer erear
Senhores, se eu regulo o que se passa nas outras provincias no Brasil uma escola de artes e olficios como a de rum
pejo que se passa na minha, observo que os presidentes são I declaro a V. Ex. que o não podemos conseguir, E.tamú~
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muito empenbados com melhoramentos da primeira ordem,
como estradas de ferro, para deixarmos pôr pé no ol'çamento
um novo eSlabelecimento para o qual sera pouco 400 ou
GOO;OOO,i>; a qualltia quo se marca de 3:000;; ê irrisoria,
é um dis[al'ce para entrar no orçamento, e por essa baraLeza
de um costeio de 3:000$. enL,'ou no orçamenLo não sei como I
O SR. FERRBIRA PENNA: - Veja o relatorio do Sr. marquez de Olinda.
O SR. ~1l,'STRO DO liIlPliRIQ : - Ha largo tempo que estilo
ensinando gratuitamente.
O Sn. DANTAS :-Gratuitamente? Assim comecão todas as
cousas, e assim entr[io no orcamento, c depois Lôrnãc-se em
cancros incuraveis do tbesourô. Scnhores, asescolas das arLes
e ofilcios siio dcsLinadas a propagar os conhccimcntos nccessarios ao cxercicio rias artes indusLriaes; o seu fim é formar
.trabalbadores insLruidos, cbdes de oficina, capazes dc dirigir
os trabalbos das [abricas; ba nessas escolas ensino theorico
e pI'atieo; o primeiro compl'ebenrle as maLhematicas, diversos
generos de desenbo, printipios geraes de pbi;ica e de chimica;
temos já diversas escolas onde se aprendcm estas matoria,;
escolas de novo seria lima duplicata despendiosa, e o nosso
esLado n[io o p"rmiLLe; Lodavia essa niio é ainda a granue
despeza, esta consiste no ensino pratico, que exige uma multid[io de officinas, sobre trabalbos de núuleiras, de metaes,
de pedras, etc., etc., e isto não é tarefa de uma socierlade
em um paiz pobre, esla ci'eaçãO 1m de cahir necessariamente
as costas do governo, Esta é a idéa que Caco deste novo estabeleCimento. Deus permiLta que eu me ac1Je enganado.
Consta-me até que essa seciedade já n[io trabalba, morreu
no mesmo dia em que nasceu, e isto mostra bem que ella
n[io pó de ser empl·er.a de uma sociedade, o governo a perfilhou no orçamenlo; vellha,portanto, mais este sorvedouro das
rendas publicas, c fique bem em lembrança o que eu digo;
essa sociedade niio vai adianLe, é um encargo inuLiI.
O SR. Mli'iISTRO DO IMPEnlO: -Sinto n[io concordar com o
nobre senador.·
O Sn. DANTAS :-Agora permilla Y. ~x. que eu raça algumas ohservações acerca desta verba-BIspos, catbedraes, parochas e relações metropolitan~s. Eu n[io desej~va entrar
ne!'tas questões, nem ellLrnria sen[io fosse excitado pelo discurso do nobre minisLro do imperio; eu não estava presente
quando fallou o meu collega pela provincia do Cem'u, c como
uao me achava presente, gnio·me pela resposLa que lhe deu
o mesmo SI'. minist,'o. Primeiramente fallarei nos parocbos
esLrangeiros que, como vigarios cncommendados, estão servindo no imperio.
Senhores, cu considero isto um gmnàe mal. Sei que nós
temos alguma falta de padres instrnidos; mas a falta não é
tiio gl'1lnde que se chegne ao ponto de cbamar esLrangeiros.
Essa pratica, além de prejudicial ao eslado, arretece no espirito dos bispos todos os esforc05 llara a creac[io de um clero
D:lciona1.
•
Devo dizer a V. Ex. que as tendencias dos prelados diocesanos siio sempre para os vigarios encommendados. Não é
cousa nova, é marcba antiga; todas as administrações passadas, mesmo no tempo do rei absoluto, têm acbado tal ou
qual resistenc\a nos diocesanos em pôr a concurso as panlchias vagas, sob pretextos que as administrações esclarc,cidas
e zelosas dus direitos da ~orôa nunca admilliriio. Eu me recordo que em 1830 o governo mandou ao presidente do nlaranbão que puzcsse a conCUriO uma freguezia vaga, e que
tinha como parocllo UIU estrangeiro. Em 1831 o Sr. Diogo
Antonio [leijó cen"urou ao bispo do Rio de Janeiro por conservar parochos encommendados esLrangeiros sob pretexto de
lIue bavia [alta de padres; mas o Sr. Diogo Antonio [leijó,
lIne era brasileiro de todos os quatro costados, amigo do seu
paiz e defensor dos direi Los da corôa, que s[io da nacão,
mandou pôr a concurso as freguezias,na conformidade dasleis
e dos callones, declarando ao bispo que, no caso de hal'Cl'
f:I!ta de padres, convidasse os religiosos. O que é verd~de é
qno o bispo poz a concurso as igrejas, apparecêl'ão pagres,
sem ser neeessario r~orrer aos religiosos. Em 1831, sendo
regente o mesmo Sr. Diogo Antonio [leijó, e minisll'o da justiça o Sr. Montezuma, ordenou ao presidente da Bahia que

fizesse saber 110 prelado diocesano que o governo não podia
consentir que as freguezias estivessem occupadas por vigarios
encommendados, que a falta de parocbos collados era a causa
da ruina lias igrejas.
O que li verdade é, que n[io for[io chamados os regulares,
e àS freguezias forão providas.
O SR. MIi'iISTRO DO mPEnlO :- Eu expedi aviso para que as
[,'eguezias fossem postas a concurso logo, na fórma do
alvará.
O SR. DA~TAS:- V.Ex. sabe muito bem qual é a causa
por que os hispos, ou antes seus secretarios, n[io "querem parocbos defJnitívos; é por c~usa de uma provisão annua e
um,~ tlepentlencia lucrosa, que se preLe~ta faILa de padres
naClOnacs.

Senbores, os parocbos encomendados, e muiLo principalmente estrangeiros, e que a cada momenLo podem ser lançados fóra da freguezia n,io se imporWo com o seu rebanbo, e são muito prejudicial ,\ igreja.
O SIl. [lONS8CA :- lIais prejudicial é o parocbo vit~)icio,
quando é máo.
O SR. DANTAS :-Eu os {Juero menos instruidos, e certamenLe menos avidos que os estrangeiros; ba por essas freguezias padres estrangeiros ~ue não s~bem ler o );ltim; e
se n[io temos padres insLruidos para serem ~arocbos eollados, como é que os Lemos pam esLarem servmdo como parocbos eacommendados 2, oi, G c 8 annos, como esLiver[i(fem
S.Paulo.
O SIl. rOMPEU:- E em Pernamhuco tambem.
O SIl. DANTAS :-Senbores, o direito de nomear parocllOs é
um direito real; e um direito da soberania; n:l.o fal1emos
mais em ra.droado; digo com.o Sr. [lerr[io, lente da universidade de COimbra e deputado as cOrtes de Portugal:- Não h:l.
mais padl'oado, nem real, nem ecc1esiastico e nem secular.
O padrO<ltlo é um direito soberano; é um direito ma~esta
tico que o monarcba exerce iure proprio, e sem queaiguem
o possa limitar e não é delegaçiio de ninguem. Um monarcba só receoe delegação da naç[io.
•
O Sr.. FO:\SECA: - V. Ex.não jurou manter a nossa religião?
O SII. DANTAS:- Jurei manter a religião catholica, m~s
esta tem o seu fundamento na crença C nn respeiLo ao qne é
dogmatieo; mas, um ponto de disci[Jlina n,10 póde oppor-so
ao nosso direito pnblico, aliás naçiio alguma poder-se·bia
constituir sem licença de algum concilio.
Sonbores, Omonarcha que cedesse do direito de nomcar
pastores, se.ja qu~l for a sua caLhegoria, seria inepto; niio
poderia mais responder pela tra,nquillidade dos seus estados,
e não poderia defender a seus subditos de innumeraveis vexacões, e nem cohibir as perturbações no estado.
Quando um rei adquiro nm territorio por clualquer titulo,
adquire o direito de apresentar os prelados da igreja, n[io s6
os llI~iores, como os snbalternos, aliás 11 realeza seria uma
phanLasmagoria, c o monarcba não seria responsavbl pelo
socego publico.
O SIl. rO~IPEU :- E por que é na Inglaterra'
O SR. DANTAS :-E' porque os hospedes não disputão com
o dono da casa. Vamos á França que é catbolica: o nobre
senador sabe muito bem que na [lrança quem nomea os
parochos silo os bispos; e o soherano appl'ova; e se nfio Ibe
agrada, manda fazer nova proposta. No Drasil é quasi a
mesma co usa ; o bispo apresenta c o monarcba escolhe. Perguntou o nobre senador pelo Ceará ao SI'. ministro do imperio o que ha de filzer o gorerno, se acaso o bispo não quizer
pOr a concul'so as igrejas? Eu louvo mnito a clelicadeza e
reserva do Sr. ministro. Seria uma resposta intempestiva e
que os bispos a n[io devem ignorar, O nohre senador sahe
bem que o alvará das faculdades fez unicamente uma concessão ao hispo do lIio de Janeiro, e que depois pas.ou a todos
os rlioeesanos.
Como o rei estava em Portugal e lbe era muito difficil conhecer a capacidade dos sacerdotes, deu essas faculdades
aos bispos de ultramar, para que propozesse tres padres,. e
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dúiaroii 'lU!! fazia ('.,'ó,\ enHce,;,;ào I'ar:\ melhOl aeel'lu por
sif1l\1le, con,;ulla ,em fOl'~a de al'rese/ltaç:io.
O Sn. POMPEU o-Por esse dil'pilo 110 parll'oado.
O Sn. nA~TAS :-Não por l':lriroaJo ,iml'les mas como sol.w,rano c senhor dos seU5 c,~larlos, fla];lvJ'il~ de que usavi1.o
sempre os mOfiarcllas para evitar cquivoco~. c is~n quer dizer
que nào é por {:I'aç'\ apnslolie<L, O que a bulia da rcuni,10 dos
milriidos por Julio tIl. fui aceita o mandada guardar na
torre do Tombo por delterencia á Santa Sé.
Se/lbol'ps, esle dil'eilo re:i! conlJecirlo nos tcm~os passarlos
por dircilo do padl'oa,jo, direito de proleger, dil'cilo rie no
meal' o~ p",tol'es, direilo dc 1111'S dar "li'Hcnlo, direilo de fiseaiisal' a;'l ::;UêlS ovrig(lç(jc~ e de ~ol)Lc-las, foi c é tão antigo
como a reilleza. Nã.o foi só em Portugal que os i'ci~ suslenl.al':10 c,se direito, o mesmo re da em lodos os est ·dos eatliolieos.
Todo o mundo sa1Je as eontcstaçõe.s qlJ~ hOllVerãl) na Fra<'fi elllre CilrlOS o Calvo e Adriano 11, ljuesl;je~ que houve em

Portugal.
O SIt. POJIPf.u:

No tempo de barbt..fo::i".
O Sr.. Ih~TAS :-Que barbaros ? Foi no scculo IX, fluanljl~ os papa~ di~puiavü() aos reis o podeI" da~ duas e~pallas, c
(pw.ndl) iI'3 (,thi;t:i deCI'cLtcs dn Indo!"o anlli!Iuilavilo a realeza
I) usurpa·,'i1b O~· direitos ebs hi~rF)S.
Carlos o C~h'o viu-~e muito afflido cffm as exig-cilcia~ da
til] te d~ Boma, qll~ Adriano H rplcrh Chilllltl,I' í\ ~i, n[io só
todo o r5jJiritual qlie pertencia AOS hi~pOSl e ~\Ie formava u
ai!Hla fôrmíl o dil'eito comnlUIIl como lOdo o temporal itl\nexo
'lO c,pirilu'" vcndo, "ris. o rei os seus eslados perturbado,;
thamoll lIiuemal' arc('bisp'; de TIcims, C pediu-lhe que o
aeolls(.'lhaS5c. Eslc lireJiulo; o m:1is sabia rlarjlif"I1e tempo,

re~po1\dfJll-lhe. (( Senhor, sll:3lcnlac 0:3

'7()~:iOS

dircil.~;s ~l:C

Sl~ :d.:hJo n::J.s c:lpitdaf'es rie vI)SS03 nn1CJHl:i~1;'\dtl~, Mio !lH'CltO:::

jnherente~ Ú. ~oher:l!lia. s:10 os direitos dos ~Jrcla(ro~ de YOS~O
reino) são os direitos de vos~o;~ subdiln:-5: 1~1I1bfi\i-vos quequem governa. a c(\n~cicllcia do homem. gfH'Crtlé!. o homem;
ús pl"dados de\'cm ser ll()m(~arll):3 por \'l;'':; parn bem da mesma igr~ja e pnra .::oeego <lll VOS30S ~st;Jdo~, se vó"s clHlcrrlcs
vós ll-il0 pudereis I.JdlJlIdcr \1 fa.;'.{I,r ju.~Uç.a a '·O.";~i(lS ~llbtljtOS,
rós nàu sereis rei. Iiex cris si ratu {/ler';' st nUI: (acie3 Te);
7W

neris.

O Sr.. IIONSECA: - Puis temos de reeeiar io~o no sc~ulo~~:iX ?
Ü Sn. I1Ain.ls : - Se n~0 lli1 roceioô pnra fjue tanla cautdla eslahdccitla na cO:lstilàic:lo ~ lias leis como n:curso à
corôa e o b~nel,lacitl), ('te.
•
Vou aCilh;lI' com a minha Itistori~: n rei ilr.pois (tc ouvir
a Hi[icmar, ahrar.ou-o~ lJl'ijou-o c disse· lho, cc vós SOi3 o meu
verdadeiro amígo, o mais leal do, meus ~u!Jriitos, cscl'cvci
em meu nome a Adriano 11, glJe se COllk":"', que aliara
lhe ml0 dà direi los sol,,'o o temporal do meu ,·eino. )}
O SIl. FO~SEGA: - Por consequcllcia 1:'J(~,) IJ rci é papa.
O Sn. D,\~TAS :-E' porquc t~d<) o rapa flue r ser rei, e o
,lcsiciera!ILm da caria roman" Ó G dominio do mundo. O nobre senador pensa quc tOltOS os que fali ,10 das usurp~ções e
abusos da curia romana não s(io calholicos; vens'!. que
ninguem ]Jàde fallar sobro isto: dê-me licença. Muito, que
se achão eanonisados, como S. llernarrlo, censl1I'ar;10 com
energia a ambicãe e os abusos da curio romana; o poder civil
só não pódo módifica"r, nem intervir naquillo quo é dogmatico.
O Sr.. For.sEeA.:- Então o q1iC é da independeneia do 1'0-'
der espiritual?
O SR. DANTAS: - Já lbe fallo. Eu quero flue se su~fl,J)te
os direi los da corôa. porque os hispos, por insin\lilções OCUltas o male(jeas, jil vão reenleitando conlrn cHes, o fluC
nunca fizer 'lO no tcmpo dos reis de 1'0rtll!~ill. Mas, :como b
dizendo, naquillo que é dogmatico não pócle inlervir o poder
eivil ....
O SR. FON"EC.I: - E depois?

•

O Sr.. D.I/iT,\S' - E,pnre, IIW,U coll"ga, lI:l0 me pertlirbe ..
mas a'1uillo que é di;,ciplinilr sabe () 'nobre senador 'll!e (j
esl.:lIlo tem () dll'i:Jtc, IJO rectlJer ou '-";v reccber. O g-overlllÍ
pódo r0vcr tu,!o a~uillo quc entrar I,clas florias do illlporio
que süo a secretana rio cslado ; de.yc reVt~r 50 aquillo é ou
nüo lJrej.a;Ji.ci~d a~s ;::;eus ~ubdi tO:;, Se u:mrpa ou não algum;ls
das nt~r1bUlçoes {ll,~ podcres do estado.
No tempo de El·Hci, .wte3 do alrariÍ r!n5 faculdades. {1
meSllla riCpoi3 do aivariÍ, muitos parochos ror;lo non:eaJos
sem concu!'~o e sem ser ílilrc5e:~lilrJoS Ijelus bispos,
O SR. Pom'EU :-Pur dccreto do rci; é um facto.
O SiI. D,INTAS: - Uos rir)'; no~sos erros foi termos aC:liJado com o tribunal tle cOll"ciencia o ordens ...
O SR. POJ:PEu:-r.!uilo obrigado!
O Silo D,\NTAil: - ... pol':lue hoje o governo nITo se vcria
t:l0 clIlbara~adu "obre o que deve fa7.er 'Iu:llldn os bi,'pos
não púelll <1. eOlleurso as .ua,; igl'ej"". ou II~O querem collar
os parocllOs.
O Si:' rO:'3EC,\. - As allrihukões espii'iluacs COlau"
g-OVl'l'IIO h~, de conferi ·Ias sem as te,: ?
O SI<. DANTAS: - 0- nolH'c senarlor fn-me ülitmr IlPSl.:l
'Jaesliio. Sl'nhores, collar qUl'l' (liz"r dar pn,;~e a culla~:lo; é
um aclo temporal, é uma ordem de Cllpie"da 7'{JsseSS~I!"", Se
o ordillario I<cga-se n isln, u monarchil JllC pôde mandar tlar
posse PO!' U1~i ccclr::,i;l6licu (JlI í1nit'rirJadc. PCi';..;unta V. Ex. (J
que r;\l'Ú o JIliJllarclJa ~c o f1a,,;~. não fler illStitui,>10 canonica
ao,; biôpos? blo é lima '1ue,l;10 pendenle ... Nenhum monarcha cede sem jU~tDS C,tusas; o llrnt'íl ll1e'3lllf> em q\ll!ost;lo
identica 11,10 cedeu; J~Oi'il na FI':ln":rL hocve uma ~uc5Lcio 50-·
tre isso, e o papa cedeu, c Li eslá o remcllio 11.1 concordala
:lc~J'ca desse piJnlO de disciplina; a rccu:sa do papa Lraz um
dC7.ar ao Il!Uflal'cba, isto é. que elle aprescnluu pessoa indi~na.

O 3,1. fON"r.CA : -Eu n-ie referia lIUS parochos e não aos
Liôpoo.
O Sn. ÍlAIi~AS' - QUilrliló um monarcha apresl'nla um
bispo, Ó preciso cGnoidc'-,lções muilo deva,lll~ p:lra qne "l'ja
rt:jeitada a proposta. Niio duvido que o chcf~ da igi't'ja tenha
.0 direito tio pOildrr;.lr ílO Illotlarcha q:Je o seu apre~cllt;.ilj(J
h~rn estc5 ou i1qúeJic5 ,!l-feitos ou impcdi:!!CllLOS ca;;l)nico:,/
ma:; devc r;lZr~l' de:-:3e dirúitü POU('o us J, de Illaricira quc o
1ll0narr.~la nüo rcrca a flJrça mt)ril~ ao~ olhos iln~ sU;Hlito:~.
A instituiç;~o C:illonica déaJlt pelos papa9 é llrna da:-, re~('rVftS
c~l(]helecida:, itas !'~gi'as dl). challcel!aria e quc pe!o direitu
commum pertcncia a09 mctrop·olitanos, e Ó li0ccssario quo il
curia romana obre com muil,a pruuiJllei,t nejsns rCCU5;'lS.
O Sn. 1'01lPEO: - E' o C:l:creicio de um dll·eito.
O Sn. D'.~TAS: - A;::om, qtianto aos parocbos, y. Ex.
saba lIluilo hem quc a cullaç,10 ri um aclo nccessariu a al'rc.cntaçào, e volunturia.
O SIl. FOl\'SEC,\ , - O bispo não é nbrigado a. collal' o apresentaria pelo g07erno.
O Sr.. ~D,\NT,\S ; - Pôdc rcprcscnbr ao mO:lurc1u, coan
alguns lêm feito, flue é contn. a 8ua conôciell<:in collal' lai
parire, c como não se pôde obriv,ar a alg-uem [:".cr um a('lv
contra a '3G<I cOn:5Cici:Clit, o HllIl1:l.rcha o d0YC mandar colbr
como já ditise P:)l' um- eccl.e~iastico ou por alg-uma üutDrjilade.
E istr, s\1ccedia no tempo' díl mesa da con~eien('.ia c ordel)~,
quando um bispo par motivl) dc rixa ou inimizade não Ilueria
collar o parodIO.
.
O SR. FO~SLC' : - Orll, senhores. é porque as nossas
Jcis têm frilo J1luit:ts inva,õe,; no poder temporal. . .
O Sn. DAIiTt.:': - EII desejava qne o nohre senador mo
dissesse qUiles são cr-sas illva~(icB c .10 fine data exi:::tem. E'
possivellllle um ministro da CIH'Ô'l ceda deota altribuiç.'tO de
apre.:\cntar , quando is~o Ó uma cOllcc~são qi1e S:l fez aos
blspns, e qualldo se dcchra que 6é· exaUlCS süo fc.ito" l'ar~
mais accrlo?
O Sr. ['o~r"Eu - - E' lll~ôlllO do soncilio ;lc TrrBlo
l

2;:5

SESS,i.O E~l 28 IJE JtTUIO DE HWi.

o Sn. I>.\NTH: - (I cllncilio de Trc/lto nunc~ foi rccchido
nesta p~rlc, c tallto quc cm ~'ortugal nunca cstcvc mn vigor
o alvara <I~s faculdadcs; o rel semprc mantlav~ c:;amm~r po.
qucm Qucria e nomc~va a quem qucda. A;:-ora por UllT decrcto do govcrno de l'ortug~l, creio quc dc lRíi. c,t~hclcce.ll
se o concurso, dr.c1ar~nrlo-,e t.odavia quc cllc n~o prl'judiC~n'(l a pl'erogtltíva rOílslit.ueion;·:1 do t1l1'ono, de poder üpre~clJlar s('m concurso a quem jul~ar conven:clllc o governo
é quem o maneia examinar; tligfio"rnc os noln es senadores
scn~o lêm lido uma reclamaeão dos hisltOS a cstc respcito?
O Sn. FONSECA: - E não °é justa?
O Sn. [)ANTAS: - Se.mnrc [oi o padro~do r~al uma ~ttri
hui,'Io d~ corôa dcsde Con'stantino.
O SR. PO~lrEU: - No tempo dc Conslanliuc n~o havia p;r~ochos ainda.
O Sn. DAN1'AS: - Sei benr disso. porrflle é cous~ m0rlcrna.
O Sn. l'OMi'EV: - N~o é modcrna assim.
O SR. DANTAS: - Niio tome ao pé da letra r'sla minha
expressão, ba,ta dizer-lhe que os p;lrecbos n'Io sendo, como
I'arochos, rle instituiyão divina.a sua creaçJo foi c>tabelecida
depois quc Constantino dcu vida legal ao christianismo, não
pos;;o precisar agora hem o tcmpo da. iustituiç'lO dos parocho1'.
EmlJm, Sr. presidentc, vou aeabar esta '1ue;;!,lo e concluo
quc a nomeação dos prclados maiorcs ou mcnol'l's sempre
pcrtcuccu aos impcradores por um direito hicl'arcllico, isto
1\, de conservaciio da ordem e scm elle não coneedo vCl'dad\.lil'a sobmaniâ em um esladJ.
Falla-sc cm indcpendcncia ria i,;rcja. cu n~o dou cssa iutlcpendencia em tudo e por tudo. Eu ncsle mundo só rcconlJcço uma sociedade independcntc c eminclltemeute I'aranlidora e reguladora do, dircitos do homem, a igreja é independente ni·l~3' Sllas cl'cnç(lS, no ensino dos dogmas e nnquilJo
que é puramcntc egpirilual, mas no morlo ,Ie c'<ccutJo devc
sei' tegul:trlo para qae. n~o olTenda ao p,tado.
•
l~allrrrci ag-ofa de um costume ou direito. n;lo ~ei eomo o
classifique. 11m ahllso que sc vai introduzindo Ila administra·
!;:io. V. Ex. sabc quc as assemblcas provinciaes e"I'Io dividindo e subdividindo as freguczias; não entro na '1IICS[;lOse o podem fazcr ou não.- Uuanlo a mim, cnlcndo 'IUd a
llodüm razeI', cmhora alÇ"urna. medida seja ncccss(t:-ia por
causa dos abusos. Ma", suhdivididas a, p:lrochias, sahc muito
hcm V. Ex. quc lr.m-se de se ~ugmcntar as eongru~s. Tudos
os parochos lêm as mCSmas congruas; mns ií propore<io quc
tõO sullllivirlmn as früguezias r1imillUe.m os bCllcsis : ha 'frcgtlrzias, cujo principal rendimento do parocho é o hencfició da
congrua, pOI'quc cst,io t~o subdivididas quc pouco rcndcm,
1101' eonscqucnclu os parochos pou,;o sc imporliio que sc lhes
tomc ou uão as rl'eguczi~s com tanlo que lhe fitlue a congrua.
Ü governo ,'ai aposclltaado pnrochos ...
O Sn. POMPEU: - Aposenlando, não.
O SR. DANTAS:- ... vai conccdendo pcnsões com a condiç~o
rle qucapensilo scrá elIccliva se o pal'ocbo I'esif:nar a frcguezia.
!Scnhores, eu nolo nisto duas cousas: uma, é o mào cx'emplo,
c em '2' logal' uma especic d'e simonia; os p~rochos est;\u
vcndcnd~ as frcgue].ias (hila.ridarle); « Se quereis tanto, rcGignai vossa frcf'uczia »; c já o p"dre quc prclendentc a fregu{)zia cstá: dc,ignado por algum proleclor.
O Sn. FONSECA: - Ondc l!a is'5o?
O Sn. DANTAS: - Pois, senhores, esfc anno la não pas~,inlo na canln"a dos deputados essas pcnsõcs'? c o anno
passado n,lo pass<írão outras? que quer di.cr quc o govcrno
tont~prle uma pon.são ao parocho com a condiç~o dc scr cITceHva logo que rcsrg-nc a frcguezia 'I
O SR. PO~IPEU: - Era um viga rio invalido.
O Sr.. DANTAS: - Eu cntendo ([ue um parocllo póde resignrlr SllH' frcguczia C' n~o com a conrlicão de recehcr diIllwiro, sc cstá invalido lem a parte do hClie~cio quc Ihc d;Io
os .canoncs Cas lcis do paiz c nunca I'esig-nal' 1'01' dinheiro.
Sep cxelllplo o bi;;po resignalario dn I'arà. E,tc digno
vrclado l'('I,hpl'oU sua f!';]rIliPza prr.cedili:\ da Y(,\hicc, t\c1

clarou ao govcrno flue n:iu podia COlltil,rlaf, n.'r".IlOu dr;;lIamentc som condições, foi nccila a su~ riemis5iio c depois veiu
ao cor[)o legislativo pedir quc Ihc dés5e uma pens;10. nlas
rrsignar um pnrocho sua frcgucúa porque lhe dizem: (( Se
re;;ignardes dar· vos-hei 600$ »; isto é inloleravcl.
O' SR. For;sEcA : - Sabe de ;tlgum [nclo dcsses? Porquo
n~o o revela?
O Su. nAr\TA~:-Sr.i que o bispo lto Pari~ resignou ~cm enndiç,io ncnhum;(c veiu ao corpo :cgisllllivo pedir {lHe lhe dr~~o
alilJlt'lllÇl5 , porque foi um vigariv que aceitou a lIomeaçào do
monarcTta, pDl'IlctJ sua rl'cguczia e chrp.-.(lndu ao seu bispado

·áu (pIe nilo pudia cOllii/luar e rr,5~gnou sem conJ1içües; vejo
a~nl'a ullla Bimnn;a qne o paroeho não l"esigníl SCIll drn!Jcirü',
rbla fórrna estão em lcil"o torlas <I" [['c~ue:ias.
O E·II. i'OJ,PEU : - ºuall(iil~o, senhor.
O Sr.. DANTAS: - TOfllni tanLo se rcsigoai'ílr.s; oh 1 isto
é JJ1n(l simonlíl contra a qual 05 nobrí's ~ Stm:Hlol'cs dc,'clll
clamar: e se nr.gfio (Jue vcndei' os bcnrl1cios., 1\;10 é umn sinWHia cal1em em uma hcrcilia porque CIlti10 j.l não é uln
f<lclo é uma crcnça contra o que cn;in I a igrej<l. (fJilerirlrnlc.)
O So. FONSEC\: - COIllI} f'~O' lodas a~ outras proposicõcs
avançadas pelo nobrc ,cnador.
•
Ü' Sn. DA~TAs: - Mas ha outra cou,,,, qGel'O Icmbl'~r <l
V. Ex., ~l'. miaistro liDoS ~ahimos de um gornno' nbsoluLe-,
e entrilmos cm um governo I~e conlríldicçücs c tlnal'chia; ailHIa
II;}O cn[ramos em um governo regular e c'on~lilucioníll.
O Sr.. POMPEU: - Qual é o governo allarchico?
O Sr.. SrLvElr.A DA nlOTTA : - E' o cfil1>tilucionaf. ...
O SR. DANT.\'S: - N'Io é o I:r)\'crno constitucional; a,;
attribuiçiics c o c'<cl'cieio dcltc é quc c51;ln cm completa anarchia, falfo dc um facto qU{) se dá aqui /10 Rio dc Janeiro e IÍ
o logar lJ'lico do mundo onde sc dil i;to. O SI'. inlernuncio
qU:lIitio rkixa o seu lopr, quando ;;e rctira IWl'a qualqucr
parte ou para Homil\ niio dellega cm um bispo a sua juri~
diç;lo ma;; cm um padre, ou dcllega cm um secular.... Eu
crcio rluc um intcrnuncio j<l dcnegou em um ;ecuh~'r.
O Sn PO~;PEU: - Podi~ f~zcr.
O Sn. DANTAS: - Dc m;mcin quc um prcsl1l'tero ou: uni
scculal' cstá dando ordcns ou conccssões aos hispos, mas dissc
que u póde f"zcr porquc é aclo de jurisfliç'Io, senhorcs, qucm
faz tudo quanto pódc c,táproximo a fazer o que n~o póde.
Quanrlu o internuncio fnz I~SO degrada a sua jurisdiccão c
rehaixa os bispos; e V. Ex. s~De que cssas altribuicões do
inlcrnunci-o s<lo rcscrVilS a que cm sua falta ou a"usenein
dcvem rC'/erter para os bispos. Em França não se pódc dar
ISSO.
O Sn. FONSECA: - Quc intcl'l1undo é quc fez isso?
O SR. DANTAS (uo Sr. C. Vasconcellos):- V. Revma. nã()
salle quc estcvc como delcgado do internuncio um padre e
até um secular?
(O Sr. C. Yascotlcello. faz sigllTlI rrmrmativo.)
Eu sci quc cm França nUo se podem dar cstas collisões
porque em França o Ínternuncio n~o tcm jurisdiccão, não 6
mais do quc um uscal da [é. Vou á quest<lo dos seminarios.
Sr. presidente, Cu acho que o Sr. marquez de Olinda, no
seu decreto de 23 rlc abril de 1863, marehou em regra; n~o
estaheleceu consa nova; c na verd~de, qu.ando li os scus offi·
eios sobrc a questão, confcsso a V. Ex. que () louvci sumnwmentc, porquc r.onscrvou os direitos dos bi8pos sem ferir
ou nu!liucar a ni'calisaçflO suprcma do estado, cssa fiscalisac~o rle que nJo se pódc privar o estado. Neste munrlo, como
fi! disse, uão rceonhl',o sociedade supcrior á sociedade civil,
unica g~rantirlora rios dir'eilos do Domem; se a igreja é de
in"tiluíç'IO divina. o imperio tambem o é, e aqucHa foi insti ..
luitla para bem deste.
O Sr.. FONSECA: -E onde cstá a independeneia do outro
podcr?
O Sr.. D,\;\TAS: - E' indepcndente, nin;;ucm lhe lira a inrlc[I:'m!cncia no cxcrcicio de suas atlribuiçiies e no cnsino, n'"
1"
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(\';';lllJt:la úf,PII il.,LIí. Qu,lll{lo a igl'l~ja perdoa (lcccados, .l!~tJ ha I
que cüHhe~:a disso l:cstC 1ll ,.'!1I1o, c Ile~'ocio sUjeIto ao

~rilJu(Jal

luro do ontro mudo; Jlaqulllo, plhem, q~Ie c LCUlI'oral ou
mixto o govcrllo civil dc\'e in,pecciollar, li o olnllia redere, é
o dirci-to'-dc suprema inspccçtl0; o e~lado não pó de locar na~lliJlo que é uegn:.atiCfJ, e 110m 110 que c di~eil)lina intc!'!,a fI.a
igreja, v. g'l a liturgia d05 sacramentos, purque pela lr;~liI·
c~lo assim praticav:lo os apOgtolo5 , que Vil'i10 JC:5US Chl'l::,tu
~'1l'alicm'1 c entra cm palito de fe; mas 1Ii111uillo 'lue e dbciplina externa, não ha duvida que póde; pôde lÍlarcar o numero dos padres, para ql!c nào haja um numero tal que pre
judique o serviço üo esta.do; marcar a5 horas do sacl'ilie:o lia
·missa, iôLo Ú, IIHe se nãu celebrc ú nuite; prohíbir os tO,!llc::de sinos a certas bortlt5; probibir con . . entos no seu e=,tatiu~
\,rohibir a-e'1uisição de b':ns, ou subsLitui-lo,; ul'resent<lI'. os
~la5lol'e5, fazê-lu:; cumprir us seus dcvel'es; dividir pill'Od-ll~Lôl
erear seminarios, (bcalisill' (IUC o ensino destes semillaJ'!os
uiio prejudi1lue ao esLado, eLc" eLe,
QuanLo, porém, ao dogma a que fórllla o fUH,lamento de
roligiãO, o esLado nada te:11 com i,so; pôde porém li,calisar
'lue a titulo de dogma vá en:!Jl'Ill~ado aloulll:t cou;a que jlcr
turhe o oS[;1IIo.
Direi tlOS I1tlbrcs senadores o qe.e succc:l~u em França;
minhas opillíóes quando as emiLLo s.lo fundarias na auLoridade de alguem, para poder respondcr aos nobres senadol'es,
Na F,'ança os bispos pedirão ao rei permissão para qne aquillo
que fOSf)C pelHtellciario e quc dcmandava ref.crva iltlo passasse pela secretaria do eSLado; o rei concedeu, Succeden, porém,
que ir somb.'a dessa concessão vinhão rle Roma hul!as, que
1<10 minando o pOllcl' civil, c o rei CilS~OU a pennissilo que
11avia dado, c huje é Lal u esc:'upHlo du g-overllo que nrnhuma pastoral pótle ~er publielllb sem que vá um exemplar ao
minisLro do lmperiu,
O Sn. PO:UPEu:-Crcio que não,
O Sn, D.tNTAS': - Pois bem, se o nobre s011ador duvida
mostrar-lhe-hei amanhã,
O Sn, FEnn!_Z o-São sujeitas á censura,
O Sn, PUllPEU :-Depois de pulJlicadas,
O Sn, D,tNTAS :-AnLes de puhlicallas,
O nohre senador peLo Ceará quer dar aos bispos um poder
Uo amplo que não reconbeça superior ncste mundo. ,\ religião que desconhece a autoridade do poder civil está fa!siri'cada, el\a COn{)bl'l'e para a ruina da humanidade para cuja
felicidade e!la foi insUtuida por Ocos,
O nobre senador quer levar a independencla do poder espiriLual a ponto de achar-se no estado dous soberanos e dous
poderes homhro a homhro um do outro; é um sy,tema monstruoso, A independencia da igreja consiste 110 pen,amento,
na vonLadc, na fé, Ilas cl'onças: no ens~no dos doglnas. na
adminisLracão dos sacramentos; emfim, a não ser ohrig-ada a
fazer o con-trario du qU1.1 Jesus Christo fez e ensinou; a liscalilasação suprema do estado sohre o que se passa nas assembléas religiosas, o direito de as dirig-ir conforme a ordem
puhlica, de reprimir os ahusos, de tiscalisar o ensinu dos
seminarios, eLc" ele" são cousas que não podem aLaear a
'independencia da ig-reja, entretanto 'jlJ.e muiLo Jproveitllo a
seguranea do esLudo,
'Scnho'res, todos esses Ilu~ixumcs, todos esses ataques que
se imaginão contra a indepencia da igreja, são saudades das
fogueiras, Estamos em um seculo do tolerancia.
Os nohres senadorcs sahem que em llrança a li herdade de
consciencia é illimitada, eada qual póde escrever o que
quizer,
O SR, FONSECA :-E' o eontrario,
O Sn, DANTAS: - NilO só contra as uSUl'paçàes da curia
romana, como mesmo contra os dogmas,." uma ve~ que não
use de insul tos.

ue

~1r. rlhclIJn <':I'a um proíes:or L1e gril1H:nalic,l) c ponth.l
pal'te il watcna da sua ci.l.llcu'a lllcllCtl-SC a CIlSllllU' Lhco-

log!i.L ....
O SII. FO~8E,;A: senado.

E V, Ex, cstú ensinando theolog-ia no

O Sn. 1'0:U1'r.u :·-lUas V, E:<. esLá enganado; M,'. IIhenan
era prefessor de hebraico e escreven a vida (Ie Jesus,
O Sn. 1);,~iT,\s :-E sejll I) que hr, o c",;o é que mellen·so
a ensilwl' thcologia, c pt"idia cn:.illiu' heiJl'aico sem ~nv()l
ver-se em m;\teJ'ia~. Lheotogicas ; em VC~~ de l'.llsillilr uma Lugua morLt ~llsinilva uma puilosuphia provuce.nle,
() Sn, PO.IlPEU :-Esl'I'eveu a vida de Jesus,
O Sn. DANT.\S: - Houve então algum escruJlulu entrc
os pais cujus filhus er:lo discipulos de i\lr, nlienan; os his
pus a?Satl!larl1o-5c e quizcl'ão que o governo mcLLesse a
~lr. Rhcnilll em proce,i;o; o senador o cardeal de lIonne·
chcsc censurou ao goverllo peia SU(~ illdiil'e,rc.nca, mas II~;.
França enLende-se que a lihcrdade dOi; witos traz nrcessariarr.cllLc a liberdade da di~Cli.)::',lo, c Mr. Langloi:::;..
O Su. PO~!l)EU:- DemiLLíu.
O Sn, OANTAS:-NiIO d"mil.Liu. nãu seniJur Como o guvemo Lem em França a facu Idade de mudar Oi; empreg,lI'lo~
ue ama para outra reparLiçilq remuveu i\lt'. IlIlCniln par.1
direcLuT d~ uma iJibliotbeca onde elie jú Linba servidu,
O SI:. l'om'Eu: -Supprimiu a cadeira,
() SIl. DA~T.',s:-NJo rue consta,
O Sn. ll.OUIl'GUES P.~ S'Lv.l:-OlIereeeu-lhe um lugar nil
bibliotheca,
O SIl, OMTAS:-foi nomeado para urna lJiLlioLheca a que
jil tinha pertlllcido,
O Sn, FI;nIlAz:-E elie renunciuu,
O Sn. f).I~T.\s:-Conlinúo o que ia dizendo, [0;<111110 interpellado Mr, Langlois conselheiro de eSLado, no senadD,
disse 11<10 se comprehende que nós Lemos uma consLituição e
que existe liberdade de cultos que nós temos conquísLado e
'lue nos tem custado muito caro como um bem il que niio
é permiLLido á ninguem pôr mão, O que ó a liberdade dos
cultos? o que a liberdade das crenças'? é o direito de discutir
os dogmas, rle os negar assim como é igualmente o direito
de afirma r eS5es dogmns de os propag-ar pela pnla'l'rl1. e llelos
cscriptos; eis o que responueu o conselheiro de estado e COInmis,al'io do go\"el'llu, e eu aecrescenLo qne a inLo!erancía dos
patlres ,Iil corpo aquillo que tem necesssariamenl.e de ellhir
nO desprezo e no cS1lueeimento, A obra ,le Mr. Hhellan é de
tão múo gosto lluC 11'10 póde abraçar o espírito do seclllo Hl
'Iue se n~o occupa de questões rrlit;"iosas,l..hlanto mais tolerancia ha em um paiz, tanto menos se aprecilio cstas
questões.
O Sn, PO:rrPEU :-Tolera?
O Sn, DANTAS: - Suu tolerante, Não ,e (lerslladlio quc a
tu!cranciaé el confissão do erro, ou o indilIerentismo, Ó UlUa
eoncess,lo por amor da paz" ..
O Sn, FONSECA :-Tolerar é soITrer,
O Sn. UA~TAS: - .... é urna eonvencão que faço com o
que prof'lssa religião diITerente ua minfJa; não me pcrsiga,
a;;sil~' como eu ~ãO o persigo; fiquo com a sua crença que
eu fico com a mlllha!
o Sr., FONsEeA: - Esta lamhem Ó a nossa opini,lo.
O Sn, DANTAS; - Nelo Ilareee, porquo ouve com muita
impaciencia a opinião dos outros e as invcrteu quando fallei
sohre easamentos mixtos,
O Sn. FEnn.u: - Dos padres?'
O Sn, DAN'TAS: - Os casamentos mixtos, Quan,10 m:l
(O Sr. Fon~eca 1'i-se,)
occupei de um projecto uos Srs, marquez de Olinda e ParaO Sn. DANTAS :-Eu f,tllo aqui na presença de um senado naguá irnpulou-sc-me quo eu havia negado um dogma fia
esclarecido, 'lu e ha de apreciar a'luillo 'Iue digo e as risa,las igreja] nào neguei quc o ca~amenLo fO~;5e um ::.aCl'aruenlu; o
'lo nobre senador.
'[\le disse fui (!'Ie n'!!le havia \Ull coulralo qlle podia ser r'~
w
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pckt lei cj~il, ql1e se dcixasfe à con,~iencia de cada
O SR. to 5EcnETAlll0 deu conla do seguil\lc.
um IJrocurar a Irre]a. Que o eSlado n~o se devia mlromelter
EXPEDmr;TE,
em maleria de" eOllsei'lllcia. O homcm é indcpendcnlo nas
EUas crcnçag; o quo so par-sa denlro de mim perlence-mo
Officiq d~ 2'1 dq correnle, do ministerio dus negoeiof'
como a minba prli[lI ia pessoa.
eslrangeiros, conlendo deas relações, l'Cllui;itadas por deI ibcracão ~o scnatio,1 das gralifjea~õcs quc tem sido conce~itlas
O S~. FONSECA: - Qu.cm duvida disso 7
por ãvis03 daquelle mifl!slerio, e das que são abonadas em
O S~. OANTAS: - Mas duvida-se do direi Lo que tem o es- virLude de decreto.
lado de ret;lllal' o exercicio ou a manifeslação das minhas
'A' secret<lri<l pam ger pregenle a quem fez a requisição,
Outro do 28. tIo 1° secretano da camara dos deputad05
crellças de maneira que qual'luer ,pa,lre póde sH\lÍr pelas rua>
a annar pulpitos, f'lzer j'eulliões, canlar a lad,!i!lha... (hila- acompanhando·a seGuinte
"
.. ,.
ridade.)
rnmloslçXO.
O SR. FEÍm.u: - Póde sahir.
(( A asgembléa geral resolve:
(( Ar!. 1,° Fi<;a o governo aulorisado para promover ao pOBLo
O Sa. D.\NTAS: - ... SGnl que o poder civil lhe possa ra.er a m~nor Qbserva~:1o !Jorque a igreja é iodependenLe, como de '2"' tenenles os 1" pilotos Alfonso Henrique de A!bu'luerGe rreLende.
, q u e e Mello e Jo;,o Jo,é Lopes F',rraz e Castro.
"ou terminar, SI'. prcsillente, declaran·Jo que não exij')
"Ar!. :1," FicJo revogad<ls as disposições em contrario.
J'esposta do Sr. ministro; q!lCl'O unicamente mostrar minhas
(( Paço da eamar<l U03 depuLados, em 2R de julho de 18G~.
opioiões ar~rra do' que se tem di,:cuLirJo no "'!Iado_
-Francisco Jo.lé Furtado, presidcnLe.--l'edro L,ât Pereira
. Tendo dado a hora. ficou a di,eussão adiad.l; e, reliran de Souza, to secretario. -- Henrilque Li1J1JJU ele Abreu, 2° sc
rio-se o Sr. minisLro com "s me,mas formalídades com que crelario interino .•
foi recebido, o Sr. ]Jre:;idenLe deu para li ordem do dia 30:
A imprlmil'. .
1. jJll1'le.-O resto dlls materias jú desig·nadas, e m<lis;
b;~o 8n, 2" SEGlIETanlO foi lido o seguinte
PMIECEr. :
1n di~cussão das segllintes propo~ições da cnmara dos
Srs. dl'putados:
.
A
d ' 'f
tI'. decl"rando que os filhos menore5 dos officiaes da ar((
comn"ssão o C01;SLILlJIÇ':O, <;, quem OI remeLlilio o
molda têm direi Lo, reparLidameute com su~s innJ.s solL~,iras, re,?uer:m.en,LO em ull . ~ SI. sCI,"ld~r :.J e'::n~o,.d,O A.l'~,e'd,a li
ao munLc-piy da mnrúlua;
p~wuque~(~~~ }).~~:c, hev~lç;1 r~?I~ l~Ll~Ü~-'?';. ~ ~4'\ PI.~.'.lnc:(~l
~". <luLorisaudo o ~overno a cSLabelecer o monLe-pio mi-I onde se adia ,,'d,e,mellte y'.,"clma I,es.oa de SUol ~lInl,I,I. c.elitar:
e .
ela! tl.nuo quc eom~çara a go~al' da licença cm J. de «go~Lo
. 3;, a crear mais dou, log<lres de Label!ião do judicial e IH'Q};J1~O fut~ro ~ c ,de pi1r~.~er qu~ ~e ,collced;. a It~?nça, ponola5 no mUlllClp!O da côrle;
~Id~, l'O,S L~~~lO" d~b _q~e Le.l] conce.lluo a OU,IOS SIo. SClhl
4·, ~ppl'ovan'lo· o conLl'alo celellmdo em 17 de uczembro (,or.s, na ple_cnle ,ebb.1O ' " .
o r.
..
tle l~tiU com <l companhia brasileiJ'a de pa'lucles il vanor.
" I aço .10 senado, _em :.8 rle Julho .de loG·.. - hSC01'd6
2a jJarte,-Continuaçiio da ili~eu35J.o adiada gobre 'u pro. de Sap':~al;lJ. :- Sott~.a, [(~m~s..:- t.tsc,onde, d~ Ur~'gt<ay.
post,1 do poder e:wculivo fixando a de,pm;" e, orçall'!o. <I 1'0!te~~l\~UO,I"l:.a :~'ll,U n,~ oldf;,l rlo,",~ldb,d:IOb..
.' ,.
celta geral do ImperlO para ~ exerCIClO de H;G4.-18~;), com . ?SL~I~~"t,U~zo::~ A}~U1"es.~:,~u p'~I,e .de/'l~é\ ~U?l'pI.'l,'>
as cmclllla5 da eamal'il dos Sr~. ~epulil~o~, c a uu &r. ~.11- ,1 LUd ml.~d~~ .(L, I,:,e~t(l~(,l~. ~o be\'.,~~rlo.(,n~(llr.e-t"l\dd ~1~.,I~I,I.ell'I.1
vcira ua A10Lla ao arL. 2."
~ Sua fiLlgeAa:le o [mpel "dor, {lvlO àllll1VelSalllJ n',I."IICIO dà
LevauLou-f,e a sessão às :1 boras da tarde.
Serel\l;SlllJa I'nncez<llmpenal, pl'ofermdo elle SCllaoor, aute o
.
.
mesmo augusLo senhor, como orador da ulta deputação, o se"
uinLe ôi::icurso :
n
4g sC!lsili()
" Senhor,- Comp"rlindo o espontaneo juhilo com que a
EM 30 DE JULHO DE 18Gi.
nacão saúda o dia anniver,ario lJaLalieio de Sua AIleza lm{lel:ial a 5erellissima Princeza <l Sm, D. IsaLel, herdeira ["'err.EsIDENGIA DO SR. vl,eo~DE DE AMEm',
"umpiiva da corôa, o ôellado envia-nos· em solemlle dcpu
taçiio, anlo o ll,lrono de Vossa MagesLade 1mpcri<ll, para Ler
Soml.\nIo.-Expedienle.-Omcios
do
milli,Lerio
do
estrangci'
lc, por t,io fau;Lo
r
,I
I
I
r
I)'
·1 llIOS a "uonm de al'rc5en ·1 111' so I
m1l5samen
],l>~, c I.a clImara uOS (.epula( os,- al'l,cer.- l,eurso (O motivo, as suas mais cordiues feliciLações a Vosoa ~l"gesl'\Ite
Sr. martluez de Abranlcs como orador da cOlllmissilo que Imperial e a 8\!.lL fiJngeslade a Imperatriz.
[ui felicitar Sua l\lagcslade o lmpel·ador.-1· parle da 01'- , « Em dia Lão as~ignalarlo, que, além de exlremamente C:lro
dem do dia."":Yia felrea tmm Tçu<L c re1luelimerilo do Sr. aos corações de Yo"as ~I:lgestades IlIlperiaeg, é applaudido
DanLils,-Discurso d , Sr. Ferl'az.-2," parle. -Orcallle,,[o com ,incel'O c exhuueranle enLliusiasmo por todos os brasido imperio,-Discursos dos Srs, visconde de JÇ'luillnhouha lell'05, o senado se eompl'''~ rio exprimil' mui re~jJeitosnmelJLu
c JubilU.
.
o scu mais yjvo regozijo a Vossa:; Itlagestades IrnfJ~riae:;.
A's 11 horas da manhã nc.1lando-i'C presenles os Srs. vis« Di;;ne-5e, portanto, Vossa Milgest.arle Ililperial rle acolher
conde de Abileló, Marra,Teixeiril de Souza, Almeidil c AI- heni~nn;nellle csL<l Lomenagell1. profund<l do se)lado, acomp:l~
uuquel'que, Ferreira Penn:l, !\lendes dos ~anlos, Araujo (\i- nhada dos Icaes e ardentes vülns, que não cessa uc fazer ,lO
bl'iro, visconde do lJruguilY. marquez de ll:lIlhaem. barão de cóopela "enlura da exccls<l dl'mnastia imperia!, e pel<l glol'i..
~. L0W'cnço, Jobim, 8lqueií'i\ e ~le}lo, ClJI,[I,1 Vasconcellos, de '\o,sa MngesLade lmpcrial, augusto symbolo da ordem,
1-erraz, Souza Hamos, I'nran!Jos, hn~eca, barão de rira- da liberdade e do progresso do imJlerio, "
Ao que SU<l l\lageslade o imperador dignou-se de rcs_
pamn, Carneiro ',ie' Cam,poô, 'visconde de Il:~bol'a[ll', Dias
Vieíl'il, Oias de Cnl'Vidho, D. l\1anoel, Danias, SOUZ<l (.Juei- ponder:
e
:'07., visconde de SapuC<iby, l\oJri(~ucs Silva, mar'luez dc
"MuiLo me pe.nbonl0 os sentimentos de alUor e firlelid"d
AbranLes, baráo' de AI!Lonina. viscollde de Suassuna, nlnÍ'ljUCZ que, em nome do senado,. manifestais a mim e a minha fa\le Olinda, visçonde ria IJoa VisLa, Camlido Eorges e Silveira milia.»
da ~lotta, o ~I:, presidenle ~ IJl'iu ~ sc"ão.
O SI'. presidente deel<ll'ou que a resposla de Sua ~lagesComparecer"o logo «(epols O" S,5. PIill,enLa n~eno, Panla tarle o Imperador era recebid<l com muito especial a~rarlo.
Pesso<l, mill"jltel de Ca';las,. Pompell., Sooza ba!'CO, \lS1'01',10 sorleados par<l a deputação que tinba de l:'eceber o
r(ln~lê de_JeqlJJLlldlOnha, Candlll? IJlIp~lsta e Z~charli!s..
Sr. lllinigti'o do imperio, os Sl's. viscouJe de Sapucabl', Canhdllrao com c,llIoa p:,rLlclpallil os tirf. uarno de (,o[e:;1\le, I dido BapLisLa e manjuez de Caxias,
Jari'o de Marollll, har:iO d~ (Joarahirn, ElIsehlo, l'<lUla
,,~i"a, s.;II;JlJIJú, Fernalldes Torres, SOllzn " Meilo e OlloJli ;
ORDEM DO D.1\..
':; ::l;\1~1 lh.lrfl{:illil~·(10 OK Srb. harào uc fi!ul'illha c ,NaIJll(l(l
Ell(rOt~ rl~ 3~ di~eussão (l.l1ia~a na sessão i111.lecellcIJLc: ;1
bl! heb.. r rtpproh'HIJ ti il.rLa dd sp.~::-ao dtll:cru!?lIte,
I pr0l'\I~lçao dn calHara do:.. rll'lluLldu:; . flue autonsa o gOy<,'.;p.(I
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" con [r,lio I' com a companhia Que .e org<misar a CO'llstruc~ isto são cousas que nós ignoramos, hão ha um requel'imell,to
c50 de uma vi<\ fcrrea pelo sys-tcma tram foal! entre a cidade de pa.rte alguma, de pessoa algum.a, "Jo ha traçado, não
(Ja Cachoeira e a Chapada Diamantina, na provincia da Bahia: ba estudos preparatorios, nada na.
continuando a discussiio do requerimento do Sr. Dantas para
Por outro lado: houve quem requeresse ao governo que
ir á eommi"s:io de emprezas privilcgiadas a dita proposição. está autorisado a fazer concessões desta natureza a esta emo §r. Wcr<·~,,:-Sr. prcsidente, eu não pretendia tomar preza? Parece que. ha cinco annos isto teve logar. Esses
parte em discussão al;;uma rclativa a este projecto; mas, pap~'s devem ex!sllr: porque o governo ~~gou a concessão
,rodo o nobre senador pela minha provincia o Sr. bar:Lo dc pedIda? sabemos nós 1 Por'lue não se dll'lgem ao I(overno
S. Lourenço emillido a sua opinião ~obre o, e~;ito.da c!11prcza, para este "ir propOr o que julgar conveniente? O'evemos
acaso approvar este projecto sem termos informação alguma
cu não pudc deixar dc dizer o quc smto a rcspelto disto.
() nobre scnador dcclarou quc n50 podia convir na ultima do governo? Parece, SI'. presidente que não.
Ainda uma outra razão: ha dous ou tres annos, não sei
uisposição relativa II navegaç:io do rio de S. Fra~eiseo, e ao
mesmo tempo nos disse llue elle estava convenCido de que li bem a époea, passou uma emendu na lei do orçamento na
eamara dos deputados em igualou quasi igual sentido.
cmprpza não podia ter exito ....
Essa emenda, que foi destacada do projecto de orçamento,
O Sr.. BAOÃO DE S. ~OUI\EN~o:-Convencido, não.
não sei que fim teve; é precisll pois, q'lO nós averiguemos
O SR. FEOllAZ:-.... de que n50 podia ser exequi'vel; mas, todas estas iuformacões.·
Seuhores, eu não· sou inimigo, nem me opponho a qualquer
que como pessoas da Bahia interessavrro-se nisso, a quel'li\O, etc., elle "ia-se ua necessidade de protege-Ia. Eu ouvi estabelecimento ou ernpreza desta natureza, qne tenha por
estas palavrus.
fim facilitar os meios dJ transporte na minila provincia ;
O SO. naoIo DE S. LOUOE:~~o:--Eu nITo afianço quo ella lUas o que desejo é que nós lIão estabeleçamos aqui um
aresto, em virtude do qual se apresentem quaesquer emtenha exito.
.
pr~za~ pedindo concessiles do corpo legislativo, sem que
O Sn. FEOTI.,Z:-Poi, bem, é isto que digo; é uma opini50 pl'lmelrall1ente preced:lo os estudos e todos os preparatonos
llossa.
nec~ssarios para qUQ nós possamo.s b~m julgar de sua con. O Sn. nAnÃo DE S. LOUOEN~:o:-N:iO posso ter essa con- vemencla e darmos Ulll voto conSCIencIOSO.
llança.
O Sn. C.\NOIOO BOnGES : - Tem muita razão.
O SII. FEP.IIAz;-Parece, pois. SI'. presidente, que uma
O SU. FEOO,IZ -Sr. presidente, os outros paizes tiverrro
opinião destas importa, nrro o adiamento, mas a reje;cão do uma experiencia amarga quando encetilrilo as vias de ferro;
proprio jlrojecto; com tudo, ha algumas raziles pelas· quaes os thesuuros publicos desses paizes muito sotfrer50, e foi
l'arece que adiamento deve ser approvado, e, não obstante depois dessa experiencia lastimayel (lue elIes estahelecêrão
dias, porque a minha convicção é que o projecto'não o devo as regras que silo executadas hoje da maneira 11 mais pre,er, eu voto contra o adiamento e contra o projecto. As razões cisa possivel. Lembro-me de que em França, senhores, urna
que ha para o adiamento, são as séguintes :
corpora!ão muito respeitavcI, o conselho geral do departaTodas as vezeS que apresent50-se negocios drsta natureza mento do Sena, em 18.15 representou ao corpo legislativo
vilo sempre á commissão de emprezas privilegiadas; ultima- sobre a necessidade de pôr se um freio a fonnaciio dessas
mente se deu aqui um ex:emplo disso, (luanto ao prolonga- companhias ou emprezas que, sem estudos preparatõrios, sem
mento da estrada de ferro de D. Pedro I ; o senado assim o meios de execu~ão, sem esperan~:a fundada de um exito,
determinou.
apresentavão-se a demaodar concessões ao governo, porque
lUas eccorre quo o governo, como declarou o nobre SGna- dizia essa corpora~ão o resultado é que !aes emprezas, que
,!or a quem me refiro, está autorisado para fazer estas con- não têm eSl'éran~q de bom exito, que não fizerão os estucessões; e o systema que nós devemos seguir, que em toda dos necessarios, '1ue não se apresentão com o traçado e tudo
a parte se seg:ue, Ó prepararem-se os trabalbos para serem o que é preciso para bem avaliar-se o eJ:ito da mesma emmlJm:ltidos ao corpo legislativo, e este, 4 vista de todos úS , preza é contrario ao bem publico, e elIas não tenbJo outro
tr:Jb:hhos, dos estudos, do traçado, depOIS de colhidas as fim seniio a agiotagem. Ora, ell estou persuallido de que oeste
mfol'mações necessarias sobre a direcção da estrada, sobre caso não ha esse fim ou esse sentimento, estou convencido
os logares em que tem de passar. sobro a despeza provavel disto, nias eu pondero que falsas idéas tendem muitas ve·
ou o seu custo 8 sobre o rendimento tambem prouvel ete., ies a fazer '1ue se crie uma opinião errada, que os capitaes
podem ir por essa via infeli~, que 6 preciso quo da parte
ele., delibera conformo lhe parece conveniente.
dos puderes do estado se mantenha nos devidos termos uma
Accresce aiuda, SI'. presidente, que, em alguns paizes, opposição a toda e qUil1lluer em preza que sem os dados nedepois de tudo isto, ainda se expõe ao publicG os planos,
sem esperança de exito se apresente a obter conos projectos, e a~é chega-se a convidar os dilferentes pro- cessarios,
cessi\Cs.
prietarios por onde passa a linha para o!Terecerem as suas
Ainda pondo de parte, SI'. presideute, estas considerações
observações, afim de serém tOmadas em consideração.
que são geraes a toda e qualquer emproza, eu pedirei ao
Ora, pergunto eu, ha requerim,ento de qualquer _~essoa, senado que alten"a bem para o projecto como se acha:
do qualquer companbia, pedindo esta empreza ? '(. Ex. O que se quel'? Uma estrada pelo systema tra1n-road sobre
mandou-me o projecto ; não eJ:iste requerimeuto algum. IIa, o que nós não temos explicação nenhuma. Antigamente
SI'. presidente, tracados, trabillhos jlreparatorios. estudos? essas vias de ordinario erão servidas pela força animal;
Temos nós as informacões necessarias sobre a ilrobabitidad9 do ultimamente me dizem que na India ha algumas que se serexito da empreza, sofire o seu ganho provavel; sobre as des- vem de locomotivas proprias.
jlezas provaveis ? Nada temos.. Temos aindà informacõesMas ninguem sabe qual ti a extençiIo da estrada. A extensé ~sta empreza, corno se ácha, projec\ada póde ou nã·o pre- cito di\ estrada que se pretende, deve ser pelo menos de 50
judicar a outra empreza já estabelecida, 'em favor da qual o reguas da Cachoeira até o Paraguassú ou até a Chapada
eS[.ldo faz sacrificios? Podemos DÓS saber aiuda Sr. presi- Diamantina, com um ramal que póde ser levado até as mardente, qual é o systema de tram-road, que se vai adoptar se gens do rio de S. Fra~cisco, e outt·o até a Feira de Sant'a comp;,nhia jlóde' usar dl força animal ou de qualquer outra Anna. Pergunte eu: entre a Feira de Sant'Anna e o Engeaho
fm'ça motriz mais economica para a conducção ? Podemos Novo, 'que cl'Cio, ti a estacão terminal da estrada de ferro
nós conhecer se esse systema de tram-road sera o mais pro- actuai, que distancia existé? Nove leguas.
veitoso, quando elIe na Europa, se é admissivel, é la para
Partindo, como supponho,e se me diz, do ponto da Feira de
uma ou outra mina a bem de um outro individuo e sempre Santa Anna essa estrada, e tendo de passar pelos terrenos os
para pequenas distancias? quando demonstra-se que toda a mais ferteis do centro da provincia, como sejão as matas do
v,mtagem proveniente da economia do custeio fica áquem da Oronó, que ficào visinhas dos terrenos ferteis do Mundo-Novo,
tIesvillltagelll proveniente da demora da marcha 'Iue podem tendo ao mesmo tempo de tornar a margem ou atravessar o
\er as IDI!rcadorias ou os viajantes por esse Syslolllil '! Tudo rio Paraguassíl, pe~o ao senado que a(luilale bem se nãe
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seria melhor que estas concessões fossem feitas a essa infeliz
estrada do fcrro, cujo tr.t~ado foi um erro grave, conlra o
qual ninguem se pôde oppúr, porque a opinião errada exi·
gia que fosse aquelle que não podia scr jámais produclivo,
e não a outro que podia ser muito produclivo. Pergunto
eu: não será melbur que nós ,issemos se podiamos salvaI' essa estrada, com a q~al gastamos mUito, dando essa
direcção que naturalmente poderia ser levada até as marg-ens
do Rio de S. llrancisco, do quo crear uma outra llue não é,
nem póde ser da mesma força e utilidade quo a eSlrada
actual ? Parece-me isto evidente. E o futuro da actual não
poderá ser prejudicada pela concessão que se deseja? E' um
problema a resolver.
DIas, senhores, concedamos que seja conveniente uma estrada neste genero ou neste systema, que o senado queira
approvar este projeclo ; quaes são as concessões que se dão?
Vinte leguas de terra; mas com que fim? O projecto não
-·0 diz; será para serem vendidas? E' um concurrente que
tem o estado, porque o estado conforme o sl'slema de colollisação que nós lemos adoptado, manda demarcar as suas terras
devolutas c vende-as. Não se diZ que é para colonisar, não
ba esta obrigação j tudo é vago.
Vamos a oulra concessão: todas as minas dentro de cerla
zona que senão marca. POllemos nós conccder o cxclusivo
das minas de ouro que são livres, que esLüo no gozo do publico, de todo e lJuallJuer cidadão que queira mineral', só
com a unica condição de pagaI' ua exportação os direilos
respectivos? Estou que o estado póde fazer conces5ào exclusiva de tudo que é de seu monopolio, mas não daquillo, que
é livre que está no gozo de todos os cidadãos brasileiros. li
de que maneira seohores? Onde poderá ter logar esta COIIcessão? Natura\mente sobre a linua por onde passM a eslrada de ferro; mas, se 11esta concessão cncontrnrem-se já veios
desse mineral já cultivados, já em exploração, poderá ISSO
constituir um monopolio ou exclusivo da cOlllpanhia?
O Sn. IlARÃO DE S. LOUIlENCO: -E' o exclusivo das minas
•
que ella descobrir.
O SR. FEllnAZ: - Se é das minas que ella descobl'ir isso
está. As minas de ouro são livres, estão na faculdade de todas, não carecem de exclusivos. E o nobre senador sabe
muito bem que a questão de minas de ouro na nossa provincia é uma questãO vital para a população daquelles l0í;ares,
é uma questão que interessa sobretudo os pobres faiscauores,
porque elles mantem-se dos productos das suas pequenas exploraçoes e trabalhos mineraes.
Vamos agora, Sr. presidente, a ultima parte, Nós temos
concedido á eslrada de ferro actual da BalJia, creio eu, a navegação do Rio de S. Francisco.
O Sn. DAnÃo DE S. LOUIlENÇO:-Não, senbor.
O Su. FEnnAz:-Eu creiu que a ella, ou a outrem; mas
h
d
.
d
d
no projecto que se ac a em uma as commlssões o sena o
a respeilo do prolongamento da estrada do ferro de
.1"
I
A
D, Pedro 11 ,ha uma uiSpOSIÇão Igua a essa.
go ra
pergunto eu: qual li a; navegação? Será.a navega~ão a
vela, a remos, ou a vapor? Não se declara IstO no projecto.
E porque havemos uós de conceder a navegação a eEta
companhia quando antes qualquer empreza se póde enearregar desse tr?-balho. dessa navegação, quando Sr. pmsidente?
na um proJecto na caroara dos deputados, que por acaso
boje li, em que se dá uma subvencão para a compra de um
vaR or para essa meSllla navegac.ãó do Rio de S. Francisco.
.
le parece, pois, Sr. presidente, que não só a respeIto
desta empreza, mas de outra qualquer, o corpo legislativo
deve emendar a mão, não deve consentir, não deve admitlir
que se decrete concessão alguma, privileg-io de qualquer natureza, sem que seja a pretenção daquelles qu.e a impetrão
bem documentada com todos os dados necessanos, sobre os
pontos que já referi. Não ti, Sr. presidentll, uma cousa vã,
porque, quer na legislação da Inglaterra, quer n~ boa legislação da Prussia, quer na legislação da Austna, quer na
legislação dos outros pa}zês , da AHemanlJa, e mesmo na da
França, essas cautelas tem Sido tomadas. E note a camara
quo, até na Inglaterra se mandão fazer annullcic.s, não só

no logar, mas ainda em Londrús, rcpclidos ('fi! tOloS () laé"
épocas, para llue depois de tUllo prcpal',ldo, o parlamcnto
possa dar uma decisão.
Senhores, eu estou do mesmo pensamento do nobre senndOI'; pal'a mim, passe ou não passe o projecto. Se fór fujir.
a empreza, eu darei os parabens á minha provincia' se fôr
infeliz, creio que lerei o direito de dizer áquclles que' 8C em.
p:nhão nel.la: « Gastasles o. vosso dinheiro em vào, ponluo
nao vos dl~nastes dc examlllar o vom ou mão cxito, nem
mesmo as difliculdades llue possa encontrar essa empl'eza. «
Mas ainda urna outra iJuestão importante. Pergunlo eu:
esta eompanhia por quem deve ser 0I'~aI1isada? Qllem é quo
lem o pnvdeglO? I'odem aprcselltar-se mais que Ulll empreileiro a querer; ha concurso?
O SR. BARÃO PE S. LOUlIEi'(ÇO: - Ji! se pediu.
O SIl. FEIlnJ.Z: - E,te pedido não consta no corpo legislativo; nós não temos aqui cousa alguma. Houve um requerimento apresentado ao r;overllo que ficou inutilisado, caducou,
depois de serem ouvidas as seccões do consellio de estado· c
esse requerimenlo não foi repróduzido.
'
Mas, Sr. pre,idente, a 'lue,tã" em que eu ia locar era ~
seguinte: esta companhia terá d~ realizar-se no paiz ou no
exleri0r? Se no paiz, eu lamento que se lenba [lar fim or~a·
nizar uma companhia desta nalllresa lle exito problemalico
em um paiz que lIão tem cal'itaes rolaotes necessarios para
bem animar as industrias existentes; que se queira lirar ainda UllliÍ parte desses capilaes para iUllnolJilisa-los c immobili5a-los com o risco de sel'cm ou n,10 producti vos, Se uo estrangeiro, qllues as probabillll:ldes llue ha 'I Ouvi di.er que havia
em outro telUpo probabilidade em Londres; como minislro,
Sr. presidente, ell tive occasião de exigir informações a esto
respeito, e elIas não Íorão favoraveis; e note n senado que
'Iuulquer empreta Jesta nalUI'e.1t iJur. se apresentar no mercoIdo estrangeiro, ha de encontr1u' muitos ohstaculos, e talvez
Jlo"a produzir mal a outras ernprezas que lá se tem estallelecido.
Sr. presidente, em resumo direi 'lue, se, como o nobre
senador crê, o resullado desta em preza será nenliulll, a cansequencia logica não é adiar o projedo, é votar contra elIe.
Eu voto contra o adialll~nto e voto porque desejo que o senado dê uma decisão definitiva. E' um ovjedo que esUt
pendente creio que ha ~ ou 5 annos, ou mesmo talvez ha
G annos; é preciso que se dl1 uma decisão terminante. A
nobre commissão de em prezas privile:;iadas nito póde adiantar
cousa alguma, ainda tem de pedir informaçõ.es ao governo;
estas informações serão demoradas por lllnito tempo, não
virão logo, e já vê·se pois que dalIi l'e5ullará um mal ãquelles
que aspirão ver este objecto logo e terminanlemenle decidido. Não me imporlo com o resuIL.do; faço apenas estns
observações, porlJue quero mOlivar o llleu volo. O adiamento
não póde agradar úquelles que desrjão a emprcza; a emprozll
na minha opinião n110 póde ter 1l0m exilo; eu, pois, voto
contra o adiamento, porque, eomo já declarei UUla vez, hei
.
de votar contra o proJeclo.
Ficou adiada a discussão pela 1J0ra ; e passou-se á 2" parte
da ordem do dia.
AclJando-se na sala immedi,lta o Sr. ministro do imperio,
foi inlroduzido no salão com as formalidades do eSlylo, o
tomou asseuto na mesa
P"ose~uiu a discussão, adiada na sessão antecedente, do
art. 2° da propo.ta do poder executivo, fixando a despeza II
orçando a reeeita geral do illlperio para o exercicio de 186[1865. com as emendas da camara dos depulados II a do
Sr. Silveira da Motta.
v

•

O S". visconde de Jequitinhollba: - Sr. presidenle, cu pedi a palavra para fazer algumas observações
relativamente ao orcamento do imperio. Póde ser que no meIO
dessas palavras apliareção algumas censuras ao ministerio,
eu as não faria, ou as não pronunciaria,. se acaso nJo me
acbasse animado pelas ~xpressões profendas na camara temporana pelo lJonrado lllllllstro do lmpeno, quando disse que.
taes censuras, como quer que fossem <;nnslderadas taespor
este ou por nqnoHe representante da naç<lO, clle as conslde·
rava verdadeiras animacões. Se Jl:Io fêril, pc.rtanto, SI', jH'C'

I
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.Pelo que di~ respeilo ú renda, o nobre pi'ovedor da casa dil
c0d0za em que e~túu do f~t1e S. Ex. c o ministerio ha ,Ie lev'lI' a bem, ha de con,irlCl'ar inteil'nmente ani- mlsencordra ~pre,enla·pelas su~s conlas um deficit não pequeno ; entl'etanlo calculada a despeza pelo numero dos doenpouco tomadas como censuras ú adminl~tração, cu de certo tes ali tratado;, não excederá muito de lrinla e t~nlog mil
uão tomaria narLe na discussào Je nrcamcnlo; c tanto mai5 réi, para cada um; onde pois a razão de tal deficit? O nobre
"".0 tomaria im'le que em ,ouilos PO:lt05 eslou inlciram~nte proverlct deve e]pliear a assembléa geral as razões deste
<Ie al'cordo com o nobre ministro do imperio; o que muito denort, de modo 'fue a assembléa geral fique bem convencida
me ii,;ongca e consolidou a minua opinião a respeilo de taes de que no eSlabelecimento não se arrende ~o tratamenlo dos
é1ssumpêos.
doentes, nem ha disperdic!o. V. E1.. nabe e as nossas leis
Ver.lalle é que. ao ler o relataria do bonrarlo miniglro do declúrão ~l6 !lue ponto o governo geral tem concorrido para
augmenlar
a renrla daquelle pio e,labe!ecimenlo; óD o deimperio, procurei conciliar essaô suas opiniões com a dedaraçüo solcmne feita pelo honrado ministro do imperio na ca· fieit ainda conlinúa, se o dencit é grande, necessariamente
ínara telllporaria, que o minislerio era, nüo liberal nlilS lille- cumpre que a assembl~~ geral tome. medidas para eXling~ir
ralissimo! E veja Y. Ex. que aô opiniões e,.criplas no relalo- esse defierl, para eqULhbr'ar ~ receIta Com a despeza Celta
rio do nobre miui,tro do imperio e esta dedaj'ação de S. E;í. naquelle pio eSlabelecimento, para que não som'a de Córlllél
juslincão inlei ramente a opilliiio que tenho suslentade no se- al~uma a po!Jresa que lá v~i curar-se; tanto mais, SI'. prenado que cu e todos o, conservadores, todo o Brasil, é libe- Sidente, que aquelle esl~beleclmenlo é l~lvez o unico que
exi,le nesta vasta capilal p~ra soccorrer a indigencia aceomral; e agora aecrescenlaria li~cralissimo. , .
metlida de enrermid~db, ou de epidemias.
O SI:. D, l\l.\ME~: -Apoiado.
O relalorio do nobre provedor da Sanla Ca,a da IIliseriO Sn. V/,CONCE OE JEQuITI~noNIlA: - " .. porque minhas cordia é e,;cilllllalosall1ente magro a esse respeilo, S. Ex. diz:
opiniões erão consiuer~das de conserv~dol', e S. EL, adoplan- (lendo) " Esle pio esl~belecimento leve no anno compromissal
dO'lo rlejulho de t8U2 a 30 de junho de 1863 o seguinle:
do-as, por isso mesmo as declara l-i!ieralissimas! !
(( Reeeil~ orJinaria, . . 'Í;)U:2i 1;i>2:í!l
O Sn. D. l\l.\NORL: - Por con,;equencia não ha mais par(( Heeeila e1lraordinari~
10\:i91.,il:lí2
tidos no paiz; ha um só, e liberal.
;;;;i:762$301
O Sr.. YI,CONOE nE JEQuITINnOtl"ns: - Assim se deve pen- " Despeza ordinaria .
404:321~Uii
sar a vista uo que disse S. Ex. Quaes, Sr. presidente, scrão (( Despeia exlraord inaria
143:490:$106
eslas opiniões? 1°, úecrca dús tls~cmbléas I'rovinciaes; 12°,
rH7;811$i83
úcerca das camal'as munieipaes. O que disse S. Ex. no senado, e o que escreveu no seu relatorio abso/utilmenle eombina (( Sal.lo a favor da receila. : . . . .
9:950,;)518
COUl as minuas opiniões c COill aô opiniões ... ,
(( .E porque no anno anterior de 186 I n 1862
uouve um saldo por maior defrpeia, o
O Sn, D. lilArioEL: -Eslú-se vendo em dillleuldades.
68:0i3$8i8
qual foi sali,feilo no C<Jrrente ~nno de
O S. VISCONnE nR Jr~QUlTJt{IlQNIIA: - ... , de um nobre ~e
nadar. ,. (rindo--se, e olhando para o SI'. mfLrquez de Otin- « Resultou sUPPl'imenlo feilo pelo acluallhcdn) que eu tenho a~or~ a honra de tel' a minha direi la (pausa
soureiro de , . . , . , , . .
58:1'23$360
e risar/as), nas t1ilfereules occasiões em (Iue elle tem sido "Quanlia quereunida á di!Tcren~a entre a
mini,lro da corôa.
recella por arrecadar e a despeza liquidada por p~gar, pertencenle ao alluo
Anles, porém, de enlr~r. SI', pre,idenle, no exame dcslaS
43::m$O,m
oJlinijcs, eu desejaria fazer' uma supp!ica ao nobre minisir'o,
correnle, de .
e vem ~ ser, se eJle me fariaa bonra de denllir o que é lihe101:502$iIt
ral e até mesmo lihernlissimo, porque alé hoje lerldo encon- « Apresenla o deficit d e , . .
E' enorme por conse~uinle o deficil. Mas permitta-me o
trado a maior 'diIT1culdade em saber em que consisle ser
nobre provedor da Sanla Casa da l\liserieordia que eu nãO'
liberal. Conservador entelldo eu o que é.
O Sn. D. l\\ANORL: - V, Ex, é lib~ral e não sabe e que deposile a menor confiança em semelhantes conlas, que as
não tome mesmo ao seria, que cI'eia que laes contas são um
ó liberal?
verdarJciro gracejo; porque quando uo relataria relativo á
O Sr., VISCONDE OE JEQUITI~1I0NI1A: - O bonr~do memhro ea,a dos expostos vejo a seguinte: (lendo)
bOI de pel'lloar-me, ·entendo que sou liberal porrlue o nohre
(( No decurso do anno compramissal de 1862 a 1863 teve
ministro adapta minhas opiniões e S. Ex. dis,e que era liher~Iissimo. Não é porque lenha eonvicc,10 da causa, mas é esle eslabelecimento ~ seguinte:
77:1823933
poroue, comparando o que o nobre mini,;lr~ disse com a, opi- " r.eceit~ ordin~ria..
4:42(jlI86
niões sustentada_ por S. Ex. e aqueJl~s sustentadas lambem (( Receita extraonJinarill
81:607$119
por mim ja no senado, jú em oulras occasiões e lagares, vejo
69'555$939
que sou ltheral, e ~t~ mesmo libe·ralissimo, Se S. Ex., por- ([ Oespeza ordinaria. .
11:020$672
«
Despcza
extraordinaria
tanto, definisse o que é liberal e o (lue é liberalissimo, e em
- - - - 101:668$:;26
que consiste verdadeiramenle a distincção entre um o outro,
setÍ1 .um grande. serviço feito ~o paiz, ao senado, e até ao
20:061$407
Dencit
proprlO mllllsteno,
7:200$000
Eu vi, Sr. presidente, que o nobre senador pela provincia (( Saldo que ficou do anno anterior
do Rio-Grande do Norte quiz definir o (lue era progressista,
12:861$407
mas não definiu; e, não só não definiu, como peecou por tal (( Fica o deficit reduzido a .
rórma a defini~ão quo, pelo modo como S. Ex. se expressára,
o ser progressista veiu a dar em verdadeiro architecto de
Ora, alguem já viu, se~undo a arithmetic~ moderna ou anti,'uinas.
9'a que 69:555$939 com 14:020>%72 sommasse 101:668;i}526?
,lEilaridade.) Estou que todos sommaráõ 83:576;l}6t1; e
O SR. D, MANOEL: -Obrigado, meu povo.
enlão o deficit que S, Ex., o nobre provedor, achou na casa
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTrNIloNIlA:-:Fechado, Sr. presi- dos expostos de 20:061$107, fica reduzidO' a 1:969$492. O
dente, este pGqueno incidente, eu comecarei a fazer as minhas saldo que ficou do anno anterior, dizo relatorio, é de 7:200$,
observações ]leIo fim do relataria de S. Ex.
deduzindo-se estes 7:200$ dos 20:061:J}407, fica um deficit;
No fim do relataria do nobre ministro do imperio vem o re- diz ainda o relataria, de 12:000$; (IUando alias, dig-o eu,
latorio do nobre provedor da Santa Casa da Dlisericol'dia, do deve existir, em vez de deficit, um saldo de 5:230$:;08!! r
qual resulta o conhecimento dQ eslado, não só da renda daOra, estes en~anos crassissimos que apparecem no rel:lquelle pio estabelecimento, eomo do modo como é exercida
torio, pelo que diz respeito á casa dos expostos, não me dão
a caridade e qual a m'Jl'talidade ali notada,
~\IJenLcl ít

lIJnçãn tia minha l"II'le as ob5erVaçOes. que podem ser um
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uireito a desconfiar quc as contas do hospital gcral não scj~o
cxactas?
.. Eu espcro, Sr. prcsiucnlc, quc o nobre prov<ldor c"plicarú
IstO ....
O S8. MARQUEZ DE !nnANTES : - Não caio ncssa.
O SR. VISCONDE DE j BQUltINUONRA : - Ouco dizer agora o
honrado provedor da casa da misericordia eo) resposta ao que
<Ivancei: ".Não caio nessa." Tome nota o senado; são estas
n~ expre~sões quc S, Ex. ~rofere e julg~-se com o direito
de profenr no senado! Então, Sr. Jlre"nlente,para . que
o nobre provcdor da Casa da Misericordia remelleu este 1'0
latorio ao nobre milli~tl'o do impCi io? Para que o nobrc ministro do impcrio o remetteu á assemOlén geral? Para não
cahir nessa o nolll'e provedor dn casa da misericoriia ?
O SR. MARQUEZ DE AnnANíF.s:- Sim, senhor.'
- O SIl. VISCONDE pE JEQUlTlNHONUA : - Para não responder
nem expliCar os aetos irrcgulares de sua administração?
O SIl. &1~nQUEz OE Anll,\NTES : - Estão eXlllicados.
O Sn. VISCONDE llE JBQUlTINIIoNn,i: - Eu n,10 classifico
ainda, não digo que sejão irreguJar-cs; peco explicações. O
que está aqui n~o é exato, m,,, I'ó:le ser éxato \lda~ illformaçães ou expltcações que o nobre proyedol' (a Ca'a na
l\lisericordia houvi'r de diir. Que nós lemos direito de saber
Ilisto, não ba duvida alguma. por'Tne o estado concorre com
grandes sommas para a dotacão daquellc pio estabelecimento;
e se o estado concorre, senHores. para 11. dotaç;io dnquelle
pio' estabelecimento, cone-lhe o direito, existe sem duvida
alguma o direito pela sna llilrto, rle ex~minar es~as conta~ e
de saber se farão desfendu os M dlll!Jr,lros publicos consignados para o bospita da Cai'a da l\lisericordw e casa dos
l'Xpostos, ou se o não forão, e como o forão.
Adrriiro que um senador tão illustrada' como o Sr. provedOl' da Casa da l\Iisericordia; admiro que o nohre senador,
que tantas vezes tem sido ministro da corOa e que conhece
portanto, qual é o grào ou extensão de responi'abilid01de daquelles que se acbrro ti testa de establllecimentos que tcm a
s~u cargo despender osdinbeiros publicos; admilo, SI'; preSidente, que o nobre senador, coltocado ém taes condições,
diga com o maior nisplante possivel: « Não caio nessa" ;
quer dizer: " Não darei explicações, " quando são ellns pedidas. Não posso, Sr. presidente, explicar a resp'lsta incongruente dada pelo honrado membro. senão por 11m despeito
inteiramente descomunal, que é mro, tambem confessarei,
no bonradó membro a quem tenho agora a honra de rcferir-me.
O Sn. rIlESIDEl'iTE: - Não omoi o ap01rte: mas crcio que
não se póde dizer a um senador qIle "lIe não dá resposta por
despeito. O nobre senador, 01 quem V. Ex. se refere, n<1o' está
aqui como provedor da Casa de Misericordia, e nesta qualidade dá contas ao governo, e quaesqner informações que o
nobre senador queiiá devem ser Iledidas ao governo.
O SR. pnESIDENTE DO CONSEI.HO : -Apoiado.
O Sn. VISCO;\DE DE JEQUITlIIDONIlA.: - V. Ex. fez-me um
grande favor em dizer essas palavras para me dar logar a
descançar; mas não de certo para minba convicção. Eu
tinha necessidade de re~ousar um pouco, e por conseguinte,
emquanto ouvia a V. E~., repousei; mas, continúo nas
minbas opiniões.
Incongruente por consequencia, Sr. presidente, foi a resposta dada no aparte pelo nobre senador, provedor da Santa
Çasa da Misericordia. Eu começei a discutir esse topico do
relatorio do nobre ministro do imeerio referindo-me a S. Ex.,
e o nobre senador, provedor da Santa Casa da l\lisericordia,
pareeia-me que deveria aproveitar a occasião para, em vez
de dizer: "Nilo cáio nessa ", dizer: Eu darei as eX/Jlicacões sobre isso "j mas é que as não as póde dar, sa YO se
ilisser que houve erro, mas o mesmo erro existe, Sr. provedor da Casa da !Uisericordia. nas contas o fferecida.
no seu relatorio em relação ao recolbimento das orpbãs. O
nobre ministro naturalmente mandou imprimir e juntar ao
seu relatorio o relatorio do SI'. provedor da lllisClicordia sem

o mandar examinar, o por isso me vi na dura necessidade do
fazer estas observacões.
Sr. presidente, "que ;;quello pio estabelecimento se acha
inteiramente acephalo, é uma verdalle demonstr:Hla perante
todos aquelles que. o estudão para poderem entrar no verdil
deiro exame do que ali occorre .. Eu, como todos os noJJres
representantes da nação, reconhecemos como seu I'rimcit'o
dever patrocinarem os. estabelecimentos pios. que não são
abundantes em nosso palz, mas que suo uma das provas mais
decisivas do estado de sua civilisae<lo.
Eu pederia lümberri a S. Ex. {jue nos dissesse qual é o
systerria silguido no. hospicio de alienados de fédro 11.
Creio que o paiz nada conhece a este respeito, porque o
Sr. provedor da Santil C~sa da ~lisericordia não se occl1pa
desse objecto. V. Ex. sabe o que ,e tem cscripto a
respeito do systemá mais elIicaz de curativo dos alienados.
Eu, SI'. presidente, ultimamente tive occaRião de visitar o
lllanicomio de Roma, e vi o cuidado, a solicitade, os mellloramentos, que por ~ssim dizer, todos os dias se procura dar
áqnelle pio estabelecimento.
Tenho aqui presente, Sr. presidente, o relatorio, que me
offereceu o seu proveifor, do anno de iSGí.
Não sei se jA se tem adaptado no nosso ma.niromio o sys·
tema tia clnsslficaçrro .dos alienallos,e se este syslCnlil. tem sld~,
levado a eITeito inteira e absolutamente, ou por tal fórmll 'Iue
não arimilla a menor excr,pç;lo. Eu presumo '1ue e,se systcm~
não é. possivel talvez npplicar-se ao nosso hospício de l'edro 11, porque o ediilcio não foi construi rio com os rO'\,an;mentos necessarios para essa classifIcaçITo. NiTo basla (izer ;
« Este alienado é da classe tal; " é preciso nflo só que elle
seja considerado tal, como que não tenlla o Illeaor contacto
com os alienados pertencentes ás outras classes; e en c.rcio
que o estabelecimento dePcdrolI não oITerece essa facililhdc.
Digo, Sr. presidente,- creio,- porque só o visit~i dUils
vezes e nestas duas vezes pencas instl'uc~ões récebi da pcssoa que me acompanl1ou, o que fez. sem duvida al;;unJ'l, contrd,ste ~ara comigô muilo notavel visitando o hospicio de alio·
nados r,e Roma.
.
Desejo, Sl·. presidente, que o nobre ministro do imperio
por si mcsmo veja e examine o eftabelecimenlo; não creia
S. Ex. nas ioformacões dadas em relatorios uni feitos. e mal
concebidos. por houiells que são mais provedores offic.iaes ri"
que ... eu ia dizeado dedicadas por vocação. Se S. Ele lomar
a si o exame daquelle estabelecimelltr,~ssim como do hosJlital
e da casa dos eXpostos, cstou convencido de que grande b8
neficio ha de resultar áquelles que têm o infortullio do entrar
para esses estabelecimentos.
Porque motivo, Sr. presidente, ba de a mortalidade da Cas:,
da Misel'icordia exceder de U "io? Porque motivo ·ba do
a mortalidade da casa dos expostos exceder de 38 "[o? N;10
é dcmasiado? E note-se que neste calculo não entrp.o os que
fallecêl'ão 2i horas depois de entrarem para o hospital! As
pessoas que se têm occupado deste e':ame, relativamente á
mort'llidade dos v~rios hospitaes de diITerentes lw.çõe5, conhecem que 13 °lo de mortalidade é em tenJ[)os ordinarios excessiva, e 38 OI_ de cas<\ dos expostos é inconcebiveI; uão
póde provir senão de nr.gligencia, qualquer qne ella seja.
Senbores, a mortalidade das crianças nas nossas fazendas
ruraes quasi nunca excede a 20 010 um anno por outro j e 5e
exeede, é muito pouco, porém llunca chega a 38 "lo; porque
motivo?
Sllpponha o senado que eu estou enganado, supponba qu e
os dados de que me servi para offcrecer á sua consideração,
as reflexões que acabo de fazer não são exactos; é objecto,
Sr. presidente, digno da «ttenção da assemllléa geral, é objecto muito diono da attencão do governo do paiz. Nós que
precisamos de braços, nós e"m cujo_eoração ainda não. se duvidou que entrasse a: humanIdade, nao nos havemos de Importar
lJue a mortalidade do hospital da Misericordia e:.:ceda de
13 'I" e a da casa dos expostos exceda de 38 '(o? .
.
A mortalidade das enfermarIas da Casa da Mlsenconha quo
acabo de expôr, é reconhecida e dec~arll.da no proJlrio relatorio do nobre provedor da Casa da l\llsencordl1l. j a outra porcontagem é deduzida por mim segundo os dados eXIstentes no
mesmo relatorio; e creio, Sr. presidente, que c.alculCl m:l.l,
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porque não tomei tudo quanlo devêra tomar, para que o ealO Su. DAt\T.\S:- Vamos clamando sempre ;-gltlla canat
culo sabisse exaeto; talvez exceda muito de 38 '[o.
lapidem.
Senhores, ligada com esta materia eslá a da salubridade
O Su VISCONDE DE JEnUlTIXIlONIlV- N'
b'"
daJ'u t d b . c n'o '1 d'
d
.
1
-'
1..
<la, sen oles, n.lo
Publica . O re lato'o
n , n a e yglen
a P?'·O C1xar e tem applicaeão
quita cauat lapidem. Não sei q ai foi o
m~recer d? senado todo ~ aP.l:e50 e 01~ltOS el?glOs; elle exa- nobre senador que deu este ,Iparte; mas eu desde j,~~ tomo
mllHl partlc.ularmente as cau,a, das ep,ltlenlIa, que tem apya- em eonsideracão, para que ell1l não produza o eITeito de atlereeldo na curte e toma em eOnSI(~er~çao, t~"to g"anlo pude, nuar o que e·u di~o.
o .esta~o .da salubndade na! provmela~ do "!\p~n.o. ~u dlss~,
O gl<lta cavat lapidem ê applieado a outros P4'0S e a ouS~: plesldente, tanto quanto pode pOlfjue Infc~lzme.lte enlte , tros corpos legislalivos, não ao nosso. Nós estamos no bano, nem as leiS, nem as ordens do gover~lO sao. executadas I bito de não fazer caso de nada; e Y. Ex .. '[uem Iluer que
C~I~? devem ser. O .presldente da Junta ae bl'!(I~ne, p\J1Jliea me fez a honra ele dar o aparte. bem nuviú o que se IIns
decl.lIa que pouco d~z ou 1I.ldil a re5pelt~ dil salu.'I'l(I'~lIll das disse allui ba pOUCJ nesta casa', o recinto da lrudeneia do
IH'OVIIICIa5, porque n>LO recebw os rela~ol'los dalJucJ~('S liIcum- pati'iotismo e da illuslraeão ; « iVessa nào cai} Clt »
,
bldos de os remetter ao 1-(0Ye1'll0, na forma dos artigos regu. ' . ..
..
'.
lament,t.,t·es daquelle estabel~cilllento; e lIão me merecer;', uma
SI': DHT.\5 :.~ M,]; Te 1~,lIIl0 d,lrorente o crue cu disse;
expressa0 de cellsura a admlülstração ilctual paI' essa falta de o 1,leu dpa! te aUXilia a ,. E.•.
seus suhalternos? A quem bei de dirigir-me, senhores? Se o
O Sa. ';CSCO:'iDE DE JEQUITI[\IlONIlA:-l'orlanto póde o 1I0ngoverno não tem aeç,lo sualciente, não tem meios efficazes rado membro ficar certo de que, clame hoje, ou amanhã
para chamar ao cumpl'imento de seus de\'eres as auloridades ou nas sessões seguintes, o resultado ba de se,' o mesmo. '
suhallernas, porqae n:l0 declara isto ao parlamenlo, porque
li não querem, Sr. presideate, que eu diga que no paiz ba
Dão propõe as medidas precisas? Este estado de eousas é uma descrença exlraor.dinari~, que lIinguem deposita fé lIelU
realJl1ente anarcblcoo
,
nos homens, nem lias Instituições!
V. Ex. ouviu o que disse o nobre senador pela provincia
O Su. ThlE;'iDES DOS SA;'iTOS:- Apoiado; isto é que é ver(lo Ceal'á no primeiro dia de discuss;1o deste orçamento rei a- dade.
tlvamente á estatistiea. Nós temos em relatorios do minislerio . O Sn. VI5COliDS DE JEQUlTI"BOt\lIA:-As reformas são paldo imperio algúns dados estatisticos, alguns calculos relati- [l'pantcs, todo o mundo reconhece SUil urgente necessidade,
vamentei< no.ssa populaç'ío; no actual nenlluma. ]lalavra lia todo o mundo clama por ellas; o corpo le;;islativo deaccordo
a rpspelto dIsso; porque? POI'que o nobre minIstro n:,o os com. o go\'erno, c o governu de accordo com o eor[lo legislaquel'ia oll'erecer it assembJéa geral? Certamente não. E' por- tl\,O, S,lO os unicos que as podem fazer e não as realizão:
Ilue o nobre ministro não teve a força precisa vara obrigar qual é o resultado?
as autOrIdades subalternas a apreôentarem esses dados; não
ha de ser o nobre ministro que os ba de fazer. Mas o [laiz
O Sa. D. ThIANOEL:-Estiio fazendo algumas.
sofTre, a assembléa geral deve entender-50 com o goyerno, c . O Sa. VlscoNnE DE JSQUITWlIONlI,I.:-Eu sei, uma celebre
o g-overno li respo.nsavel por essa falta de cumprimento da 11l0Xilliíacla chamada-reforma judicial. ..
lei o Se não ba lei expressa a respeito disso, hl\ regulamentos,
O
e se não ha regulamentos.ba h necessidade [lublicaque obriga
Sn. D. I1hliOEL:-V. Ex. est:i gostando muito da palavra
o governo a empregar todos os meios para instrui,' a assem- 11Io xini íada.
hléa geral de tudo quanto é relativo it estatistica, já civil,
O Sn. VISCONDE DE JEQuITINnO;'iilA:-V. Ex. é que me tl[l
já criminal, industrial, ele.
este gosto, devo-lbe esia gl'llça.
Como poderemo;; nós discorrer a respeito de muitos olJjecO Sn. D. MANOEL:-Obrigado, meu senbor; eu não. Está
tos de utilidade publica sem termDS esses dados estatísticos? gostando muito; [Iara tudo 1l1Oxiniíada.
E não li sómente isto, Sr. presidente, o 'lue mais me amal'gura li vêr que, quando todas as naeões tl'abalhão pal'a que
O 511. I'IlEGIDENTE:-feço attenção.
a estatislica dos seus paizes seja bêm eonllecida. nós cilda
O Sn. VISCONDE DE JEQUITl~1I0;\lI,\:- Verdadeiramente, Sr.
vez mais nos ah'asamos deixando de pl'aticar aquillo que na presidente, que nos importa a nós, quando lemos muitas
realidado já se praticou em outras épocas.
outras eousas mais sérias e rrraves, c qne nos aITectão muito
mais de perto para tratar; ()lIe nos importa a nós digo, quo
O Silo PAnANilos:- Apoiado.
haja mais um juiz municipal ou menos UIU juiz lllllllicÍIJal,
mais um juiz de direito ou menos um juiz tle direito?
O Silo VISCONDE DE JEQUITlNUONlIA:- Ao nobre ministro
nITo é desconhecido o celehre congresso estatístico, que se
O SIl. D. MANOEL:-A reforma consiste só nisto?
reune em dill'erenlcs lagares, para melhor satisfazcr o seu
O Sn. VISCONDE DE JEQlIITINlIONlI.\ :- Sómente, POI'quo as
fim. Os <[uisitos indicados [lor esse congresso pro vão hem o verdadeiras questões, não se entrou nollas. Agora Ilil0 é
Interesse que deve merecer no governo tudo quanto li relativo tempo, eu não desejo Ilue o Sl'. presidenle me diga que cu
á estatistieil do paiz.
estou fóra da ordem.
N,lo bnsta sómente, senhores, saber quantos crimes forão
O SIl. D. il1AlioEL:-fodemos melhorar essa reforma em
commettidos, nem quantos processos for'10 julgados nas relações; o que é necessario tambem é sabel' que a populaç~o é tempo opporluno.
tal, que a mortalidade eomparalla com os nascimentos
O Sn. ~'lSCOC'DI'l DE JEQUlTIC'1I0NIL\:-Depois de ter feito as
guarda tal proporção, que a Índustria do pail. está em taes ohservaciles que fiz sobre a salubridade publica, o nobre mitermos, que o eommercio igualmente; e, tanto mais, SJ;..- nistro há de permittir qne eu lhe pergunte se lH'estoll tod,\ a.
presidente, que, corno eu disse em outm sessão, ha de ser o att~ncão ús opiniões do presidentn da junta de hygiene pucommercio e a inrlustri;l manufactureira que ba de salvar o blica "relativas a nossa agua potavel. Que S. Ex. llrestou
pait na grande crise POI' que tem eUe tle passar; é preciso attencão relativamente á carne fresca, nós o sabemos pelas
por consequeneia dar fomento, animar, desenvolver e pôr em obsp,rvaçUes feitas no senarlo pelo nohl'C ministro; mas pelo
acção todos os elementos industriaes, para. que, chegado esse que diz respeito á agna potavel, ainda nada nos disse S. Ex.
(!ies iTI1J, que tem de visitar o paiz, encontre elle recursos
Eu, SI'. presidente, acrui bil dous annos ouvi dizer que se
na sua industria manufactureira e [abril. Como proporcio- procurava allgmentar o vülume d;\ agull pntavel quo velll
narmos os actos legishltivos á essa grande necessidade pu- para a eôrte, e que se tratava de fazer contratos. Examinei
blica, sem eonbecermos o estado do paiz; e como conhoee-lo por ser curioso c acbei que eSies contratos erão lesivos;
sem sabermos a sua estatistiea ?
mas, examinando melhor o objecto, soube quo ainda não
Entretanto o nobre senador pela província do Ceará f3Z um tinba havido contratos; apenas se tinha procurado saber se
muito illustrado e bem deduzido discurso a esto respeito e os donos dessas aguas querião vendê-Ias amigavelmente (J
a muitos outros respeitos, e Creio que licariÍ sepultado o dis- quanto, pouco màis ou menos, pretend.i~o obter por ellas.
CUI'SO do bonrado membro, resultado de suas vigilias, no pó Agora resta-me a perguntar ao nollre mllll.stro ou ao govel'llo
das Jloss~s estantes.
se se trata de alguma cousa a este respeIto.
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O presidente da junta de hl'g-iene publica disse que a agua
potavel é de boa qualidade, mas que torna-se má pelo modo
como eHase acba encanada e nos reservatorios: é isto exacto?
E se é exacto, o governo tem tomado alguma providencia a
este respeito? Ou crê o governo que este objecto é de Zana
caprina?
Eu sei perfeitamente que a compra dessas aguas corre
por outra reparticão, que não a do nobre ministro do imperío;
lUas ha uma liga'ção muito intima entre o objecto de que se
trata e a I'Cpartiçito de S. Ex. Tanto é verdade que no relatorio de S. Ex. vem o do presidente da junta de hl'giene puJ)lica: então porque "em? Porque ~onvêm qne a assembléa
geral tome em considel'llçiio Illfnillo que diz o presidente da
jutlta de hygiene publica, e satisfaça its suas exigeneias. Eis
a razão porque eu falIo nesta occasião ; de outra fónua me
guardaria para quando se tratasse da discussào 'do orçamento
da agricultura, commereio c obras publicas.
-'A limpeza da cidade é outro objecto lembrado no relatorio
,Ia junta de hygiene publica. Dir-me-ba o nobre ministro:
" Isto pertence á camara nlUaicipal»; eis-me chegado ao ponto
de tratar sobre esta corporação.
Senhores, para mim nào ha no paiz corporação mais importante, que deva merecer mais a attenção e cuid11dos dos
poderes supremos do estado do que as cam11ras municipaes;
e allribuo os grandes males que solIremo's ao estado arlministrativo das camaras municipaes: a reforma é inuispenS111 el.
OSR. CANDIDO BORGES: - Mas não ha homens aptos para
servil'em esses logares, segundo dizia o nobre presidente do
conselho ha alguns annos atraz.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINUONIlA:-Não Im homens ? Então,
senhores, cubramos a cabeça e nos deixemos morrer.
O SR. J onm:-Façamos como Cezar.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA:- Eu lisonjeo-me muito
(Ie ver que o nobro ministro adopta,como base da reforma das
camarns municipaes, a divisào do que é deliberação e do que
é execução; estimo muito que o nobre ministro assim Ilense.
O SR. CA.NDIDO BOIlGEs:-Está com desaccordo com o presidente do conselho a este respeito.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINBONnA: -Sim. é verdade, com
o SI'. presidente do conselho; e então é por isõo que a reforma n[o se faz.
O SR. CAllo'DIDO BORGES: _ Apoiado.
O SIl. VISCOIIDE DE JEQUlTINBONIIA: _ Então já sabemos;
o nobre senador pela provincia. do Rio de Janeiro, deu-me
a chave do segredo: já sabemos o motivo. Eu pensava que
era jlorque o nobre ministro do impel'io era liberalissimo
como se deve ser, isto é, como eu sou; e então, nào sendo
como s[o os outros qu'e formão a maioria da camara, nào
lJOdia propúr a reforma porque ella tl'aria o deslllanteJanICnto da maioria compacta e decisiva, aetualmente existente
na camara temporaria; mas agora vejo pu que nào, que é
desaceordo que ha entre o nobre ministro do imperio c o
nobre presidento do conselho.
O Sn. D. MANOEL: - Que descoberta fez Y. Ex. !
O Sn. "lSCONDE nE JEQUITlNIlO"'IlA: - O nobre senador
jlel:t provincia do Rio-Gt'ande do Norte, a podia ter feito á
muito tempo.
O SR. D. IIIANOEL: _ Que thema para 3 horas!
O SR. VISCONDE IJE JEQUITIIIHONIlA: - Eu espero, Sr. ]Jregidente, ouvir do nobre presidente do conselho a rectificaeão
.
deste facto, porque na realidade é extraorrlinario.
Eu disse, Sr. presidente, que muito me lisongeava ver-me
de aceordo eom o \lobre ministro do imperio a respeito deste
assumpto; mas S. Ex, Croia que nào ha de conseguir o fim
que pretende se nào tomar em consideração tambem o modo
como as camaras municipaes sào organisadas ou eleitas.
Sem isto não é posivel que o nollre ministro consiga separar
devidamente a deliberaçào da execução.
. ?\ãO sei, senhores, porque motivo, determinando a cons\Itulção do imperio dous degráos para eleição dos l'epresen-

tantes da naçào, eslaçeleceu-se ~ ~uITragio universal para a
nomeação dos membros das mUnicipalIdades.
O SR. CANOIDO BOIlGEs:-Apoiado.
O SIl. Vlsco~nE nE JEQUlTlNHOIIIlA:-Tenho, Sr. presidente,
b
iagenuamente tra alhado, tanto quanto é possivel,para poder
achar o 1l10tlVO dessa anomalia, e não tenho podido conscgui-Io: E tão pl'udente, Sr. presirlente, foi a constituic"o
que não quiz definir a questão, não quiz determinar nada' de
positivo a respeito do assllmpto ; deixou-o a uma lei regulamental' para que fosse ellebem discutido, bem examinado, e
se fizesse o que melhor convies>e. Veiu a lei e estabeleceu o
sulIragio universal para a nomcaç;lo das camaras municipaes
pO\'l,ue? Não se páde saber. Eu só tenho achado uma razão
e é que os legisladores dessa época, de 182H, seguião todos
a opioiào do sulIragio universal para a nomeação dos representantcs da nação, e n;lo o podendo fazer porque a coo.tituiÇ;lo determinava o contrario, e desejando ter uma base pra'ica, para poclerrm com ella argumentar, quando propuzessem
a reforma da constituiçàO nesta parte, determinarão como
ensaio que os vere11dores fossem nomeados por .uITragio
uni.versa!. Se os legisladores dessa época, porém, vivessem
hoje, estou convencido que tcri"o abandonado o tal ensaio,
a tal panacéa, o tal imbroylio de suifragio universal porque
tem dado resultados magnificos ; mas em f11vor do absolutismo ! Se S. Ex. portanto, Sr. presidente, nào adoptar
algum meio de reforma para a eleição do~ vereadores, póde
estar certo de que nào conseguirá nada.
Sonhores, a nossa historia mostra que erào os nossas camaras municípaes, os serviços i.]lpoltantes que dias fazião,
as despezas enormes que promovião sem cofre e por meio de
derramas. NinguelD se queixa"a, os cidadãos concorriào
todos para essa rlespeza. os municipios erào bem arlministrados e o paiz colhia os beneficios dessa boa administracao.
Ora, eu não quero dizer que voltemos a esses tempos 'primitivos, que vamos procurar ainda nos antigos pelouros a
Iiomeaçào dos vereadores; mas adoptomos alguma cousa que
se approxime, que tenha o sineto da experiencia desses
tempos, porque na realidade aquillo que nós vemos e aquillo
que temos não é sustentavel.
Lamento, Sr. presidente, porém, que sendo essas as idéas
do nobre ministl'o do imperio, S. Ex., nem o ministerio, mula
apresentasse de prompto a este respeito ....
O Sn. CANO IDO BOIlGEs:-Não ha desculpa.
O SR. ,ISCONOE DE JEQITIMoNnA:-. '" tanto mais (fUO
havia nm projecto proposto pelo o nobre ex-presidente do
conselho, 11nteccssor do nobre senador pela Bahia, me\l digno
eollega.
Porque se não poz em discussào esse projecto? FOI clle
retirado, é verda.de pejo nobre ex-presidente do conselho;
mas porque o ministerionão o adoptou,não o oltereceu á consideraçào da camara com as emendas que julgasse convcnientes?
O SR. FERREIIlA i'ENNA:-Já fiz essa observação.
O SIl. CA"'DIOO BOIlGES:-OU apresentasse um novo, ]lor
que o nobre presidente do conselho está enfronhacJo na matena.
O SIl. VrSC01(DE IJE JEQUlTI~HO]'(IlA:-E' objecto sobre o qual
tem havido estudos magnificos; jú cidadãos benemeritos e
distinctos tem se occupado deste assumpto, jll o conselho
de estado, já os ministros antecessores de S. Ex....
OS C
d
3
n. ANDIOO BORGEs:-Des e 18 '2 que pedem esta reforma todos os minsterios.
O SIl. VISCOME DE JEQUITINIlOi'lIlA:-O que acaba de dizer
O nobre senador pelo Rio de Janeiro em seu aparte justifica
tudo quanto cu disse relativamente a essa tibieia, perlUillase-me o termo, a essa falta de iniciativa do minislerio aetual,
falta, Sr. presidento, que não póde ser explicada senão porque o ministerio está cullocado em tal situação, que tenl
olhos mas nào póde ver, tem braços mas nào póde obrar;
que ha urna cabeça de Medusa, que_obsta a que o ministerio
\ tenha a menor iniciativa.
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E veja V. Ex. : aqui estão os relatorios ; nem pela repartiÇão do imperio, nem pela repartição da justiça, nem pela
repartição da fazenda, nem pelas outras repartições apparece
nada de iniciativa do ministerio; verdadeiramente do ministcrio nada apparece.
O SR. CAl"DIDO BORGES :-Não quer comprometter Oprincipio liberalissimo.
9. SR. VISCONDE DE JEQUITINllOl"llA :-Parcce que todas as
opllllões forão deixadas livres nesse pacto social leito entre o
ministerio e a illustrada maioria, que o mstentc"
. Todas as questões forão deixadas livres; mas li1'res, é preCISO explicai', a quem? A' maioria para se OppÔI', se o governo aprese~tar os projectos ; de modo quo daqui concluese flu,; o nuntsteno actual nào mel'ece a menor confianca á
maioria da camara temporaria; ella receia que, aprêsentando e!le as propostas, seji10 as doutrinas dessas propostas
cont,ranas lI1teiramente aos principios da maioria!
Ligado, Sr. presidente, com este assumpto está tambem o
assumpto das assembléas provinciaes, porque'a descentrnIisaçi10 tão reclamada pelo prtl'lido de arreio, que existe no
JaIZ, pl'lncipia nas camaras mnnicipaes c vai até ÚS assem]'iéas provineiaes. As assembléas provinciaes, SI'. presidente,
achão-se no estarlo em (Iue o nobre ministro do imperio as
descreveu. Todos reconbecem que ellas actu,llmente, e já
de mUI~o tempo, ni10 pl'estão ao paiz o meuor serviço; pelo
coutrano cau~ão ao paiz o maior desservico ; são ellas que
perturbão a marcha da administração gei-al, que obstão a
algumas das reformas que devem ser Utas na assembléa
gera.\; e entl'etanto, recollheeendo todos que é indispensavel
expllcar bem o sentido dos arti~os do acto addicional que
contém as attribuiçrJes das assembléas, entendendo todos que
isto é indispensavel, ninguem intenta a interpretação i
Eu, SI'. presidente, sempre entendi que taes interpretaçrJes,
ou taes assumptos não pódem ser tra tados senão em 1'il'tude
de propostas do governo, por que são tão graves, necessitão
tall!o de conhecimentos theoricos e praticos, que desconfia-se
da melhor das intelligeneias parlamentares quando ella orrerece um projecto sobre taes assumptos, e perle-se imll1ediatamente flue o governo manifeste sen juizo úcerca da materia, E se o governo diz: « Não convém ", necessariamente
projecto, por melbor concebido que seja, cahe ! ...
O Se. Sn.VEInA DA MOTTA: - Desgraçadamente assim é.
O Sn. VISCOl"DE DE JEQUlTINllONllA : - Este é o facto; a
nossa iniciativa, dada pel<l eonstituiçi1o, está inteiramente
inutilisada, e eu acho razão. O nobre senador por Goyaz,
no seu aparte, pareceu não achar motivo para assim acontecer, mas eu acho.
O Sn. SlLVEIn,\. D.~ TlloTTA : - Eu não aebo.
O Se. VISCOl"OE DE JEQUlTE\'no"'ll,~: - O motivo eu jú o
disse: a maleria é muito grave, necessita muito de theoria e
de pratica, o governo é que resume em si ou jJresume se que
resume em SI, lUalS 111ustrada theona e maior som ma de
pratica .. ,
O Se. PlJm~T.\. BUENO: -E' o centro de esclarecimentos.
O Se. VISCO:"DE DE JEQUIT"1I0:"llA: -E' o centro de esclareeimentos, como diz o nobre senador POI' S. Paulo, ou o
maior centro de illustração e de conhecimentos; então se o
go1'erno não apresenta a proposta. nillf(uem se atreve a apresentar o projeclo ; e nós temos exemplos desse facto na casa
e na camara temporaria; quem fJuer que seja que apresente
taes relormas, ellas não ving:Lo sem que o governo as auxi
lie. Por consequencia acho que o nohre minislro nrro tem
razão quando, olferecendo iL consideraç.ão ria a,scmbléa geral
a necessidade de taes e taes reformas, diz: « ClJamo sobre
este assumpto a 1'ossa attenção. "
O Sn. SILVEInA DA I\loTTA: - E' o mesmo que nrro dizer
nada.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONIU: - Diz hem o honrado
membro; nada se conclue, por que nada se póde fazer.
Senhores, isso flue acabo de dizer é (;io exaeto que por
duas vezes tenho eu tentado nesta casa a creaçi10 do minis·
~
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terio publico c não tem sido possivel. Uma vez até o SI'. preSidente nla, füsse :. « .Nrro aceito esta emenda,,; negou-me
nessa occaslão o dIreito, ficou ella inutilis<rda a emenda nao
foi posta ao apoiamento e passo~ o projecto' que e11 querül
adrllclOnar com a creação do mlmslel'lo publico. Senhores, o
a creação do ministerio publico não é uma reforma de alta
lI11portancia; emquanto a mim é muito importante, porque só
aSSIl11 se poderú separar devidamente a policia administrativa da policia judicial; é só assim que se poderá dar unidade de acção á policia criminal.
O Sn. PlJi~NTA BUEl"O dá um aparte.
O SR. VISCOl"DE DE J~QUlTINHONHA: - Certamente, é verdade, esta reforma é capital. Discutindo-se aqui um projecto
de reforma jndieial, eu disse que ninguem estava de aecordo
sobl'e essa reforma, mas que todos estavão de accordo sobre 11
·creação de uma constituição que bavia de servir de base para
todas as grandes reformas que se houvessem de fazer para o
fnturo. Entretanto nem se apoiou a minha emenda! Quem é
que se ha de aUrever a propô r uma reforma qualquer? Ninguem.

O paiz reclama uma reforma dos impostos, os quaes ainda
são hojo o que erao no tempo da nossa vida colonial; mas
um representante da naçi10 é que l1a de propôr esta reforma?
E' o governo que a ha de propôr; se o governo a não propuzer, decididamente eUa não se ha de fazer.
O Sn. SILV~InA DA TlIOTU: - São chavões dos relatorios
Dssas reconu11endaçrJes.
O SR. VISCO~DE DE JEQUlTINllONllA: -rara mim são inuteis,
assim como vão-se tornando para mim tamhem inuteis ou
verdadeiras palavras tabeti,Jas o catalogo, ou o elonco das
necessidades publicas das fallas do throno .
O SR. SlL'iElfiA DA MOTTA: - A lista .
O Sn. CANOlDO 1l0RGEs: - Isto não vale nada!
O Sn. 1'I~CONDE DE JEQUITlllllOl"llA: - Não me riu dello
porque o neg-ocio é de summa gravidade; mas realmente
tenho vontade de rir (rindo-se} . .•
O SR. CAl"DIDO BORGES: - III::>s está rindo.
O SR. YISCONDE DE JEQUlTINllONUA : - .. , porque w,jo que
tudo aquiUo se reduz a um verdadeiro gr:J.cejo: « Chamo
vossa altenção sobre este objecto, mais sobre aquelle outro,
mais sobre aqueUe outro, etc. » E depois acabou-se i
O SR. CANDIDO BORG~S: -Quando se pergunta ao governo,
elle responde que esta eSludando.
O SR. YlSco:"o~ DE JEQUlTINllONllA: -Sr. presidente, concordo tambem com o nobre ministro em que as administraçrJes provinciaes não esli10 bem organizadas, mas receio que
o nobre ministro pretenda crear os mesmos auxiliares que
jA forão creados, e depois extinctos, estes eu não creio
uteis. A divisão em districtos pondo-se á testa desses
districlos autorirlades administrativas nomeadas pelos presi,lentes, nisto coneol'do, isto é util, é importante; llJas os
l~e.s procu:'arlores de pro1'ihcias ou eonsellJos de provincias,
ou COUS'\ que o 1'alba; não concordo nisto, porque a experiencia jil me ensinou qne taes auxiliares não el'ão proveitosos: eneadéavão o presidente sem dar mais força á acção
administrativa, e em geral n<io servião senão para entlJronisarem o jlatl'onato, o nepotismo etc.; portanto esles auxiliares eu nào os desejo.
E' verdarle, Sr. presidente que no Canarlá existem esses
conselhos; mas não só o povo rio Can,ldá é outro e está em
outra esphera de civilisação em que nós não estamos, como
lambem o administra.dor supremo rio Canadá tem ontros 1'ecursos que não existem, ou que não forão ainda da rios aos
presidentes das nossas provincias. Se o nobre ministro me
convidasse porn eu votar em favor da creação de uma especie de ministerio provincial. eu votaria. Se S. Ex. apresentas,e uma proposta, na qual se determinasse que os presidentes de provincia, seg-un,Jo as catlJegorias dellas, tivessem
seus secretarios incumbidos de taes ou taes repartições, por
exémplo de fazenda, de instrucção, de força policial e guar-
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rla nacional, e assim por dianLe, declaro a S. Ex, que voLaria clarou, e não o fez illUlilmente, que era, nao libcl'al, mas
)lor esta medida, e vOLaria com tanLa maior convicção, quan- libcralissimo ;'de modo que se póde applicar a isto aquillo
to creio que um.dos males das administrações provinciaes rrue eu disse, quando fallei sohre a discussão da resposLa á
depende do contacLo immediato dos presidenLes com as as- falia do Lbrono, que o esLadista deve mui Las vezes decidir
sPll1blCas provinciaes, scm por assim dizer ,um qnebl',l-mar, per- taes e laes questões segundo os principios conservadores, c
llllLta-se'me o termo, de modo que os presidentcs dc provincia L,~es e taes, segundo os pr~l1cipios liberaes. Quem nos diz a
Ilão podem, não têm meios de deduzcr uma crise scn,10 sa- nos que o nobrc 1I111llstro nao c desta mesma oplll1<lo? "Pclo
crificando-se a si. ElIes terião um meio de desatar lima crise que diz respciLo ao conselbo do estado; pois que existo, não
havendo sec.reLariLs para as dilferentcs re Hlrli~õl's 1'1'0- morra: concordo nisto eom os conservadores ...
vinciaes; estes secreta rios, que podcm ter outro "Olue, se
O SII, D, MANOEL: - Não ba mais conservadores, são
esLe não fôr bom, nem estou apre'entando um projecto, estou
apenas fazen'do considerações geraes, iriào diseutil' nas· as- liberaes e libel'Ulissimos, a prineipiar pelo nobre orador.
O SR. VISCO:lOE DE JEQUlTINlIONIlA: - SI'. pl'esidente,
sem bicas provinciaes os [lroject03 do presillente, irião manifestar suas opilriões, e por consequencia r1arião á adminis- aillda bem que a1luelle IMU l1obl'e amigo, senador pela protração muito mais vigor. Adoptanrlo-se esLe mcio, rlividin- I'Íncia do Rio-Grande do Norte, cntende-me perfeiLamente...
rIo-se a provincia em dilTerenLrs districLos e ])(VlIlo-se á tcsta
O SII. D, l\lA:WEL: - Oh i perfeiLamente !...
desses districtos ou comarcas agentes administl'ativos nomeaO SR, I'ISCO~OE IlE' JEQUlTlXIJO;oiIl.l: - V, Ex. bem "ê que
dos pelo presidente, cstou convencido de que se dari" li
administração provincial mais encr2,ia. e cra umi! cxcellente é uma grande forLuna para mim,.,
O SII, D. MANOEL: - E tambem enLendo que V, Ex. gosl,i"
reforma, e~perando-se rlue o tempo viesse demonstrar sua
utilidnde.
muiLo de aparLes.
Não ba, Sr. presidente, o ineonvcniente que alguns estadistas do nosso paiz lem previsto de poderem ser c;srs rli>
O Sr., PRESIDENTE: - Attenção,
trictos alterados pela assccnbléa provincial; e não Im, i
b Sn. VISCO~OE OE JEQUlTlNIIONlIA: - Tambem é exacLo,
meu conccito, ]Jor uma razão muito simples: porque eSéc_ I O SR, SILVElHA DA nl OTU' _ Porisso ello lh'os dá.
distrietos não devem ser os diftl'icLos judiciaes, nem os de
comarca, nem os policiaes; são rlistl'!ctos absolutamenLe
O SR. D. MnOEL: - Esta claro.
administrativos e creados por uma lei geral.
O SR, "ISCOME DE JEQITJ:\llO~IU: - EsLe é o primeiro
Digo-por uma lei geral-debaixo deste ponto de vi,ta, a ponLo, Ora, "gora, Sr. presidente, ha outro que tambem me
1m não é qnem ha de crear os districtos para cada )JI'oyincia, poz em guarda, e vem a ser que o nohre ministro sustenta a
mas a lei antoris<l os presidentes para faze-lo, e os presil\enLes necessidade di! creaçJo do administrativo conteneioso.
<lssim autorisados sem duvida alguma ohrão dc conformidade
O Sn, PIllE~TA !JUg~O' _ V. Ex. tambem sustenlou.
com a lei; devem-se considerar"auLorisados pela iei geral. e
então as assembléas provinei"cs n,io podem alterar esses disO Sn. VI,COI'\IlE OE JEQUITj;\IJONIIA. - Tambem sustento; e
trictos, porque seria reconhecer nellas o direiLo de alterar leis porisso é que esLou dizendo qne estamos deaccordo. SeS, Ex.
gcraes o que até lIoje, apezar de tudo quanLo se tem feito nas me pegas,e pela palal'ra e dissesse: "O senador visconde de
assembléas provinciaes, não se foz aiHda, PorLanto não lia Jequitiohonua é libcralissimr, " eu nada tinha que dizer.
esse inconveniente.
O SII. D, ~L\MEL , - Mas o peior é (lue V. Ex, não ~abe
O nohre ministro, SI', presidente, tambcm coneorda em o que é ser liheralissimo., .
que o conselbo de estado necessita de reforma; mas eu acllO
O Su, VI,COilOE DE JEQUlTIMO~HA: _ Nãõ sei o que é que
nas expressões do nobre ministro di! cal tia um não sei que,
Ib I '
. d
S E
J
se entende que se deva ser para ser i ata isSlnw.
que me III uz a crer que . . x. não é amigo • a instiluiçiio
nJas o nobre minisLro diz (Lendo) : « Um dclles é a discrido conselbo de estado, Será demasiado eserupulo meu, mas,
cemo estamos em familia, V. Ex, não lere a Illal que eu minação que nas funcc·ões do conselllo de estado convém fadiga tudo quanto sinto.
zer entro os negocios puramente admiuistraliros e os admiDis~e S, Ex. em seu relatol'io: (lendo)
nistrativos de natureza cOI!t~nciosal' traçando· se 110 _mesmo
« Se, apezar dos defei~os com que foi constituido, tem o tl~III'O con~ a posslvel precbao,~; ,imites quc oeparao estes
conselbo de eslado constantemente prr,stado illll'orLa~tes ser- u E"nos doo da competcn,clu Judlc ,I ~u, ~ _
_
vicos, quer DO earacter politieo que lhe foi rlado, quer como I
'mais ad,,~nte contmua :, « A or~aJllsaçao de uma secçao
alto auxiliar administrativo, evidencia-se a cOIH:eniencia de do cons~lllo Gc. estado especlal~\ente d;s~lnada a, tom~r .;0desenvoJ ,'da- 's ,- f nccões e reouh'
.. ' nheclmento de todas as quebtocs e nc~o lOS admllllsliah os
Serem
•
\ t ,:, ti
SUll:, U •
1
t-.( UO o CXC-I C(C0nl 1 /0"0":05 oJ'~ .'
I I ... seus tr'tbalhos ·CO' as e fó' 1as
ClO destas por modo que possa amulamente saLIsfazer a todos
,encl:"
,oenan.,o .100,
.'
I ~r,
In,
os fins da sua e r e a c ã o , '
~stabeleeldas, me parecc, pOIS, de 1I1~~ntestavel ImportanclU,
« E com e1TeiLo·aceita esLa instituicão e or"anisada eomo JU pelas seguranças que o~erec~l'Ia a .l~lstlça{!lzen'lo rlesapse aclHl. é preciso 'deduzir-se rlella todilS as sl~as COllsc'lurll- pa."~cer o C!lraC~cl' t1,sCnCtOllano rlue tem os Julgamentos adcias. ,,'
mlllloL~',Il!YOS, J" por que ."'la formando com os seus arestos a
Ora) cu aclH'i equivoca. esta B;:pJ'cssfío: (( E, com eITcílo. IlU5Sa J~rl1:;pt'1lt!t.ncla ad(~nllll~tr~\llri.~. » , ; _
,..
aceita esta illstilllicâo e orOaniS:lfla 1'01110 se aeha eLe. ,;
A mltlda duv!Ja, I)Or,:":to, c .na, pa~a"as- {r..er des(Jp~
E' como se o nobrê minÍstro"nos L'issesse: « Já que 'crcárão p[ml:cr~ ca"Q~ter rllS:I'~C'LOllarl,O, Enta? _clel~ ,qu,e S. ~x e
o cOl1sclllo de eSLado já que existe esse trambolho eu não di! 0I':HoIO 'CgU>lI,1 pOI CO,lmenl.l e OUtlOo puJ.llclbtas. [Iue o
,ligo que o extin8'Uã~; lHas então que preste elie toda a uti- e011seluu de estado, quulalOda p,are,ceres de.caracLe~ adlllllllslidade. » Não 'Jarece Ifue é .. s,im? " Com cíl'eito Ilce'Íla esta tmtlro cO!ótencws~, dô\'e te!' vo.o Ile],ber<ltlvo e nao consul'instilllicão e o:'qallisa(la cemo se acha. é preciso ~tc, ". isto tiro, por (IUe, e. so'\~sta ,forma IJue se pode acabar com o
é, parece q11e o· nobre ministro queria dizer: " PoIra n;im é c({t'Qct~1' dIScnCIO~IIl1'iO, dizem elics If,U~ t~1I1 os J,~lgamentos
isto um trambolho dc nada serye é inutil' mas jói que adll1l1}\SLrat~vos, ue o nuJlrA 11I1111stro e .c, a opllllao, eu docxis te e eu não efldu prqJQmrlo e ;lis}Joslo para IH'opor a claro~ S'. Ex, ,que elJe ~Iesalou ulHf ~I,~Cu!~~de" de g,rande
cxtinccão dessa inslituicão trambolho presLe ella toda a uti- Impol,anela, e I,ue tem .Id~ thema (e _ IoCOld, nCI,( ontl e b~,
lidade 'que della podemõs olJter. »
,
mc"s de grande ,'ulLo na Europa; e ~lao sei se o nobre lm,
"
nlstro, pensando aS51111, fara um sen'lço llllpol'tanLe a admlO SR. PIMENTA BUENO ' __ CreIO que S, Ex. esta de accordo nistracào publica, isto é, se o nobre ministro fará um sel'l'icomnosco a respeito do cOtlselbo de eSLado.
el) ill1liortanle ;, administraçãO publica dando ao conselllo de
O SR, VISCO:lOIl DE JEQUlTINlIO"<IJA: - Isto 6 escrupulo êstado a yualidade de deliberativo em todos os casos do conmeu, porque noto V. Ex., SI'. presidente, o nobre ministro, tencioso administrativo, Se S. Ex. jul!;nr converncnte escla1,0sto que psteja de accordo COIll muitas das opiniões da- recer esla questão perante o senado, VistO como de suas pat!uelles nobres senadores que são tidos e hal'idos, bem Ou lavras póde-se muiLo bem colligir aquillo que eu acab~ dt: dimal, feliz ou i"feli,'?Jlcnte, como conservadores, todavia de- zer, provavelmente convencer-me-ba, o f,II',1 um sorvlço lill-
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portante; porque, como todos sabem, é o cardo-rei na 01'ganisação dos conselbos de estado de todos os p,tizes civilisados. Todos os escríptores que tém tratado desta materia,
iudJicão nesse ponto, acMo cmbaraço, pelo que o chamei
cardo-rei do assumpto.
.
S. E~, reconlJece, SI', presidente, a necessidade da creação de ullJa secretaria para o conselho de estado. 1'erguntarei eu e S. Ex, não me leve a mal: por que- motivo a não creou
com UIlJ projecto na camara temporaria, ou ncste projecto de
orçamento? porque nestes artigos additivos não veiu uma
autorisação .para o governo crear a secretaria do consellJo
de estado? O nobre ministro R,lo sahe osgravíssimos inconvenientes que resultão á administração publica de não ter o
conselho de estado uma secretaria?
O SR. SILVEIRA DA MOTT.\: - Não aclJão que as secI'etarias de cstado tem geRte demais? 1'01' que não tirão para fazer essa secretaria especial?
O SR, VISCONDE DE JSQUlTlNlIONUA :- Actualmente, senhores, a marcha do conselho de estado é a seguinte: nomeado o
relator, faz elle a minuta da' consulta, vai esta aos dous outros senhores membros da secção, approvão ou d,lo parecer
separado, e volta para a secretaria para ser copiada.
O SR. PmENTA BUE~o:-E ás vezes levão muito tempo.
O SII. VISCO~DE DE JEQUITINIIO~JJ.j,:-Levão quatro, ciaco,
seis e 10 mezes,
O SR. SILYEIRA DA nJOTTA:-E' por falta de pessoal!. ..
O SR. VISCONDE DE JEQU1TI~1I0~lIA:-Não, senlJor; é porque
na realidade não é possi"lel; peço licença ao nobre senador
para contestar. NãO, não é possivel, porque os traballJos
são outros nas seeretarias; têm muito que fazer, principal
mente a secretaria de fazenda. Dip;a o nobre ministro da fazenda se lla lá muita gente dispo>ta para copiar minutas do
consellJo de estado'; nao ba.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Elles dizem que !la de mais,
O SR. VISCONDE DE JEQUlTI~IJO~lIA:-Ob! Perdoe-me.
O SR. SILVEIRA DA l\IOTTA:- Tanto assim que supprimirão
no orçamento.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIJONI!,\ :- Eu estou persuadido
de que ereando-se uma secretaria com um director, ou omcial
maior, ou o (Tuer que seja, e um ollieial para cada seecão.
sendo eUas sete, por consequencia sete oliciaes,...
".
O SR. D.!.RXO DE S. LOURENÇO:-E' muito bastante.
O SR. VISCO?\OE DE JEQUlTI~lIo~n.\:- .... o servi co lJavia de
fazer-se regularmente, e o paiz bavia de utili;;ar "muito com
esta ereaç'lo .. Disse-me aqui o meu digno collega pela proVlaCla da Bahia que era nJUlto ba,tnnte; peço perdüo ao
nobre senador; não li muito bastante, será bastante. Senhores, isto que acahei de dizer funda-se no numero de consultas
que eu todos os annos assigno, e os nobres senatlol'es, ITue
são tambem conselheiros de estado, podem dizer o numero
das que assigllão; ningucm imagina; c não ba l'az:Io alguma para diminuir, ha todos os metivos para augmentar. e
ausmentara na realidade hoje que se estaLelecêrão recursOs
lil1e 11,10 existi,10 Olll outras épocas, por exemplo, o recul'5O
de accoru3.os do tribunal tio commel'cio.
O Sa. DARio DE S. LOURENÇO:- Não !la Igualdado de
trahallJo nas secções.
. O SR. VISC01<DE DE JEQUITl~1I0~lIA : - Agora o que é inl!Jspe,nsaveltambem, já que toco nesta materia, é lembrar a
S. Ex. que li objecto urí!entis~illlo dar maior desenvolvimento ao regulamento de;; de fcyereiro de 19B, que é o
regulamento do conselho de estado, visto como taes recursos devem ter um andamento prefixo, pois que o nobre miUlstro e todos sabem que a fórma do !lrOCOSso, seja administrati.vo, seja judicial, é de direito publico, é uma g-arantia
do Cidadão, que não póde, nelll deve sal' arhilráriamente alterada. O cidndão deve saber que, intentando tal recurso,
tem direito a taes e laes formulas, ponluo as leis ou os re·
gulamentos as estabelecêrão e ninguem llJ'as póde tirar,
lIem Ih'as póde negar. Entretanto o nobre ministro sabe que
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o rrgnlamento de 5 de fevereiro de 18i2 não estabelece to'
das as (ormula? precisas .estabelece em globo al~umas, e
teve mms em Vista, senlJores, o processo sobre presos do
que os processos que boje estão passando para o canseI ho
de estado.
Eu disse, Sr. presidente, que llra urgentíssimo o accrescentarei que este objecto não admitte demora de 15 dias.
O SR, PJllE~T.\ nUE~O da um aparte.
O SR. VISCONOE DE JEQUlTI~no~H.\ : -Sim, senhores, ó
verdade; hwve uma consulta que não digo que fosse muito
bem dedUZida, a qual estabelecia o contencioso administrali.vo me~mo nas provineias. Mais ou menos podia-se tratar
dl~so, Vl(' uma proposta do poder executivo n acabar-se com
esta importantissima questflO.
O Sa. PI~lE~T.\ nUE~O :-Dar garantia aos brasileiros.
O SII. VliCOtiOE DE JEQUITf1<I10l'(lIA :-Nó,; devemo. ter como
certo, como axioma, que não é possivel dentro de quatro
mezes fazerem se muitas reformas no parlamento: dcvemonos contentar com uma ou outra; mas estas devem ser feitas,
e é por não termos quendo seguir esta regra que nada fazemos; mas o povo espera e reclama que se faça. Hoje
no recurso do cons~llJo de estado 11<10 póde a parte dizer sobre o que diz a parte contraria em que lJaja uma decisão
do poder e~ecutivo que mande conceder vista as partes;
mas, se tudo c"tivesso determinado em regulamentos proprios, não era preciso tal deliberação.
Sr. presidente, eu tenho até allui manifestado ao senado
a minlJa satisfacão de "êr-mo de accordo com o nohre ministro a respeito dê pontos capitaes da publica administraeão ;
porem nada me soqn'elJendcu tanto, nada dispertou por umil
maneira tão positiva o meu amor prnprio, como foi acharlile de accordo com S. Ex., relativamente á reforma eleitora\.
S. Ex. declarou formalmenlo ao paiz quo as minorias
f.ambem tem o direito de ser ouvidas no parlamento; isto é
honroso a S. Ex ; esta é a. grande rnaxima do dia, é esse o
ponto capital que se está discutindo agora na Inglaterra.
O SR, D. MANOEL:- E' il grande idéa dos progressistas,
O Sn. VISCO~DE Dl> JEQULTINIlONIlA:- E', senhol' presidente,
o comp!(lllenlo da grande reforma feita pelos conservadores.
O Sn. D. MANOEL:- Lá está ella no nosso programma.
O Sn, VISCONDE DE JEQUlTINnO~uA:- E' o complemento da
g-rande reforma, feita pclos consel'vadores quando acabúrão
com as clei~iles provinciano, e instituirão as eleições por distrietos. Nem essa reforma poderi,l ter lo~ar, se não estivessemD5 ja babituados a eleger 05 l'epre5cntanlcs da naçüo,
por di:;lrietos. Mas, ainda 50 não lJa de sa tisfazer inteiramente esta grande necessidade pnlJlica, sem resolver o
grande problema das maiorias llwnericas,
As maiorias télll de seI' qne decidão as qnestões, telbas
abaixo; não ba outro meio de reconbecer a verdade; porém,
fallo das maiorias n'IHI1C1'icas de mais 1, mais ':l e mnis 3.
Por excmplo, "credita porl'(~ntum o povo, que bouvemaiol'Ía
naqu\311a qucstITo uilima, que o gaLinetc excitou lA n:l Cilm'li'a tClllporaria, e que não passou de nne yotos ? N,lo
acredita.
O Sa. D. nh/(OEL:- Isso não foi questão de gabinato .
O Sn. V1SCOliDE DE JEQUlTlIi!IO~ILI:- Y. Ex. attribue-me o
que eu não dis,e; nilo fnllei aqui em questão de g-ahinel.p;
perdôe-me V. Ex. O nobre senador,. SI'; presidente, attribueme uma cousa que não disse; eu disse' « aquclla questão, .. »

O Sn. D.M.<X0EL:- Tod05 advin.hárão qual era.
O SR. VISCO~OE DE JEQUITI1íl101íIIA:- ... mas não foi a de
gabinete; foi a oulra.
Senbore., nesto ponto estão de aeeol'do, não só Qg mona.c!li~tas con~titueiouaes, como os proprios republicanos.
O SR. D, DlAIiOEL:- Onde? Aqui na nossa terra?
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O SR. VISCONDE DR JEQUlTINRONR~:- Qual! Na nossa
terra não ha nada I (Hilaridade e apoiadus.)
O SR D. MANOEL: - V. Ex. faz hoa idéa dos seus patricios .... Muito obrigado pela parte que me toca.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINflONlIA:-O nobre senador foreame a. dizer "erdades.... que eu não tinha 1'ontade nenbuina
de dizer.... Não, senhor, cu não tratava deste objecto. o nobre senador perdoe-me, eu não tratava deste objecto.
Q SR. D. lIIANOEL:-,v. Ex. veiu da Europa com idéas
mUIto erroneas a respeito de sua patria.
. O SR. VI~CONDE DE JEQUlTINnoNIlA:- A respeito das maionas Ilumencas, disse cu, que era assumpto sobre que concO!'davão n~o só monarchistas representativos como os propnos republicanos; por exemplo. 1I1r. Calhoun que nin~uem
póde negar que é U~l republicano do mão cijcia e h;melll
mUito 11Iustrado; fOI um excellente ministro nos EstallosUnidos, e 1I1r. Guizot. Eu trago ilqui a obra de Mr. Hare,
membro do. pilrlamento inglez, que tem por titulo-tralado
sobre a el.elção dos representantes parlamentares e municio
paes publicado em 1859, quando se tratava na Ingblerra da
reforma proposta pelo conde Russell. Discutindo e"e assumpto, 1111'. Ilare cita as seguintes palavras de 1111'. Gui%ot:
(na hist~ri~ das odgens do governo 7·epre~entativo).
(( Na Idea de millona entnio rlous elell,eutos mui diversos:
a idéa de uma opinião acreditada. e de uma força preponderante. Como força, nilo t.em a maioriarlireito algum illém do da
mesma força, que por SI só não eonstitue EOberania le~itima.
Como opinião, será infallivel a maioria? Conheeel'ú.oe querera ella. sempre a razão, a justiça, que são a verdadeira lei
e o~ u~ICOS tItulas que conferem legitima soberania? A expenenela depõe o contrario. ))
~is a opinião de .um homem t<10 respeitavel cemo é lIlr.
GUlzOt, o qual tem aLUda outras proposicões que provão bem
lJuanto é dlflieil sustentar o principio das'maorias numericas;
]lar exemplo, esta:
« O fim do s]'stema representativo, tanto nos seus c1emetos f;eraes como em todas as particularidades da sua organisaçilo, é rccolber c concentrar toda a razilo que exi,te d'crramada pela sociedade, e ilpplica-Ia ilO seu governo.))
Em frente destas opiniões de monarehista tão re.peitavel
como o Sr. Guizot colluca o SI', lIare as opiniões do Sr. Calboun, ardente republicilno, e são estas:
(( O direito de sulTragío li na realidade o principio indispensavel e primano ; mas seria grande e perigoso erro suppôr, como mUitos f.lzem, que é elle de per ôi sufliciellte pilril
l'onnilr governos constitucionaes. Nesta erronea opinião póde
descobnr·se uma das causas dc serem tão POUCilS as tentativas de formilr governos constituciollaes que têm dado bom
resultado.))
« E' obvio ('jcerescenta o Sr. Calboun) que fi tendenciil
de um s]'stcma de governo funuado t<1o sómente nilS maiorias
numeric~s é ilbsolver todas as contendas em uma unica, a
lucta pelo poder.))
Se, portanto, Sr. presidente, o nohre minbtro não resolver
1I1guma eousa a respeito das maiorias numericas, ainda n<1o
se conseguirá a verdadeira reforma; porém conseguir-se-ha
sempre alguma, se S. Ex. puder introduzir em Ulll projccto o
grilnde pl"lneqJlo de que devem ter 1'oLo no parlamento não
só a,s maiurias, como a~ minorias. Se se ccnsc~uir este gnltHlc
(lendera(u1ll, Sr. preóldente, póde V. Ex. estar certo de q'lO
o Brasil consegue nlilis do que têm conseguido todas as
nações mais adiantadas em cívilisação c mais antigas na
auopção uo s]'stellla representativo.
1I1as o que é verdade é que tudo isso está escripto no relat~rIO do nobre mini.stro do imperio, mas não veiu a proposla ;
amda o nobre nlllllstl'O não nos fez ver a reallzacão de,se
~r~nde principio. Enlretanto façamos votos para qué o ministerlll aetual ,,0nser1'e-oe.. sim ... continue, c tenha a 1'itla
de 1Ilatuzalem. , .
O Sn. CANumo BOllGEs: - Amen, Jesu,s.
OSn. 1'ISCONllE llE JEQUITII'nONRA (7'indo-se): - .. , se for
posslvel, llorque tel'ealOS de ver realizar esse principio.
Sr. presidente, agitou-se aqui na casa uma questão que

fT!e par.ece digna ~o sepado, e creio que foi em eonsequen,.
do IlIustrado discurso do nohre senador pela provincia do
Ceará, a quem, re,pondendo S. Ex., o satisfez, dando a saber
o que tom occorrido rehtivamente á apresentacão dos vi~a
rios. Eu não pude ler o discurso do nobre minisll'o da corÔa
qne creio que ainda n<1o se publicou. nem o Jornal do Com~
mercio dml o extracto, c por isso não contestarei as proposições de S Ex. Não é além disso meu fim diminuir a forca
dc!las; é sómente e:,pôr a minha opinião, e a minha opinião,
Sr, preSIdente, 1'01 de accordo em parte com a opiniãO do
nobre ministro da corôa .
Primeil'arnente S. Ex. sustentou, pelo modo como fallou
que o atvarà das fawldades estava ainda em víoor e~
nosso paiz. E,tá, sou desta opinião, e está Cl~ todas
as suas partes, aindiL úcel'ca da disposição do § 11 do
art. 2° d~ lei de 22 de setembro de 1828, que extinguIU os tl'lbunaes do desernLal'go do paco e da conscieneia e
ordens. Nesse parilgrapho se diz: « Ão governo competo
expedir pela secrelill"ia de estado óL que pertencer e na conformidade das leis, o seguinte: - cartas de magistrados, cartas de apresentilção de bonefici~s eccl.esiasticos sob proposta
dos prelados, na forma até alJ"t pmttcada, etc." Oual iJ esta
fórn13 até aqui JJ>'alicada? Póde ser outra. que não seja a
fórma marcada na lei? De certo que não. Ha de ser necessariamrnte a fól'ma milrcada na lei; mas em que lei? No
alvarú uas faculdades, não só porque este alvaliÍ foi expressamente. promulgildo pora o llra~ll, como porque a ilssembléa
constitUInte approvou toda a legIslação portugueza ilté enlüo
em vigor, excepto es a!l'ariÍs ou leis enumeradas no elenco
rlue ella decretou. Tuda a !egi,lação, portanto, até então
existente foi sanecionada pela assembléa constituinte, COJll
as excepções por ella declaradas; ella não separou o illvilrá
dils faculdades, logo o illvarú das faculdades está em inteiro
vigor; e, se estú, é tambem indubitavel que a pratica a que
se rcfel'e o § 11 do art. 2° da lei de 22 de setembro de
1828 é a da lei c não outra. Vejamos o alvará dils faculdarles o que diz a este respeito.
Alvará de H de ilbril de 178l. (LendJ.)
(( En a rainiJa, como govel'nildora e perpetua administrarlora qne sou do me>tl'ildo, cavallaria e ordem de Nosso Sonhar Jesus Christo: Faço saber a vós bispo do Rio de Janeiro. D, José Jo,lquim lIlasearenhas:
Que, desejando concorrer, quanto em mim está, para que
a~ dignidades, conesias, vigilrarias, beneficios curados e sem
cura, e mais cargos ecclesiasticos desse vosso bispadu, wja
apreselltarrio me compete, sgjão sempre providos nos sujeitos
mais dignos e qne melbor poss<1o servir á ig-reja, instruir e
edificar os fieis com a3suas doutriuas e exemplos; e, parecendo·me, pela muita confiança que de vós faco e pelo individuaI c eXilcto conhecimento que no exercicio"de vosso pastoral omcio tendes ildquirido do clero dessa vossa dioceôe,
que,sendo por mim apresentados nas ditas dignidades e beneficios os clcrigos que pur vós me furem propostos, serão nelles
providos os cccle,iasticos quo nesse vosso bispado mais se
distinguirem em letras e virtudes, que mais tiverem servido
ú igreja, e ue que mais se possa espel'ar que, senrlo emprQgilllos nelles, ,erüo bons ministros do altar e do côro, trabaIhariÍõ com muito zelo na viniJa rio SenhOl' e desempenharúõ
dignamente tOd'lS as obrigações de seus omcios:
Hei por bem c me praz conceder-vos faculdade para que,
emquanlo resirli"rles nesse vosso bi"pado, c eu assim o houver
por bem e não maollar o contrario, possais pTopúr-me e me
propol1hais para ilS ditas dignidades, conesias, vigararias,
beneficios curados e sem cura, e mais cargos ecclesíastieos
'lue ti"erem vagado depois do primeiro dia da vossa residenci:!. nelle,e dilrrui elll di'lIIte vagarem, os clerigos vossos dia··
eesanos que para nma das ditas dignirlades e beneficios vos
p~reeerem mais iuoneos, exeeptuando sómente o areerlíago,
por ser n'l vossa sé a primeira dignidade que em todas as
catherlra~.s dos bispados ultramarinos reservu para a minba
immediilt,t apresentação.
li para que as "assas proposLas sejão sempre feitas com
o del'ido acerto e justiça, logo que receberdes noticia da vacilncia de alguma das ditas dignidades, cone:sias e vigararias,
ou de algum dos mencionados beneficios curados e sem cura,
Cla
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O SR. VISCOl'iOE DE JEQUITINII01<IlA : - .... oppondo-se até
a qlle o gOl'erno transfira os parocbos, por elles bispos propostos, p~ll'a certas freguezlas.
'
O SR, rRESIDE;'<TE no CO:<SEUlO: - E' causa diversa.
O SR. nsco:<DE DE JEQUlrI"I10oITA: -Ila de perdoar-me o
nobre presidente do conselbo; o procedimento. dos bispos induz completamente a essa consequencia,
Veja o nobre presidente do conselbo o qua ba mais ainda:
(continuando {l ler)
.
« O presidente e deputados da referida mesa da consclencia e ordens o tenhào a"im entendido, e logo que recebão as
propostas que lhe enviardes, em virtude dellas sómente, mo
consultarúõ os vossos propostos, sem mandar proceder previJmente nesta cOrte a outro algum concurso,nem exames, ou
(( Sendo, pOl'em, o beneficIO vago, vlgaral'lU, l6TCJU paro- seja pal'a mais apurar os merecimentos dos dito, rropostos,
cbial, capellunia, ou curato a que eu tenha d~do e mandar ou pam admlttlr por opposltores aos mesmos beneficIOS outros
tlar para o futuro natureza coll,lciva, procerlerels a cOI~curso c1eril(os tamhem naturacs desse vosso bispado, que por se
de exames, na fól'llJU que prescrevem os antlj:;os ai varas dos acbarem ausentes oeste reino não poderão entrar no conSrs. reis meus predecessores, excitallús e mandados observ~r curso perante vós feito, porque depois de aberto e.reclIado o
pelo alvará de '29 de agosto de17GG, chamando ,pal'a eXan!l- dito cuncurso na propria dIOcese, nào poderá malS fazer se
nadores tres religiosos dos de melhor nota em scwncla e vir- outro algum, e nesta cOrte, excepto nos casos acima re{etudes, na fÓrIna que se pratIca no meu tl'lbuna! da mesa da ridos .
consciencia e ordens: nao porq"e eu seja obngada a moa
. « O que assim lIei por bem ordenar para tirar aos c1erigos
dar {azer os re{eridos provimentos 110" conw?'Sos, llIas Sllll desse vosso bispado toda a occasião de vagarem por esta
pela maior utilidade que delles póde resultar á ig~eja.
reino, e fóra da propria diocese, como igualmente andão os
{( Depois de coneluidos os exames, me proporels tres dos das outrns dioceses do ultrnmar, com o fim de obterem henereferidos concurrentes, na mesma fórma acin!a referida, ficios e igrejas dos seus mesmos bi,pados, quando só deveráõ
os quaes no vos"o conceito forem maIs benementos, as,slm procurar merecê-los no serviço da sua mesma igreja; e talpela sciencia que tiverem mostrado, como pel?s serviços v~z que os venlIão pretender fóra della, por não terem as
feitos á igreja, e pelas outras qualidades lletermmadas pelos qualidades necessarias para poderem consegui-los dos seus
cnnones e concilio de Trellto, no que tudo vos encarrego a respectivos prelados: baixando por mim resolutas as consul.
conscicncia e desencarrebo a minba.
tas que a mesa da consciencia e ordens fizer subir á mmh.<t
« Ser;lo os dito$ propostos naturaes desse vosso Impado, real presença, ou !tal'endo eu P01' be?~l nom,ear outros eec/eslemquanto os bouver, preferindo entl e elles, em igualdade de asticos em logar dos propostos por vos, fara a dIta mesa expecircumstancias, os que forem de antiga nobreza dessa C<Jpl- dir as cartas de mlllha real apl'esentação, as quaes,asslgnadas
tania, por procederem dos primeiros descobridores que á por mim e passadas pela chancella.ia, vos serão apre~enta1as
eusta do seu sangue concorrênl0 para nessas regiões se pelas proprias pesso,as que de mim as tiverem obtld.o,. no
plantar a nossa Sar,ta Fé e se propa<;ar a luz do Evan- preciso termo de seis mezes depOIS da data delhls ; e, .a vI,s~a
ll'elbo.
das mesmas cartas, mandareis entào proceder as mais dlh« As propostas que me filerdes, .. "
.
aenci<Js que, conforme a direito, devem preceder ás collações;
Note-se bem-as propostas que me fizerdes-; IstO e 1Il- ~ feitas as ditas dili~encias,instituireis e collareis éS que pelas
dispensavel qI.\e se mostl'e para sustentar com a leIas dI- r~feridas cartas vos constar que forào por mim apresentados,
reitos da corOa ou do governu imperial que tem-se procu- e os fareis logo investir na posse de seus beneficios.
rado ate hoje diminuir ou cercear. (Colltílluando a ter.)
« E para que nas igrejas ou parecbias que se bouverem de
« As propostas que me fizerdes serão concebidas em {orma proyer não faltem ministros que as, sirvão emqunn.to deste
de simples conStlltas, sem teróm {orça alguma de apresenla. reino .e não expedem as cartas da mUlba apresentaçao, mano
cnes, o virão paI' vós assignadas e selladas com o sello das dareis para as mesmas igrejas, ou parochias, 05 ecclesiasti,,['mas 'de que usardes. e acompanbadas dos documentos e cos que mellIor YOS parecerem dos que me bouverdes proposto,
certidões com que as propostas tiverem instl'Uido os requeri- os quaes,como encommendados, as sirvão emquanto os collamentos que vos fizerem, não faltando entre ellas as dos assen- dos nas ditas igrejas ou paroclIias não tomarem posse deltas.
tos de baptismo de cada um dos mesmos propostos.
" Pelo que mando aSSIm a vós, como a todos aquelles a
l< Serão as ditas propostas remeLtidas por vós ao meu triquem ]Jertencer, cumpI'ão e guardem este meu alvará, e fação
hunal da mesa de consciencia e ordens, na primeira ou o cumprir e gual'dar tudo o que nelle se contem, etc, etc. "
mais tardar na segunda embarcação que sabil' do porto dessa
Logo, a corôa tem em vista deste alvarâ o direito do nocidade para o desta capital, depois de concluidas todas as mear outros além dos propostos pelos bispos.
acr.õe~ dos concul'sos; e, tardando vos mais te1l11JO em {azer
Agora, Sr. presidente, eu li todo este alvará, e desejava
as 'elitas remessas, sem terdes para isso legitima causa, que até que elle se publicasse, pOI'que uas collecoões que eu te{areis constar, ficareis, pe/.a omissão com que nisso vos hou- nho visto de Delgado e outros, não existiÍ; é um alvará
verdes, privado por essa vez da {acuIdade que vos permitia, e sobre o q~al deve o go~erno muito meditar, porqu~ é delle
a mesa da consciencia e ordens supp1'il'd logo este, vossa ne- que resultão todos os direItos do governo,. reconbecldos por
gligencia, pondo immediatamente a concurso nesta curte os lei a respeito das apresentações dos beneficIOS, que, seg,undo a
beneficios que tiverdes deixado de proprJr-me em tempo com- eonstituição, nrt. 102 § 2°, pertence ao poder exeeutlvo.
petente ; o que igualmen/e pratico'rei a dita mesa, havendo aLA constituição, SI'. presidente, diz que o ,governo t.em.o
guma 7lI<Uidade nas vossas propos/as, ou por não terdes ob- direito de nomear bispos e prover os benefielOS ec.c1esIastlservado nella3 a sobredita fórma d03 concursos, ou 1'01' qual- coso Dar-se outra intelligencia opposta á([uella que eu dou,
quer outra contravençào deste alvará e das que a elle tive- em vista deste alv<Jr[! das faculdades ao § 11 do art. 2° da
rem precedido, e respeitarem á mesma, como tambem no caso lei de 22 de setembro de 1828. importaria cercear inteirade vos ausentardes desse bispado, duranto o tempo em ([ue mente as prorogativas da corOa, deeretadas pela constituinão residirdes nelle, e isto da mesma fórma que o costuma e ção; importaria .uma ~erdadeir,a. reforma, da cO~l~tituição, o
Ileve fazer estando elle vago. "
isto por uma lei ol·dmana. E ISto posslvel? E IStO legal.?
E os bispos no Brasil têm entendido que suas propostas Portanto a interpretacão que alguns estadIstas do nosso paIZ
pretendem dar ao § 11 do art. 2° da lei. de 22 de setembm
têm força de apresentlção ....
de '1828 não póde adopatar-se, porque ImportarIa o absurdo
O SR. PRESIDENTE DO CON5Elno: -Não me consla isso.
que eu aeabo de expôr ao senado. I\ledilando, portanto, deO SR, D. nl,NOEL; - Qual foi o bispo?
vidamento sobl'e as disposi~ões deste uivará, vê-5e que os

mandareis affixar edilaes para que no termo de 30 dias improrogaveis concorrão a elte todos os c1erigos .que o prelenporém, e vos olfereção os seus requerímen.tos, lllstrUldos com
todas as certidões e documentos necessanos.
« Se o dito beneficio vago ,não fOI' curado, nem tiver cura
de almas annexa, findo que seja o termo dos ,clhtaes, ser-mebào por vós proposlos para elle tres OPposltores, que entre
todos os concurrentes julgardes maIs dignos pelas clrcum·
stancias da sua naturalidade. nascimento, sufficiencla de
letras, vida, costumes e serviços feitos á igreja, fazendo· me
vos presente, nas vossas propostas, todas e cada uml das
ditas circumstancias de qne elles se achal'em revestidos, e
graduando-os em primeiro, segundo e terceiro logar, á pr~
porção dos seus merecimentos, sem que pam a re~ulaçuo
do vosso juizo baja de preceder algum exame.lJlterarw.
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bispos obrão mal quando não poem dentro de 30 dias em
concurso as igrejas, quaesquer que possão ser os motivos;
elles são obrigados a ·pur a concurso, haja ou não haja padres que se apresentem.
O SR. FON.EC.I.: - Não havendo padres, para que concurso?
O SR. VISCONDE DE JEQUITII'HONHA : - Pam cumprir a lei,
não é por outra razão; é porque não posso dispcnsar a lei,
não me é licito isto, e a nenhum bispo é ou p6de ser permet
tido o dispensar a lei.
Mas elIes não fizerão por esta raz,io, fizel'ão porque se julgár,io escandalis'ldoi'. O de Pernambuco propoz sempre;
lluando dei~ou de propur? Quando, mandando duas propostas para di!feren"Js fregueziao ao Illesmo tempo, e sendo
contempladas em ambas as projJostas os mesmos individuos.
o govcrno entendeu que tinha o direito de apresentar um
l'ara uma freguezia sem ser aquelJe designado pelo bispo
para ella ; por exemplo, designar para a freguezia de Nazareth nas Alaguas um paflre 'Iue tinha sido designado para
uma freguezia na provincia da Parahyba do Nortr.
O SR. SOUZA fuMOS: -Para que tinha concorriJo.
O SR. VISCONDE DU JEQUITlNHONIIA :- E' verdade, o padrc
tinha concorrido para a freguezia de Nazareth, o bispo deslocou-o, e o puz em primeiro logar para a freguezia da
J'arah~ba. Agom note-se que o padre tinba ido a concurso,
tinha ~ido approl'ado, colJocado em primeiro logar, tanto
para umo, como para ontra freguezia. Onde estava, portanto,
a razão fundamental da queixa do blSllO a e,te respeito?
Pois o gnverno não é quem conhece melhor o lagar para
onde deve ir o parocho? E, lluando não fosse elle quem o
devesse conhecer, a lei não o autorisa pAra isso? As propostas dos bispos são em fórma de consulta, não tem outra
forca senão como consulta, e nada mais, por consequencia o
governo a p6de aceitar ou deixar de aceitar, e mandar proceder á outra. Esta doutrina, portanto, Sr. presidente, é que
eu desejava que fosse bem elucidada no nosso parlJ.mento...
O Sn. SOUzA 1l.\MOS :- Foi sustentada pelo conselbo de
estado.
O Su. VISCONDE DE JEQUlTI:XHONHA :- ... tanto mais quanto,
Sr. presidente, a questãO foi discutida em conselho de
estado.
O Sn. SOUZA R.lllos :- E essa foi a doutrina que preva·
leeeu.

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNnONIIA: - Seí bem: eu não
queria dize-lo, porque não tinha autoridade para isso.
O Sn. SOUZA fiAMOS:- O Sr. ministro disse que a decisão
do governo foi conforme ao JJnrecer do conselho de estado;
consequencia podemos izer qual é a opiuião do consejlOr
ho de estado.
O Sn. VlSCONDI! OE JEQVITINHOMA: - E' verdade. E póde
isso f<lzer-se, deve isso fazer-se? O nobre ministro (IUando
fallou sobre este assumpto não tocou verdadeiramente nesta
especie; agora, se S. Ex. entender que esta materia ainda
deve merecer a su.:l. altenção, peco-lhe que exponha com
franqueza a sua Opllllão, não só sobre o alvará das faculdades, como sobre a inteIligencia que se devo dar ao § 11
do ar!. 2" da lei de 22 de setembro de 1828.
O Sr. PIMENTA. BUENO dá um a parte.
O SR. TISGONDE DE JEQUITINHONHA: - E por consequencia
inutilisndo o direito de apresentação da corua.
O Sn. PIMENTA DUENO: - Em prejuizo da \grcja.
O Sn. FONSECA: - Um máo parocho coUado é pessllDa
cousa.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITlNHOl'D.l: - Se é máo, faça-se-o
processar, haja energia.
O Sn. FONSECA dá um aparte.
O Sn. VISCOl'DB DE JEQUlTINHOl'HA: - Oh I meu digno e
caro coIlega, e (permitta-me que acrescente) amigo j V. Ex.

honra-me com a sua amizade? iHila?'id~de. Ao Sr. D. Manoel.) De que ri V. Ex. ?
O Sn. D. MANOEL: - São estes senbores; eu, não.
O .Sn..VISCONOE OE JEQUITINHONIlA: - Depois daquella
doutnna (c o que cu Ia dlzcndo), sustentada pelo fallecido e
virtuoso bispo de S. Paulo, dos julgamcntos ea; informata
eonscíencia.... Deus meu I ainda se p6de duvidar da for~a
que tCIl! um diocesano para julgar e condemnar um parochó?
V. Ex. ba de me penloar; esses julgamentos ea; informoll!.
c01lScieJICia é que não se podem dar em nm paiz representatiVO, em. um palz olllie se adopta como garantia indil'idual
a publiCidade da accu;aç1l0, onde esta não tem n,ais dircitos
do que a tiefesa! Pois cu posso ser julgado ex infOl'mata eonsciencia? Não: nenllUm cidadão, pois, o p6de ser, isto é sem
ser ouvido? Estas pala~ras que estou ~qui referindo são 'repetlçM d~qUlllo que eu disse em outra epoca, em que tive ..,.
se V. Ex soubesse 1. . ., por patrono creIO llue o nobre senador pela provincia do TIio-Graede do Norte.
O Sr.. D. MANOEl.: - Não, senhor, V. Ex. está en~anado'
não tel'e, nem me lembro dessa discussão.
~,
O Sr.. FONSECA dá um aparte.
O Sr.. YISCONnE DE JEQUlTlNTIONHA : - Perdoe-me V. Ex.;
assim é que opinava o santo tribunal da inquisição.
O Sn. fONSEcA:-l\las os bispos não mandão queimar. ncm
6lIcarcerão a ninguem ; o episcopado tem um fim muito' allo
muito sublime...
'
O Sr.. D. MANOEL (ao oi'odor): - Agora V. Ex. ba de se
ver em apuros com o nobre senador pela provincia de S.
Paulo.
O Sn. rnEsIDáTE :-Allenção.
O Sr.. f:0NsncA:-O bi.spo está o.brigado a esse fim; niio ha
de ter meIOs de consehul-lo? Os hlspos hão de ser obrj"arlos
a conferir as faculdades espirituaes ao. paroehos (Iue o poder
temporal nomear?
O SIl. rr.EslDEI'TE:-Attencão.
O Sr.. VIscoNnE DE JEQ~ITINHONHA :-Sr. presid~o
abuso tem cb~gado a tal ponto, e esta doutrina que V. Ex.
acaba de nuvlr no aparte do honrado membro pela provincia
de S. Panlo tem produzido tal e[eito, que tém snstentado
e dlscutIClo C0l'l:l~lgO paroches que affirmito que !lHes não S1l0
empregados cms, que n1l0 S1l0 senão empregados espirituaes, que só são empregados do bispo, c que a sociedade
civil nada tem com eHes. Veja V. Ex: até que ponto pode
cbegar o ahuso, digo mal, a Ignorancla....
O 5n. FONSECA :-E' o extremo; V. Ex. sustenta o extremo opposto; não são tambem s6 empregado3 civil;.
O Sn. pnESIDENTE :-Allenção.
O Sn. VI.-CONOI!: DEJEQUITINnOl'HA :-V. Ex. l1a de perdoar
que cu tome em conSIderação o aparte ullimo do meu digno
amigo senador pela provincia de S. J'anlo, (IUando disse quo
eu estava no extremo. Eu não sou nem cis, nem nltramoutano ; estou no centro, obedecendo li legisla cão patria, â
nossa constituição, c defendendo os direitos da éorua ....
O Sr.. D. MANOEL :-E os canones da igreja.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTIl'IlONllA :- .... de accordo com
os canones da igreja ...
O Sn. D. MA:"OEL:- Ab! isto sim, senhor.
. O Sn. VISCONDE .DE JEQUITlNnONnA :-... c para isto,Sr. preSldente, nas oceaslões que tenho tido de votar sobre este assumpto, vou ler o meu Var.·Espen; vou ler outros commcnta"
dores magistraes, e algumas vezes fui consultar o nosso fali ecido e muito il1ustrado bispo do Rio de Janeiro sobre (Iueslões desta ordem; encb&-me de gloria, por tel' encontrado
sempre naquelle illustrado e virtuoso diocesano a maior bondade. Desvaneco-me disto.
Quem é que"não sabe quaes são os direitos do padroado?
Quem não sahe todas as distincçues estabelecidas pelos canonistas a respeito dos padroados ? E quaesquer que possão
ser essas distincções, qualquer que possa ser a iDt~llig~~cia
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o SR. pnESIDENTE DO C01í2ELUO:-Não é pelo minislerio d"
justiça.
O SR. VISCO;WE DE JEQum:illONUA : - Então é pelo ministerio do imperio ? Os 100:000.;1 serdo para isso? Se são para
isso, dou os parabens á minha fortuna, e peço a V. Ex. que
quanto antes mande fazer os reparos daquella igreja, porque
está a cabir, ninguem póde ir lá ouvir missa com seguranca
(apoiados), está desmoronando, o perigo é imminentc.
Agora aqUi temos nós a dUVida: a lei autoClsou o governo
para despender até setenta e tantos contos; n '" lei do orcamento não se consignárão fundos para isto; a obra não' se
faz? Não ha cOJlsignação especial, mas creio que a obra devese fazer pela consignacão geral pam as obras do municipio,
assim como, Sr. presiaente. podem ser feitas outras obras de
que temos necessidade.
E, pois, que fallo em fundos, desejo tambem que o nobre
'0 SR. VISCO:;DE DE JEQlJlTl1íllONH.!.:-Chamo,Sr. presidente, ministro da corôa exponba ao parlamento sua opinião rela,legradação o cerceamento de suas prerogativas. Or~, se a tivamente á dotação do municipio neutro. O municipio
igreja nada ganha com o cerceamento das prerogatlvas da ueutro deve ser dotado, Sr. presidente.
corôa tambem convenho em que o estado ou a corôa nada
O Sr.. CANDIDO DORGES: - Mas se li neutl·O ...
ganhd com o cerceamento das legi·timas prerogativas da
O SR. VISCONDE DEJEQum:-:noNH.l.: -E' neutro nos fundos'i
igreja.
Eu não digo que toda a renda produzida no municipio neutro
O SR. FONsEcA:-Apoiado.
pertença á camara municipal, isto é, seja dada para dotacão
O SR. D. lthNOEL:-Está direito.
do municipio neutro; mas que o municipio não pôde ser"re.
"
I duzido aDOO:000~,600:000cll,700;000p, segundo as convenienO SR. VISCON~E nE JEQUITINHO;;U~: - iIlas ~ precI,o que tias do ministerio, é evidentissimo. O municipio neutro deve
seJão ella~ legItImas. E, Sr. presldento, creia V. Ex. q~e ter sua dotação propria, sua renda especial para despenJe-Ia
em Roma e onde ha I!!en_os ultramontanos do que em pai te em seu beneficio. n1as,entre parentllCsis e aqui em famIlia, eu
alguma do mundo chl'l5tao; porque desgraçadame~te aqUlll.o direi a V. Ex., de modo que os taehygraphos não oução.
que nós observamos em nosso parlaf?ento,. de ~uelerem mUl- que esta dotacão deve ser feita depois da reforma; isto é
tos represe~t~ntes da nação ser mms nlInIstermes do gue .05 aqui em particular, (Hilaridade).
proprios minIstros, tambem se observa no.s padres da l.greJll,
,
.
~
~
que querem ser mais devotos das prerogalIvas da curta roO Sn. FOII,ECA. - Nao quer a dotaçao?
mana do que apropria curia romana.
.O Su. VlscoNnE nE JEQUITINUOII!l.l.: - Quero a dotacão,
O Sa. FONSECA: -No que é essencial.
mas essa dotação (isto aqui em particular, V. Ex.me obrigá
OS' J
'
. _ O (u é e'sencial' a fallar alto (hilaridlUle),. deve ser feita depois da reforma.
a. VISCONDE nE EQUlTINUONllA.
.l e
,
"depois de separada a dehberacão de execucão ou da accão
?leU caro collega, todos nós queremo~, e h?Je eUos~e;~od~~- como se expres'sa o nobre min~siro da corôa ~o seu r~latório:
lerant; .que nem falIo nas decr?taes de lS1.doro
' S r . presidente, não é posslvel quo contmuem as cousa,.
porqu, Já con~escendo co~ V. Ex. e.outros. .
como se achão, porque em um bom dia morremos todos de
O SR. D. l'fIA:"OEL: - Nmguem mais falia nISso.
morphéa. Se o nobe ministro não obrigar a camara municipal
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONUA; -Ninguem mais falia, a inspeccionar a ma~ança dos POI:COS, como se inspecciona a
'lorque ellas tanto teimár~o até que se fizerão lei.
matança do gado, nos um bom dia podem~s todos morrer. de
I
' a _
..
.
morphea. V. Ex. sabe que de todos os anImaes o porco e ()
O SR. D, Dhl'íOEL: -:- NIlO estudei ISSO quando me dei ao mais sujeito á morphéa, que se manifesta nelles no 10, '20 e
estudo do direIto canOnICo.
30 pododo pelo estado em que se acha a sua seda mais ou
O Sn. VISCONDE DE JEQU1TINHONlL\: - Restavão-me ainda menos fixa, mais ou menos forte na pelle. Na Franca e em
algumas observações relativas ao relatorio do nobre ministr~; todos os paizes civílisados estes animaes não são môrtos sem
mas escuso faze-Ias, o terminarei perguntando ao nobre ml- exame. Declaro a V. Ex l!Ue ha muitos annos não como porco,
nistro .... V. Ex. faz-me o favor de mandar o projecto? E' porquo V. Ex. sabe que não ha vigílaucia nenhuma a resneito
uma historia do 100:000,j). (E' satisfeito.)
disto, nem a respeito dos carneiros. Ora, a minba opiniãD
« Obras especiaes do ministerio do imperio; " quaes são póde não ser verdadeira, póde não ser tomada em conslderaellas? S. Ex. dirá, 50 julgar isto conv~niento; pergunto, cão pelo nobre ministro da corôa, nem pelo governo; mas é
porque ha uma confusão.
famliem a opinião do presidente da junta do hygiene publica,
O SR. PmENTA BUENO: -Isso devia pertencer ao ministe- é elle. quem express~mer.~c. diz ao governo q!l0 é preciso inrio da fazenda ou ao de obras publicas.
specc.lOnar e ser m~lto Vigilante a e~t~ respeito.
Quando, Sr. preSidente, onobre mmIstro da corôa expender
O Sr.. VIscoNnE nE JEQUITINHONHA: - Não sei como isto sua opinião relativamente á administracão das provincias, tal"
vem aqui; e, jú que fallo em obras publicas, pem~ítta-IIJi) o vez ~u lembre a S. Ex.. que téf? .havi~o ministerios que tém
nobre mlmstro que pergunte se é pelo seu mllllsteno ou pelo queCldo formal" a carreIra admlDIstr~lIva de tal fórma,. que
ministerio do nobre presidente do c~nselho que se. fazem a. haja se~p~e um numero de .ho~lens IlIustrados para servirem
.
obras. de reparos e c~nstrucçiio {I~ Igrejas, ou se o pel~ ml- nas admllllstr.ações das ~rovmcIas.
O nobre mlmstro lastIma, o dl-lo francamente, (lue a m:lIsteno de obras publIcas. Esta mmha pergunta não e oCIOsa.
V. Ex., ::ir. presidente, recorda-50 que passou no parla- stabilidade dos governos provinciaes é uma das cau~as da má.
meato uma lei autorisando o governo para desperlller até admini6tração das provincias; mas a instabilidade da admi70:000.;) com a igreja do Ellgenho-Velho, incluido o dinheiro nistraçiio provincial tambem ó produzida pelas pessoas noproduúdo por duns loterias concedida~ pelo corp~ legislativo meadas para presidentes de provincia, sobre o que S. Ex.
..
para o mesmo fim ..E.ntão eu J1~lguel. naquella tpoca que a devo de tomar pro'llllenClils mUIto sénas.,
obra se fana pelo mmlsterio do Impeno, porque era tambem
Por fim, Sr. preslllente, lembra-se o nODre mmlst~o de
ministerio de obras publicas., não estava ainda feita a sep"'- desport~r a atiençiIo da assembléa geral. sobre a ne~essl~ade
ração; mas o SI'. Paranagua e o Si'.Vasconcellos e um outro de se nao accumulrlrem os empregos, e diZ que para IStO o m. que veiu depois deites disserão-me que isso se fazia pelo dispensavel determinarem-so, lixarem-se, indicarem-se quaes
ministerio da .jus~iça. Desejo. saber agora se ha de ser polo são os empregos que devem ser accumulado? Tem· se faBado
mmIsteno da justlca ou pelo das obras publicas.
mlllto msto no parlamento, como so não tlvcsse.mos leI ljUG

·.jUcse dela dar a cote ou úquelie canonista,podemos vot~r ou
sustentar porventura 110 paiz cousa.s cont~aClas ~ este hvro,
õenhores (mostrando), que é para nos a Im das leIS, alei fundamental do imperio ? Consentiremos que delta se tIre uma
,il'gula ?
O SR. D. MANOEL :-Nillguem quer isso.
O SR: Fo~sEC1:-Concilia se perfeitamente uma cousa com
,] outra.
O SR. VISCO;;DE om iEQUlTINUOXlu:-Assim, pois, tanto
como nós, senão mais, são os millistr~s d~'corôa obrigados
a sustentar as prerogativas della. A Igreja, Sr. presidente,
nada banha com a degradação da corôa ....
O SR. D. Dh:"oEL:-Não quer a degradação, não pó de
querer.
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o determine. Se o nobre ministro consultar a colleccão das
extravagantes de mil seiscentos e tantos, achará legislação
expressa, e esta legislaçãO está em vigor. Nem posso dizer
que está em desuso; o que está é em abuso.
O Su. D. MANOEL :-Já é desuso.
O SR. VISCONOE DE JEQUITINHONHA :-Mas é a legislação vigente que prohibe a accuIll.ulaç:lO dos empregos, diz os casos
unicos em que pó de haver accumulação, e por consequencia
poderia muito bem servir ao nobre ministro para acabar com
uma grande parte desses abusos.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-E' preciso haver' pessoal habilitado para todos os empregos, abundancia que não existe.
O SII. VISCONOE DE JEQUlTEiliONIU.: - A lei salva isso.
Demais, havia naquelles tempos, e não ha hoje?
A lei tem emconsideracão o seAulnte: 1° (veja-se o
IJl'incipio adoptado por um 'rei absoluto, noprologo da lei,
nessa linguagem diplomatica, elegante e rica' da nossa legis
lação antiga ), 1°, que todo o cidadão tem direito aos em-'pregos publicos, e que não convem de fórma alguma fazer
lllonopolio delles em favor de uns e contra outros; 2°, que
o estado póde ter interesse na accumulacão. Estas duas
bases servem para as disposições da lei. •
. E' o que tenho a dizer.

o @ir. JO~!IU o-Principiarei, Sr. presidente, por agradacer aS. Ex o Sr. ministro do imperio a opinião que a respeito do matactoul'O publico deste municipio S. Ex emittiu,
de que convém que se pnnha em pratica nelle a mais COliJpleta Jibcdude de commercio, em relação ao consumo das
cnrnes verdes.
Este assum~to, Sr. prcsidente, já em outra occasião me
lJureceu cOllveniente trazê-lo ao parlamento, e dahi não deixuu de resultar-me nl~ulll dissabor, mas como enteudo que
é de summa importancia para este municipio, por algumas
pessoas considerado orpbão, como abandonado, per isso que
não tem a seu favor o que têm os oulros municipios, - as
assembléas provinciaes, mas apenas o governo geral que
tem tanta cousa em q.ue cuidar e a camara municipal que
tem tambem de attender ao serviço immen,o que está a seu
cargo,não haremedio se;ülo em semelhantes circnmstancias,
tratarmos de avivar o interesse quo este assumnto deve
inspire,!' á administração publica.
•
Sr. presidente, apparecêrão na camara tempomria dous
projectGs apresentMos por dous illustres deputados, os SI·S.
ClJagas Lobato e Jusé Jorge da SilvJ, a respeito do matadonro, e em ambos esses projectos vejo consignadas duas
idéas a respeito das quaes creio que não pólio !w.1'er discordancia. Uma dellas é a necessidade de eólalJelecerem-se
quan!o antes pastos sufficientes e verto desta capital para
a alimentação de certa qnantldade de gado, COIDa por
exemplo, de quatro a se}s mil rezes. até que este gado possa
ser dado ao consummo;·e a outra idêa, subre que os mesmGS
íllustres dCIJulados estão. ignalmente de accordo, é a necessidaJe de haver, além desses pastos em que "gado se conserve até que seja dado. ao consumo, um registro lJelo qual
se venha a determinar fluaes são as boiadas qne ali se aure·
sentão em primeiro logar, afim do ser o gai/o mandato ao
córte conforme a prioridade de sua chegada. Creio que a
\i'eslJeito deslas duas pi'Ovidencias que eEses illustres depu'tados lemlirárão cada um em seu projecto, uão ]lode haver
conte5lanão são necessidades geralmente reconhecidas. e
com cuj,; utilidade eu lambem concordo.
'
. Outra necessidade, porém, que uão é attendida nesses pro·
.iCclos, 3 que em meu conc~lto deve ser tomado em consideração l vem :l ser a da limitliç.ãO do gado c;ue é dado ao con>umo. Mas. atteada-sc bem, esta limiLaçao, nlo pó de nem
'leve ser feita da maneira arbitraria lJor que o governo a eslabeleceu no regulameuto que deu á sua agencia, Eu ti\'e
úccasIão de apresentar nesta casa esse regulamento que se
ll"O foi dado pelo govel'llo, o foi sem duvida com o seu éonsentimento, pelo chefe de policia. Essa limitacão pode-se
fazer, mas repito, nilo da maneira ponIue foi 'estabelecida
naqucll~ rcguiillllenlo.
YÔde-:.e e,tnbeleccr a limitulião de.ste modo: cada um dos
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açougueiros ou carniceiros seja ohrigado a mandar na yesper"
uma nota das arroba~ de carne que lhe são. necessarias paI a
o dia seguInte;. e, fOlta a somma da quantdade eXIgida pelo
consumo, reabze-se a matança na propor~ão dessa ne
cessidade.
Outr~ medida tambem, Sr. presidente, que me pareee de
summa Importancla, sena mlo poderem os marcbantes cortadores -de gadu ter no mesmo tempo açougue. Não insisto muito
nesta medida, porq ue ella poderá ser considerada como coarctação d~ Jibe; ,jade do cOlllm~rcio; mas .ponder:arei que nOSS'l
leglsiaçilo estabeJe~e, por utilidade pubbca, a Impossibilidade
de SQ exercerem diversosmiste,es ao mesmo tempo. Assim
ella ]JI'llillbe,. jlO~ exemplo, que os corretores p03são negociar;
e, se ba ulIlIdaue em que os corretores se restrInjão á sua
occupação, tambem ha grande utilidade em que os murchantes e cortadorcs de gado não tenhão acougue; a razão disto
é faeil recon!Jeóer"Óe, comu'mostrarei daqui a pouco.
A·respeito desta materia nós ttlmos na casa uma representação da assembléa provincial de l\'Iinas,e não sei se tambem
de algumas camaras muaicipaes, pedindo providencias contra
o monopolio que existe constantemente no P,io de Janeiro.
Este monopolio, Sr. presidente, nunca foi maior do que
no tempo em que bavia no matadouro essa agencia que ali
foi esttibeleeida com grande violencia e infraccão da lei das
camaras municipaes, o que deu logar a que a camara municipal resistisse, e nós sabemos o que dali se seguiu.
Durante o tempo dessa agencia. cuja administril.crro era
nominaimente feita por um homem de recunhecida pro·bidade.
o SI'. Domingos Theodoro de Azevedo Paiva, (apoiados) aconteceu que esle cidadão, dotado como é de muito boa fé, entregou inteiramente. esse serviço a um sub-agente, o qual
parece que se entendia somente co~n quatro ou cinco mouopolistas, e estes monopoliEtas, como aqui mostrei com documentos, cl'ão quasi os unicos que cortavãO gado no matadouro,
excluindo quasi completamente quaesquel' ontros individuos,
e os excl uião da maneira por que o aclual Sr. chefe de lJolici",
nus revela que ainda hoje se faz, apezar de que a verdade é
que o ,mono polia hoje n~o se faz da mesma maneira, em tão
g-rande escala, como elle se fazia no tempo da agencia CCI}
Sr.1}ominbos Theodoro, sem elle o saber, como creio.
Esse monopolio era então exercido do seguinte modo:
combina1'ão-se os monopolisttis para, quando o boiadeiro
não queria dar-lhes o gado pelo preço que lhes convinha.
embarar.ar que elle cortasse o seu gado, estabelécendo ne
matadoül'o um preço ficticio para n carne cortada que devia
jr para os acou(;ues ; de modo ljue, se na vespera tinha estado no mati.douro a 160 rs. descia epparer:te ou realmente
a ires ou quatro vinteus uo dia seguinte, e assim o boioueiro via-se obrigado a ter sem grande prejuizo ou a ceder
o gado pelo preço que lhe impunbão; sem que todavia os
monopolistas sotfressem prejuizoalgum, em consequencia da
baixa daquel:e preco ficticio, por(Iue, COlDO erão ao mesmo
telllpo ".çougueiros·, a carne ia para os seus açougues, onde
era vendIda C0ll10 sempre a ~()O ,s. ou adooe vintens e lIlesmo
mais. muitos boiadeiros esperavJo a ver se cbegaria a sua
yez, até que se de8engar~avão e entregavITo o gado jã magro.
Ora, o actual SI'. chefe de policia, nas informações que
mandou ba pouco á esta casa, diz que e.ta m:.nobra .ainda
hoje Q;,iste, nilo duvido; mas creio que está muito longe de
ser como antes, e meSlllO durante o tempo do Sr. Domingos
Theodoro. Estou inteiramente convencido de que era sem
sciencia delle, mas confia1'a em nm sub-ngente que deu
motiyos a muitas reclamações 110 povo e dos illdividuos (lue
se dedicão a este gen~ro de coli1l1lercio.
O que acontece' agora é dilierenle: o monopolio não se
exerce de uma maneira tão restricta, quero dizer, entre tão
IJequenu numero de pessoas, como se exercia naquelles tem1105. O monopoiio, se monopolio se póde ainda hoje chamar,
é cxercido pnr 40 ou 50 pessoas: es.es illurchantes, cortadores e acougueiros ao mesmo tempo, constituem entre si
uma espécie de confraria, entendem-se reciprocamente a
respeito de seus interesses; e assim todas as vezes que appr,rece um boiadeiro, que recusa-se a dar o gado pelo preço
que lhes faz conta lJagar, oa mat,;o lntiiol' numero de gado.
ou baixão mesmo o [JI'~ço qllRDllo o DJilldeiro, teimo·so, Sf-
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lpieseilta .. querer cortar por sua conta, e assim ve-se elle
abri'ado a ceder ao Dreco que os taes marchantes cortadoi'es ~ acouO'ueiros ao iuesmo tempo, muito bem querem. 1'01'tanto lilZ-~e actualmente a mesma manobra, e certl', porem
05 conluiados silo em muito maior numcro, a combinaç[o não
ti tão facil como quando era feita entre ([uatro ou cinco indi1iduos sómente.
Est<l e a razào por que ternos hoje no mercado excellente
earne e muito mais barata. Ainda antes de hcntem a carne
no matadouro vendeu-se na realidade a quatro vintens, e no
mercado a seis, sete c oito vintells, e excellente carne.
Outro inconveniente resultava tambem deóse antigo estado
das cousas, e era que a maior parte dos hoiadeiros, não
'luerendo sujeitar-se ao preço, conserv:lrilo o seu gado, sem
querer da-lo ao eórle, a ver se os marchantes cheg')'v[o a
maior preço; e quando os marchantes os reilUZl<lO á' maIOr
al11iccão, porque !azião baixar o preço da carne, matando,
'1rande quautidade de gado, os hoiadeiros niio tinhão reme-'
aio seniio ceder ao preço que lhes era imposto: mas esse
gado, quando era entregue, j:, se acuava exlrcmamente m~gro; de maneira que por causa dessa J;llanobra exerCIGa
pelos marchantes toda a carne era magnsslma, ao passo que
ho)e, corno o gado asslm que chega é !ogo entregue ao córte
a carne é excellenle. AInda hontem tIve a cunoEH!ade de
entrar no matadouro, passando por alie na bora da matan~a
fiquei admirado de ver a excelleate carne, e em grande
abundan.cia, que lá havia, e que niio tem eomparnç[o com a
que haVIa no tempo da agencia.
Porém, Sr. presidente, sustentar-se a liberdade neste commercio niio consiste em deixa-lo em completo abandono;
acontece o mesmo com elle que acontece a respeito lÍa liherdado geral; é preciso regl'as que assegurem essa Iiherdade,
eom que se repill[o as tl'1lficancias, ponJue sem o emprego
desses meios, pelos qu"cs se repillão as lraficancias, neces~uriaillente "irá a se. suJl'ocada a veniadeira libel'tlade de
commercio. Assim, Sr. presidente, nós temes necessidade,
em primeiro logar, de estabeleCeI' essas pastagens, nas quaes
o gado se conserve por algum tempo, erulJuanto n[o póde seI'
dado ao eorte, 1Jara. que o hoiadeiro !liio se vejél na nccessidada de immediatarnentc que. dlOga vender o gado) ou v6-Jo
Ilefinuado complet"mente no fim de, poucos dias por Ialta de
:mstento.
A carne 1.10 gado que não se alimenta torna-se insípida
como palha; não se póJe eOffiel'. ltarn. rlu~ a carne de tOllos
os animaes que serverl1 de alinl~,llto ao homem seja saborosa,
é neces3ario que {} animal tenha-se nutl'Íilo 113.([uelIcs días ou
no. ve8pem, uorqne, se i\ITo 50 ;Gll1 U'lu'ltlo ac'ntece o mesillo
que a um d,:iente que, quando deIxa de nutrir-se pela die~1
em que se acM, o seu ngado, (íU~ é lima fabrica de assucar
animal, segundo as e"?eJ'ienciao ep.geI!hCSa5 do celebre physiologista, Mr. [lcrnarG; Lleixa d01'ormar esso assuem', que é
provavelmente o que cL, sabor á c<ll'lle dos animaes, PertantD
as pastagens são inili::;pensL\vcis: IlJ:J ~Ó para a cCllservação
dos animacs, como para COll~el"var o srlbor da carne, e parJ.
({\lO os DOltuiell'OS nIT.'J sejão ohrig1dcs il v::lluel' immcdiatamente o gado pelo preço qua ilJeõ fjueirJo fazer es marchante.s, cortadol'es e accll,2;ueiros l-.O :nesmo tempo.
Eu nlto posso ei:lrar";,;lU outi'étS flGG~Ujl~::i em que descjava.
antrar, porque não desejo reter o seíH~do por mais tempo:
s[o rnat~ria3 COlB que po:Jeril\ OCt~up~r a S'la attençllo por
mais alg'um tempo, maô estando a ilel'a j" t~o adiantada,
qUlzera que V. Ex. tivesse a bondade de conceder-me a palavra na sessão se()'Ul!l~H ou t:omo cou1iIHh\C:tO Ou como segunda ,ez.
b
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disse que achava conveniente a mudanca do matadouro da
logarem que se acha, e creio qlle S. -:Ex. funda-se a este
respe!to em um parecer da junta de hygiene publica
Permilta-me S Ex. que diga que quem está na admmist!'acUo nem sempre se deve confiar cegamente na opinião do,
meaicos, POrqUO os medicos, Sr. presidente, peccITo muitas
vezes por excesso de zelo, não só no exerci cio de su,:
profissiio, com tambem quando têm de dar conselhos a
autoridade.
Eu não conheço quaes sejão esses grandes inconveniente~
que o presjdente da junta de hygiene publica acha na exis·
tencm do matadouro 110 lagar em que se acba. !iiio me consta
que haja ninguem que tenh" soffrido em sua saude por causa
do matadouro. A e:;:perieJJcia mostra pelo contrario que as
exhalações do boi, qU<lesquer que ellas sejão, longe de serelL
nocivas ao homem, siio-lhe ale proficuas; temos o exemplo
no /tio-Grande do Sul, em cujas xarqueadas goza-se de
perfeitissima saucte, não ha tYllhos, não ha febres typhoides,
não ha febres intermitentes, niio h" nada dess<ls cousas,
que se presume que o matadouro póde determinar.
O unico inconveniente que póde resultar da existencia do
matadouro ali e o incommodo aos vizinhos; mas, se temos de
considerar CSi'C incommodo, temos tambem outras muitas
cousas que é necessario probibir para evita-lo no coração
da cidade. Nós sabemos que as oillcinas de caldereiros, as
fabricas de velas, de phosphoros, etc., s[o de muito maiO!'
incommodo para os visinhos do que o matadouro; entretanto
de vez em quando levanta-se uma balela a este respeito. A.
célmara municipal annuncia que 50 rellrem para fóra da CIdade os caldereiros todos, assim como as fahricas de velas,
mas dalJi algr.m tempo tudo se acalma, tUt!o se accommoda ;
temos visto esses annuncios por vezes, e a final turJo termina
em cousa nenhuma: continuiio os caldeireiros no eoracão da
cidade, continuilo ~s fabricas de velas, COlltir,uão até a~
'Iabricas de phosphoros e outras cousas que incommútillo
muito.
Ora, o matadouro a quem incommoc1a no lognr quasi isolado em que se acha?
Eu conheço pessoas que norão perto daquclle lagar, por
exemplo, meu genro, com uma Iamilia nUlllCI'OS3., tl aind;,~
bontem intcrreguei-. sehre os incommodos que lhe causava
o matadouro, e respon(lcu-sc·me: " quo niio incommoda,
que quasi se não sente o mão cl1eiro.
ES5e cheiro provem da ebullição do certas materías animaes; mas. tomadas certas precauçues, essa exhalação
irá a certa altura, de modo que n110 póde ser mcommoda;
"ssim Clmo a lobrica do gaz pouco incommoda a 'Vizínhança
por caU8a da chaminé, Podem-se, portanto, fahricar cbamin'~s maig ou menos eleyadas no logar onde se aeMo Oi:
barracluciros, de modo quo as exhalações sub[o ~ certél altura.
O SR. PAU1~mos :_ N:lo ha asseio por falta de esgoto.

O ~R. pnEslDE~T':-V. Ex. póile I~l!lar mais uma vez,
ma, m~o se dá a palvm como can,IUU,lI:ao do dlScuno.
O S~. Jonm:-Fnis bem; [Jeço desde já a p11avra para
a sessao segü.wte. Tenho mat8l'1aS de alguma unport.ancla,
com que precIso <J.l1tret"~· a attepçllJ L1o. se~ado aprovOltando
a pl'esenca de S. E". o Sr. ml!lt.:tt'o do 'mnel'lo.
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O SR, Jounl:- lia Ullla abundaneia d'agna extraordinüria; meia horo' depois de acubaua J. matança está tudo limpissimo, e él maré acaba do limpar completamente; e alem
Ui~SO, ba uma grande quantidade de aves vorazes que Conconem para issc-; logo que se termina o serviço da matança~
essas aves !impilo o matadouro instantaneamente.
Portanto, não 'Vejo esses grandes inconvenientes do matadouro, que exigem imperiosamente a sua mudança do Jogar
em (lue está, (lepois das despezas extraordinarias gue se fize1';[0 para ~olloca-lo n~íluellc lagar. Accresse. ma!~ urna .cn'cumstanCHl : Ih mUlta geute :lo povo tlue vive de .fahrlcar
certas substancws destllladas iJO commerclO, e da lIldustl'l'l
dos llliudos, que servem de alimentação aos pobres.
l' ar tan t o com a mu tI anca do ma taaouro
'
pnra San t a Cruz
como se diz, ou para q12alquer outro lagar distant~, a pobreza
ficará privaàa de um dos grandes meios de alimentacão e de
ne~ocio que tem nesta cidade.
' •
b
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Não ta, pois, motivo nenhum que justIfique semelhante
deu, falta0 alguns idéa de muclallca do matadouro, c torno a di'ler: os medico5
mInutos.
muitas vezes pêCCiiO púr excesso' de zelo. Creio que não ha
O SR. JOilrn:-EnLcu [~l'2' ~,,,d:l :ligumas observações. um motivo suillciente pélra que se desIaca aqUlllo que foi
Lemhro-me de qu, :J, Ex. l' :',. :nilustro do imperio, feite com mui!~ pr'ldencía e re11e:;:ão. AqllBlle matadolJro [o'.
"
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ali edificado llepoi, de ouvIdas muitas pessoas que clltenJérão que o logar era conveniente, com tanto que se tomas,em as medidas necessarias para que o estabelecimento se
conservasse sempre aceiallo, porque tomadas essas medidas
11"0 bal'ia inconveniente nenbum para a saude nem incommodo para a vizinbanca, que é ali mnito pequena e residente
em logares distantes..
A e~tas observncões me limito por hoje, Sr. presidente.
Tendo dado a h'ora, ficou a discussão adiada; e, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas'formalidades com que
ioi recebido, Sr. presidente dru pal'a a ordem do dia jo fIe
:.1gosto:

gr
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t- parte, até lÍ chegada do Sr. ministro: "la discu,são do
parecer da commissão de constituicão <icerca da licenca pedida pelo SI'. senador Paula Pessoa';
2- dita do parecer da commissão de inslruC\:ão publica
sohre o requerimento do estudante Antonio José Teixeira;
E as materias já designadas.
2" parte: continuação da 2" discussão da proposta do poder
executivo que fixa a despeza e orca a receita geral do Imperio para o exercício de 18Gi-1Sli1i, nos arts. 2° e 3", COIr.
as respectivas emendas.
.
Leyantou-se a sessão ás 3 lJoras e " minutos da tarde.

N. B.
Os discursos dos Srs. 5enadores Carneiro de Campos e Silveir<t da
segundo r.m~7: serão puhlicilflos no append!ce ao i,o volume.
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dilo Cunccionario exerceUo a soa missão; e outro sim que CorilG
expedidas as convenientes ordens ao presidente. da dita provincia.- Inteirado.
OJlicio, de 30 do mesmo mez, do 1° secretario da eaIDllia
dos deputados, participando. jlUll a referida camara adoptoll
as emendas feitas pelo senado fi, rosolucão da mesma camara,
gue autorisa o governo a mandar matrÍcular o estudante José
ltoberto Vianna Guilhon e outros nas Caculdades de direito e
do medicina do imperio, e a mandar levar em conta ao estudante João da Cunha Bellrão de Araujo Pereira o exame de
latim; e bem assim que ia ser dirigida á sanccão imperial a
dita resolucão.-Inteirado.
•
Dous omcios da nieslll~ data, do;dito secrelilriD, acompa.nbando as;'seguinte:l,.
pnopo~lçllBS :

SUI,IllARlo.-Expediente.- Officios. - Proposlcões.- Repra
ilentacão do barão do Poconé.- Folhas de súhsidio.- Parecer -da mesa. - Ordem do dia, 1- parte. - Licenca do
Sr. senador Paula Pessoa.- Pareccr sobre o requerimento
de Antonio José Teixeira.-Via Cerrea tram-road, com o
~equerimento do Sr. Dantas, que foi rejeitado. Discursos
dos Srs. Dantas, Candido Rorges e barão de S. Lourenço.- 2- parte.-DiscussãO do orcamento do imperio.
Discursos dos Srs. Jobif\l, ministro ao imperio e vlseonde de Jequitinhonha. Emendas do Sr. l'ompeu.
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis" A asscmbléa geral resolve:
co~de. de Abaeté, Mafra, ~endes dos Santos, Ferreira Penna,
Teixeira de Souza, Carneiro do Campos, Pimenta Bueno,
" Art. 1.° O governo fica 'autorisado para conceder dous
barão de S. Lourenço, visconde de Sapucahy, Jobim, visconde annos de licença com o ordenado ao juiz de direito da co·
de Suassuna, Souza Queiroz, barão do Muritiba, I'aranbos, marca da Feira de Sant'Anna, na provincia da Bahia, Lui 4
Arnujo Ribeiro, Silveira da ~Iotta, marquez de Olinda, Pom- Alltonio Pereira Franco, atim de que p05Sa. ir á Eu'ropa tcatat
peu, Paula Pes.soa,. Rodrigues Silva, Dias Vieira, visconde de sua saude.
da Boa"Vlsla, Siqueira e I\lello, Cunha Vasconcellos, Ferraz,
« Art. '2.° l"ica tambem o governo autorisado para con··
marquez de Caxias, Almeida o Albuquer'lue, visconde de ceder um anno de licença com ordenado ao juiz de direito da
Uruguay, marquez de Abrantes e barão de Antonina, o Sr. comarca do Rio Formoso, em Pernambuco, Ludgero GonçalIJI"esldente abriu a sessão.
ves da Si.lva, e o mesmo tempo ao padre ADtomo da Cunha
. Comparecêrão logo depois os Srs. D. Manoel, Dantas, vis- Figueiredo; e ao bibliolhecario da faculdade de medicina do.
conde de Jequitinhonha, Candido Baptista, barão de Pira- Ri.o de Janeiro e vaccinador supranum.erario do lnstituto Vacpama, Canoido Borges, Souza Ramo5, Fonseca e Souza cinico da cOrle, Joaquim Christovão dos Santos, com todoi>Franco.
os seus vencirn.enlos.
F~ltárão coJ!l causa participada os Srs. bóuãode Cotegipe,
« Ar!. 3.0 Ficl10 revogadas as disposiçÕllS em· contr-ario.
barao de MarOlm, barao de Quarahlm Euseblo Paula AL« Paeo da camara dos deputados, 30 do julbo de 1864..meida, Sinimbú, Fernandes Torres, Sou~.a e Mello mar-quez Francisco José Furtcu!o" presWente.-T. Franco de Atmeid/l,
de Itanhaem,. Olloni, viscon~~ de Itaborab,y, Dias 'de Carva- 10 secrelario.- José Angelo J1l4rcio da. SÜvQ., 'i0 .secretario
lho e. Z?chanas; e sem participação o Sr. Nabuco.
interinQo
FOI lida e approvada a acla da sessão antecedente.
« A.assembléa geral resolve:
O SR. 1° SECRETARIO dell. conta do seguinte
« Art. 1.0 Fica creada wna Creguezia, com a invocação do.
EJ.!'EDJENTE.
Divino Espirito Santo, no logar denominado Malapnrcos, a
Oflicio, de '29 de julho ullimo, do ministerio do imperio, qual terá por limites as ruas de S. Christovão a partir do
communicando que ticára inteirado Sua ~Iageslade o Impe- largo de Mataporcos (lado da Cidade No.va), Sa.bl'~ do J\Wnr,ador de haver o senado approvado um parecer da commissão gue, Bom Jard!m até as vertentes da Canoca, RIO Comlll'ldo,
de constituiçao, resolvendo as~im annullar a eleicào de elei- e rua do Engenho Velho até o mesmo largo de I\lataporcos.
• Ar!. '2.0 Fica desmembrado da freguezia de S. João /lal'tores especiaes feita na parochia de Sanl'Anna dã Barra do
RIO das Velhas, da provincia de Minas-Gemes. e cbamar a tista da Lagôa, o territorio coml,rebendido nos quarteirões.
'.llençao do governo sobre o facto de ter ido o 1° sUl'plente ns. 8 9 10 11, 12 e J3, e nella creada uma novafreguozla
do d.elegado de policia do termo da Bagagem, pOI ordem do com ~ i~vo~ação de Nossa SenLlOra da Conceiç"o, COJIl maJl~esIdenle, assislir á eleicão de uma freguezia, onde nào resi- triz será a capella da mesma invocação, sita na ruada Bo!!"dl.i/.; neQl eslava (l'~aljlicádo votante, e sobre o modo como o Vista, sendo a linha divisoria das dllas .freguel.laS a tia til>
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nüoii'"al 1!Ie Itoorigo de Freitas, e do. fim oesta oi praia
da Copacuuana pelos /IlDltCS do t3° quartclrão.
MAr!. 3." Ficlio revogadas as disposicões em contrario.
MPaço ela cnlllllra dos deputados, "0 dê julho de. 1864. Fraficisco José Ftlrtado, presidente.-,7'.,Francode Al11leida,
1" sccrctario.- Pedro Luiz Pereira de l;Ot<za,~· Beeretario. »-A imprimir.
Representaeão do barao de Pocon6 e outros credores de
«!ividils 'Interlores ao anno de 1827 da 1lI'ovincia de MatoGrosso, solicit~ndo uma resoluçno da as;:emhléa geral afim
,lo rrolizar-6e o reipcctivo pagameoto,- A' commissão l1e fa·
lenda.
O mesmo SI', secrclario dcelarou que achavao-se sobre a
mc;:a as foJba.s do 6nbsi~io dos Srs. senadore~, correspondenle ao mel de Julbo proxlmo findo, e dos venC1mell\01 dos eml're~ados oa secretaria e paco do senado.
_ ....
Pelo SI'. 20 secretario foí lido o seguinte:
1011<1,"

IJusé
imperio:-:- .Com a ,rubricil oc
J·ernandes

~ua ~Iageslaue o imper'llloL_
FellGla1l0
Pl11llC,ro. »
tendo se esle decreto, vé-se que elle niío designou erlifi.
cio algulll para a re\!.nWo de ca.da uma, das camar"s legistativas; nlas, não p~receÍ1doprovavel q\ie isto deixasse de
Cozer-se por meio de algum aclo ofilcial, de qualquer natureza
que fosse, e não tendo a mesa, nas indagações c diligencias
a que procedeu, podido obte-lo da secretaria de estado do.
negocios do imperio, onde se declarou que nenhum se bavia
expedido para aqlleJle fim, terá ella de propôr ao senado que
se solicite officiaLmente do governo..
.
Este documento, Be porvenlura Se deBcobri):, nlio só ser·
virá para completar a parte lJistorica da,inslallaçflo do ~enado
no annn de 1~2G, ma~ .tambem ,r~odcra de~r.amar maIOr l,u_z
Bobre a queslilo, a~e." mesa ['d.sa desde Ja a expôr e dl,cU,llr, reLI tlV1j, '),0 Irolto quo lhe coulpete nos terrenos oa
cbucara em_ que se acha coBocado o edlficlO onde celebra
as snas ses;oes.
Por carta imperial de 23 de outubro d~ 182i, que S6
junta por cópia em n. 1, autorisou-se o collselheiro procuI'.,dm' da corô", souerania e fazenda nacional para proceder
Il compra da casa e chacara do com~e dos AL'cos, sita 110
campo da Acclamaçlio, para incorporar-se nos proprios da
naç<1o, e levantar-se úepois IlaqlW/le predio a casa dos sena-
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"Expile a matorla do ollicio do 1° de junho ultlmo, emque
o ollicial-maior da secretaria do sellado informa ácerca do
estado de ruina em (Iue se acha o edificio da secretaria, e
,rede providencias a este respeito, e outro-sim relata a questão do direilo que tem o senado aos lerrenos da chaeara em
'lue está cpllocl1do·o edificiQ onde eelellra as suas ses,õe~; dores.
'
foncluind\l. por ooli,cit<u' do gov.erno .diversas mellidas, e esclaO levantamçnto da casa «loa Benal10res leve comeco em
recllnentos, lanlo acerca da matena daquelle OiliCIO, como '2'2 de novembro de 182t, terido sidó ariieriarmenle nomeada
llol~:~lje pCflellce á 4ue~tilo dos t~rrellOS,
inspectnr tias obra~ 1"'d,ro Alexandre Cavro~, como se vê r\(I
" ',>. f
",.
decreto de 6 do I'efericlo mez, e encarreaado ~a compra dos
'. í;"ll Jcs,são de 3 ~e junho Jo corrente al),no leu se, e foi· maleriaes precisos para a ~esma ou!'a roãO Fl'ancis~ .. d",s
!cllletpdQ;\ mesa para interpôr parecer, o seguinte of\1cio do Sdl~tos, .como con.sta do. aVI.o ,expedido, pela secre~alla do
aJIlcH11 l1IaiQ,r da ~cc~e14l'ia 00 selJado, dirigi.do ílo. S~. 10 ~e- ~~~do dos ncgoclQs do. WJpeno. em daLa de. 17 do .mesmo
f-'.stes '~ocuwentos
,I
•
~ ns...
"e3 .
cretar o ~ ;'
vão Juntos
1101' có'
,p.la 60..
I' :'
'.
Ofli<.io.
A compra da casa e chacara elIectuou-se por e,crip~ura
li lilm. e Exm. Sr. A parte 00 edi6cio do senado, occu- .lavrada nas nolas do tauelJião Joaquim José (le Costro, em,
jKltla pon~sta-scCrelâria acba-se llrruinada e alem oÍ5to não 8 de marçode 1825, pela quantia de U:532~800 consistindo
ba salas cm qne se montem o archivo II bibliolheca, de modo a mesma propriedade em uma casa de sobrado e outra
" satisfazer as vi:;tas AA•. reguJumQnto de 15 de dezembro de terrea, bemfcitorias o cllacara, sendo o terreno foreiro á
11)63: dIgne-se V, Ex. providenciar a este rcspeito como em 11Ima. camara municipal.
.
Desta propriedade deu-se posso aQ conselbciro pr?cnrador
sua siluedoria julgar cOILvenicnte.; Deus guarde aV. Ex".
0
~ecl'clu!,ill" d~. ,1\II1\ildo,..,l .de juuho de 186i. ....,.111111. e Elm, da corôa eID 8 do lDesmo mez, lavrandQ-se o respectl\'9 auto,
tlr.,Jose.da ·~iJ\·1l Mafr.a. lo secretari.o. - O o(jjei(\I-.malOr, e a propriedade foi incorporada nos propl:ios, du njlção pol'
.trlgela j:/w,ma; úo ÁmarrU.•
! . ,.
accordão da mesa da cerôa da extincla çasa da supplicação
,O o~jcc~u, d~síe;,olliSLo p.rende-s:C "na\u.ralmento 'a uma da 9 de julho do dito anno, e adjudicada á fazeud" uaciouaI
liucstJ.O dG mUlto maIOr lmportanda c interesse para o por carta passada em 18 oe abrillle 182.G.
,:;cnado,naqlJ,i1J, .em çoqscquenci.a dis.lol cntende a lJ,I.esa que
de,cumentos comprobalorios vão junlos por cópia 5.0),>
dpe,oCclIvat·se çomprel'ercnci(l,.
ns. li, 5 e G.
AljllesLilQ, a que ncaba. cID all:Jdir se consiste em es· . No inventariu ou J:elação dos pr~priog naciona,es, qU,e
t<1~·~I~cer c fin,llUl' o direito 'lue o senado tcm, n<1o só aQ existe 110 tbesouro, lancou-se a respeIto desta propnedadc a
edluclO elll qne uctual!)lente celebra as suas sessões, c aos seguinte verba, ou dec1aJ:acão :
lI ue. lhe 5,10 !\ccessorios, p<?as tamuem aos terrenos li ue for":'
« Coacara com duas casas, uma ter;ea c outra de sobrado
lDavàu.!l ,\n\igaCQapra do çowle dos Arcus.
com bl'mfl'liIOrias, situada 110 campo da. AcclalDa~ào, l'aT(l
Dü acla "Iue so· lavrou no dia 29 dO· <Ibril de 1826, levá_lar-se a casa Lia senado. ))
't uc fUI aq\lcll,IJ em que,se .verifieou -11 primeira Bess<1o l1esta
Sondo expressa na carta imperial de ,'25 de outubro
aUJ:\usla, Ca!I,I.ara, nQ cdiücio em :\I\le, continuíl a celebra-las; de 182~ II clausula de (jHe a compra do predlO em [cita COIII
,ilpenas Collstól quene8s~ dia comparecénlo na sala'í1l1s ses- o destino de edificar so lIellc a casa dos senadores, e refesQes,jJ~ra oa,r prindpio,aus'tmiJalbos pl:eparatoTios; 31 se: rindo-so a este primeiro act~ t~dos os oulros que se. se.lÍildores, e'Jn cumprimento dó'dccretó imperial 'de 2~ do rocs: l\uir<1o IIté os da effeetiva ~r1Jud,lCação do mesmo I'redlO a
lU" me. c anno.
•
. fa.enda nacional, e da sua lnscnpcão. no th,esouro entre os
Este decreto é do teor sc"uióle ; : ,,~
'.' ... "
proprios nacionaes, parece que o direito do senaoo aos t?r,
,
' . [)ecre~o: ' ..
i renos ou propriedade de que se lrata achava-se baila lide
,
, . . " .• ,
. . . . , , ' : recunhecido pelo governo, e aceito pelo senauo .
. ",AprQxiulillido:se o '~ia'dêtúiní'!!Hlo ni! cOllotituiçiio 'p~rá " T<lüto 18toe assim, que na sess<1o legislativa de 1!l27 o
lI~S',a}.Ii r ~_ca ass~lIluleagel';II legis)aliv;l, e convind.o ã (eHci' csellilllo ,mostrou, evidentcmente não heSitar a respClto do
da,lo do IInl'erlO que dia exerCil quanto,antes, SUil~ lI1)por-;- direitu qu.c liulla ao! meuciunados terrenos" Qu prQprietilCl\l'~ fUllCÇiJC~, /iei",1.uI bem deoigliar. o dia 29 do corrente,· dade.
'
pela 9 ~ura~ tia mülluã. I'ára a lJrimeini retiC)iào dlj{ô(%l,Iore? edepu!ados -c!lúuasre0l'eetil'as Cil/l)aras, apn\ (Jose
'EIll ;essão de 17 de setembro daquel1e anno 11m indivivratlcarclCl e .e~liirclll tudos. os ilrloS ill\\j,pel\,ilvCi5 p<iI'lI a duo de "ome Mil/locl ~'crrClra ~Lm!lflCs rClluereu ao senado
ôolçlllne 'lucI~ura da meS!lifl i1ss~m]jle,L.-JOée l1C1iciano Fer- ..'tJue se lhe afur,losc ou veiluc;:se 1I0ve ou dez braças de te!'IlalnJeS l'mbetro, do meutoilsdho, lUilli>tro c .ecrClilrio de .reno conti"uo ao edilkio, lIa rua do Areill, e a CUllllllLSoao
côlado dos lIc;;ocios d.o i!npet'jo, a.sim o tenh;1 entendido' ,'c de constitui~ão e diplomacia, a IJUC foi relllcllioo o rcclueri'.Ira excClllan~om os dCSPill'~05 ncceséarius,-I'alario·uo 1\10 menlo, Íeçollhecendo a eOlOpC!el!tLa do .enildo para conheceI
de JdlleJlO, ~~ ele ilLril or .IS:'.(j. 5" ~a 111dependemia e do da malnia, e resoll'~ la como entendesse JU5to c "certall\),
J)

Os
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uOcI'C0úU em sessão de 27 o seguinle pareccl', que algum quelle minislerio o pnço do .en.ulo e edificios aceossorío~,
tUllllJO depois veiu a ser appl'ovado :
espm'ava /llle que, levad8 ao conhecimenlo da mesa ~ta deliParecer.
bel'ação do governo, se lhe declarasse ~e haveria algum inc~nvenienle em pÕI'-5e desde logo á disposiçilo dos empr-ezaA cummissãu do consliluicao e diplomacia, lendo exami- flUS da obra a casa lerrea, tomando o governo providenciai!
nado u l'e'luerimenlo de nlanoél Ferreira Manhães, em Ilue pam que a secretaria e arcbivo do senado tivessem local para
pede se lbe aforem ou vendão nove ou dez braC1\s de terreno onde ge removessem logo que assim fosse preciso. '
conligllo ao paço deste senado, na rua do Areal; li de pareCer
Inteirada do que IIca exposto, fez a mesa declarar ao Sr-,
quo mio tem lo~ar semelhante pl'clenção, (laço do sena~o, minis,lro que,não se julgando aulurisada para tomar qualquer
'27 de ~etemhl'o ue 1827, - Ma"qtlez de A/(IriclÍ, -Marquez delibel'açao 5lJbre o a5sumplo, submette·lo-hia opporlullad~ S, João. üu l'ullrla.-l1urquez de Sallto Amaro,))
menle ao conhecimento do senado; mas em outros arisos fi
q que convinl1a como m,edida. de prudencia, g previsão, mesmo ministerio, dalados de 8 e 15 de fevereiro de 1859,
no mtullo de eVllal' no fl\luro dl\vldas e questões, era que o inston-se por uma solucão, ponderando-se que, a não ser
~en; dJ livesse promovido a divisão e demarcacão dos tcrre- ella dada promlltamente~ lerião de parar os trabalhos, com
lias que I~e perlcncião, o erao indispensaveisao fim d.csig- grave prejuizo dos emprezanos,
nado na escriplura de compra,
'Fodos esles avisos,que vão junlo~ sob ns, 8, ~ elO, forao
Noio se fez islo, e esla Calta, quo nasceu de um senti- lidos e remetlidos á mesa, para interpÓf. parecer, em sessão
menlo de delicad~La lão facil de comprebcl\der-se, como de 11 de maio da(cuelle anno,
.
digno d~ respeilar-se, poslo que não justill4UD complelamenO pal,"ccer da roesa que foi lido em sessao de 13, e appro\'l, explica alé certo ponl9 os ac\os do governo que dis~u- vado em ullima discussão na de 'i!O do mea de junho, terzerão para fins inleiramenle eSlranhos da max;im,l parte dos roina com as se~uintes conclusões: 1', ~ue se salislizesse ã
rc:eridos len'enos ou propried<lde.
requisição do gQ e~",o no tocante A demoh~ão da casa teITea
E' uma vcrdade que a c~acara que linha sido comprada contigua ao edificiu, onde es'~ a secrelar~a, e ao leprenj) por
e incorporada nos proprios nacionaes com um dcstino espe- ella occupado; \lo, que, quanlo á demolição da casa oDde
cial e delerminado, tem sotlt'ido, com damuo irreparavel pura existem actualmenle a seCl'elaria e o arcbivo, era COnTe:o sCl'vico do senado, diversas e suecessivas desmembracões, nienle que a mesa C?sse desde logo aulorisada tanto para
al\lllris~das pelo governo, e repugnantes com al)uelle des"tino, permllll-la em occaslilo opporluna, como para mandar fazer
Prova se com effeilo que o goveruo concedeu a D, Dio- por engenheiros,median'te a necessari-l requisiçao do governo,
guioa nl..ria de Vasconcellos lq bracas daquelles ten'enos, o plnn~ e orçamento das obras que devessem ser actrescenllagando ella allnualmente o Corn de ~OO~, do que assignou tatlas ao paço do senado, comprebendendo não só os oom~ermo na receie loriil do ll'\unicipio em ~ de novembro de parllmenlos para onde houvessem de ser mudadàs aquel!as
18i9, em Vil lude de portarias do minislerioda fazenda de 23 duas reparli,;ões, mas ainda oulros de que carecesse o edide outubro e 2 de novembro do mesmo anno:'
ücio, ficando' entendido quo a consUucção de !aes obras Dão
Prova-se que o,governo cOllcedeu a Eze'luiel Corrêa dos poderia comecar emquanto a despeza não fosse aulorisada
Sanlos, 15 braças dos, mesmos terrenos na rua do Á.rêal, com por lei.
•
.
28 e 15 palmos lie fundo, pagando esle o foro annual de
Nenbuma rec!<lmacao appareee.u por muito tempo na tri15015, com a' condiçao de estabelecer uma fabrica de pro- buna vitalicia conlra às desmembrações de 'lue a mesa se tem
duclos cllimicos, e nella receber alumnos da academia de occupado.
'
medicina, '
.
"
'
FOI duranto a sessao legislaliva de 1861, mais de dous
. O con';essionario (lssignoll lermo DO thesoul"o em 9 de allflOS depois deste pal'ecer, que pela primeira vez 8e alludlu
Junho de 18~3, em virtude de aviso da secretaria do imperio a t'les d~smembl'acões no senti,lo ile condemna-las.
'
de 30 de maio o despac~o do minist~l'io da (azenda de 9 de
A voz que assiin se fez ouvir foi 3' dó Sr. senador Ferjunbo do mesplo ;1nno,'
"
reira Penna na sessiio de 29 de agosto daqllello anilo,,:e o
Prova,sC'(IUe o governo concedeu ao banl0 de Gurup)' pensamento do il1usu'e senador lransluz no d,scurso que então
o lerreno entre as casas ns. 7~ e 78 da rua Formosa, em proferiu a respeilo da reforma da secretaria, e que eónCluiu,
lroca de oulros lerrenos do in esmo harão cedidos para a nova pedindo á mesa informações ácerca do modo por'que ella Pr(}casa da moeda, pagam\/) o furll annual de 3ijJ250.
eedêl;ll para cumprir a delibel'a!:.10 desta augusla camara reA'luelle terreno tem a. area de 2,206, ~W valIDus qua- lativa i\s novas obras que de~i,ão se~ \lcçrcscenladas aopaQo
(h ad,s, e o respectivo lenno fui assi~nado no tuesoul'o pelo do lIJna(lo.
'
' " "
:', .
.
eoncess;on<lrio em 2:1 de novembl'o de 18~9, em virLude d~
Ue conformidade com a uJtima conclus'ao,dll--parlfCel"de
desp c~'Js do ministerio da fazenda do 1° de sclembro e 17 que acima se' faz mencão, e quo vai junto sub n. tt~,amesa
do nuvembru de 1859,
du senadu, eleita na sês~ão legislativa de 186 r, reuniu-se em
Alé,m desles errenos aforallos a particulares, desmem' conferencia no dia i de novembl:o desseanno, e resolveu que
hroll-sc mais da anliga chacal'a do conde dos Arcus: 1°, o se l'elJuisi~asse do g-overno, como elfectivamente rcquisilou-sC",
que pelo miuistcrio da Cazenda foi cedido ao da guerra para a nomeaç.lu ou design~çau de e!lg~nlJeiros'para'fazer a pl(lDla
edilicacão do picadeiro e cocheiras do eS1lnadrão de caval- e orcnmenlo da obra na form<l ludlcada;' "
''',' "
!:Iria do exercilo, confol'llle o aviso de 21 de dezembro de
O· góvel'llo designou pala este fim o tenl!nle-coronel
li57, junlo por cópia sob n, 7; 2°, o que se julgou necess<lrio ChrislLUnu Pereira de Azeredo Coullhbo, 'inspectorgeràl das
para a casa da mueda, que se mandou constrni,' por deli- obras puhlicas, e o majur UI', ~osé Carlos'dç Cilrvalllo. .
bcraçiio do ministerio da fazcnda de 16 de março de 1858,
Tudo islo consla da 'acla da conferencía· da: mesa, e. da
sendu csla obra cOI\\ratada por lermo d~ 3 de j',l~o do mesmo correspondencia /lue se seguiu en~Fe a mesa e: o, lIIiliislerio
an!lO, de confo,rmltlade com as condições approvadas por das ubms publicas, como se vil dos doc~eQto' jwi\os pôr
aVIsa du li du Juuhu antecedenle,
có~ia sob ns, 12, 111 e H,
"","
N;lo consta que o senadu fosse ouvido sobl'e esl<ls desAquelles dous olliciaes de engenbeiros prócedêrão efl'ectil'aml'lIlbracões ale ó aUllo do 1858.
menle com louvavcl zelo ao levanta.mentoda' planla e ao
Nesso" anno, pOl"aviso de ti de outubro, o Sr, mioislro orçamenlo da despeza, e o seu trabalho fui' aprese,nlado' ao
da fazcnda cUllllllunicou ao 10 'secrelario desta augnsta ca- sen<ldo e remellido á commíssão de fazenda na sessão de 1!
mara: I", 4ue, havendo o govel'llo a(l(ll'ovado o plano da de maio de 1862,
'.
nova cusa da moeda para ser constl'"uida no terreno adjaComo a planla a qoe se <Illudé . nãoc'oirlp,rehéndessit :Um
cente ao paço do senado com duas ruus latemos, teria uma novo salãu para as sessões do senado. e a mesa eslivesse COJ\dellas de cntrar pelo espaço ollde está collocado o edifício vencida, CUIIIO ainda está, da necessidade desla obra, visto
que <ll'luahnenle serve de secretariu; 2°, quu em breve 101' (lua o salilo que existe não lem sullicienle capacidade para a
nar-se,bia indispensavcl a demolicão de' um1\ casa terrea con· ruunião da assembléa geral,nem galerias e lriliunas ~paçosaB
llKua ao mesmo edificio, ücan,lo reservada a deste para e decentes, mandou ella, no inlervallo das sessões de 1862 a
'Iuando, adiantada a ohra, se'resu1vessij ,( abertura da {lia; 18li3, e de 1863 a 1/161, levantar a plánla e llrçar\! d'es~
:J", ,(ue, nelo obslaute serem prulH'ios n'lcionaes a caq;o da· , pez.a de um. nQ'VO salão.
(f
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Eslo lrab,llba esl4 concluído, Il aciJ'HC exposto no ar- vanlal'·se a casa (los senadores, o que estabelece bana {Ide (j.
direito do senado aos mesmos terrenos;
fhivo para ser vist9 e l!J;all!inado,
Considerando que, a continuar a concessão de laes ter4tlegden~o, porém, a q1!ll l! sessão vai ~llUito adiantada,
p niiQ convlDdo nas actuóles circllmstanclas augmontar o renos por meio de aforamenlos a particulare~, ou por outro.
lfualquer
modo, frustrar-se-ba completamente o fim para que.
ll!g4ri~1II0 da despeza publica, a I!lesa tem-se abstido de
I'lfllrecer dllsde já este trabalbo á consideração do s~nado, elles forão comprados pelo governo e incorporados uos pro.
propondo-~e llpresent~-Io na proxima futura sessão com o. prios nacionaes;
CQnsiderando quc é dever do senado rechunar e defender o
l'IllaJorio l[Uedevo acompanha-lo e esclarece·lo.
direito que tem sobre aquelles terrenos, reconhecido, e con, E' eslo o listado da questão. ' .
.
O officio do official maior da secrctaria do senado em ferido por uma car:a imperial e por uma escriptura publica;
data, iJ.Q 1° de junho des~ anno, re'!lé~~~do ií !!lesa no. dia 3, . Considerando outro sim quo o edificio, em que está a sc)!9stQ quc esteja 110 caso de ser attendldo com urgenCla, não cretaria do senado, acha-se arruinado, scndo urgente a mu·
dança ~esta repartição para outro Iogar;
~isllensa -j:oJl)ludo l.Ilgumas observaciles.
. ~' isto !I que a mesa vai lazer,'entrando desde já, sem
ConSiderando que nesta muda nca deve allender-se não Só
outro exordio. no exame da ques!ào que deu origem áqueJle a que o logar es~lbi~o olfere~ .~·egllrança, decencia e espa..
()Jlicio, e deve fazer objeclll da segunda parto deste parecer. ço para as accommodações lndlspensaveis, mas tambem a
Tendo dp fa~er-~e llrIlYllll!en~ Ílmn ollra reglllil,l' e per- que as despezas que se .bouver rle fa~er com as obras sejão
manente, segundo as plantaS que se têm levantado, IlS provi- aproveitarias, ainda quando venba a realizar-se o pl'ojecto de
denci1\s q\1e actllalmente convem adoptar, 4 vista do estndo um novo salão para as sessões do senado;
de ruma do edilicio da secretaria devem nO Ilntender da
Considerando que o meio proposto pelo inspector n;;eral da
J!jesa subordinar-se a este pcnsllllleq~o.
obras publicas em carla de 18 do corrcnte mez, a que acom'A.S;;iI\Í que, ~ idé~ que a Ilr\ncipio. o~Cpfrel/ á lIles~ d~ panba a planta e or~amento das obras, satisfaz as indicadas.
propur ~ reAdlf!~ea!! -do actqi!l ed\I!CIO da secretana fOI condi~ões;
ÂllBndQllada, já PQrqIJe ~ terrenQ em qqe e~tà lem de ser to0!íereco para disclllir-se o seguinle
marto pela nllva rIJa lawra\lJJle d~vJl ;lbrir-se oQ~re a casa da
moeda o a do senl\tlo, !l deo.te 1Il0dll lfua1quer despeza que
PAR!lCER:
!Jouvesse de fil,~er-se cOIIj a obra seriael!! rura perda.já porque I
o ,ospaço que baveri)t a aproveitar não 611Fia em caso algum
1.° Qij.e fie peça ao governo uma cópia autbontica de lodo.
llulliciente para todas aS accommo,daçpes índispensaveis.
o processo da con;pra e incorporação nos proprios nacionaes
_l~lIlbrou-se 11 cOllstrucção de um sobrado sobre as pa- da cbacara da conde dos Arcos, em que está colJocado acredes do lelheir!l que está M. lado esquerdo da enlra~a do tualn1ente o paço do senaqo, e bem assim de qualquer acto
seo~dOi mas e~ta 5uggestão lli;o. foi aceita;, por se reconhecer oJliciil!,. em vjrtu~e do qllal se d.esi~nou este edificio:para.nelle
qu,e,
bypotbese d!! se rea,hzar o proJecto do nOTO salão se reulllrem, os senadores em prnl\OIra sessão prepara tona no
para as sessOes do scu-Ido, ;\' despeza com esta constrqcção, dia 29 de abril de t8~6.
c.llculada em 10,OUU$, seria lambem em pura perda, visto
2.· Que Sll eJ.:"ponba ao governo a conveniencia de nào
1I1P.l ,.egun4J 11 T1lSpeclifo ll!ill\\l, aquelle lelheiro terá ~e de· alienar por q!l31~u.er ~.it\!lo quo seja, 111,uS de conservar, afim.
ihohr-sfl.
.
-'
de terem o d~tlQO para que fprão comprados, os terrenos.
Excluidos esles dous alvitres, admittiu-so como mais pertencentes áquella, cb,acara, de que ainda não dispoz por
~certado O' de lranslerirse a ·secretaTla para o pavimento titulo de aforamento a particulares, esperando o senado que.
~meo, f.azCAdo-u ahi ns açcommodar.iles precisas para o o governo mand.aril proceder á demarcacão dos ditos lerre.
.'
'"
n.Js, nq q~'l\ 69 co,ll\p~cbeQ.rter4 o que ~oi cedido ao ministearcbivo e bibliotheCQ.
A deIlpeza com es14 obllo esta calCUlada em 7:1q1~934.
TIO da gliefm Ilaril piCad"lrO li cocbClras. o qllal, IQgo qu.e
Acrescem ajnda QS segulples motivos, que justilicão a seja possh'a1, deverá ser restituido ao senado.
.. ..
.pref. ~cia ·a f/lvor do ultilljo alvitre:
3.° Que se solicite do governo, ou a providencia rle mandar
I 1.~ Que IIS obras serão permanentes; porquanto, ainda rroceder ás obras indispensaveis para que a secretarià do,
quevoohaa ,,;dicar:se li Qllldan.çada sçcralaria pilra o lugar senado possa transferir-se para o IOl(ar indica<).o pelo inspec·
que Ibaeslá 1'OIOTVIldo no projectó do novo s~lil,o, 'IIS accom- tor geral das obra,s publicas, 01\ q\!alquer ol\tra. l~edida que,
G1odaçi)llJ que agoril se fizerem no pavimento terreo po'lerão lhe parecer mais ace,tad,l, á vi~t~ tio estado de ruina do
ter, em qualquer tempo e circumstancias, uma applicação odificio em que actualmenle se ac1la n mesma secretaria.
mil f!lllIll«lssaria.
Paco do senado, em 30 de julbo do 186 L - visconde de
. 1.° Q,e, (eitas as obros, o logar orrerecerá loda a segu- Ahaeié, presitlente.- José da Silva IIfa{ra" 1° secretario,--".
rança, decenciá e ·commodidllrte.
l~ereulano FeT1'ei"a Pennl, 2° secretario.- Manoel Tei_ 3,~ Q~ lIC\derá,delD.Olif-~ ÇO!fl brevidade a ca~a a;;ruinada ieira de Souza,. ao sccretario.- Frederico dç Al-mcidÇt e A/que serve actuahitente de ~.ecretaria, {acilitando·se assim a ç;uquerque,~· seçr~lil~i!l.
.
lI.berlura doma qqc tem de correr por aquelle Ia,du, e a que
'
'.'
N 1
deve dar-se toda a ptel'Sll, ÇOIllO UI!! beneficio publ ico,
. .
.qpe0F.~veraQ , st)rróp~ rl;;jli~ar quando contratou a
çAn1iÀ llil'~niAL nE 2[; D~ OUTUDRO DI':, 182i,
.a:on$\nJCÇào da casa da mo,eda.
'
Sob ft, 1ji vaijunta por cópia uma carta do tenente-coronel
José Joaquim Nabuco de Araujo, rlQ meu conselho, e ~roQ,
,nspeet!lrgeral dali obras PIl)l\i1:as, com. a ~ata de 18 do c~r- curndor da corôa, soberania e ·fa:r;end~. nacional. Amll'do,
1'l\Il1e lIleJ, iConcernente ao pbjecto, e sob ns. 5 A e 15 fi OS Eu o Imperador vos envio muilo saudar. Tendo resolvidQ
docu!lle/l'~S a que eUa se refere, a saber, a plallta e o orca- que se comrre a João Alves da Silva POtto, procurador no
mento tia obra, cumprindo declarar que aquelle funccionai'io conde dos Mcos, a casa e chacara do mesll)O conde, sita ar
de ~"erQO na tl,Irefa que Ibe foi incumbida pela mesa corres- camro da Acclamação desla cirlade, para se incorpor o
fI!lndeu 'mais 1j.ma vw: á justa confianç'l que mer~ce.
. nos p:'oprios da nação,. e !ev~nta.r-se depois Mquelle predio,
C!Jm!l resumo o ConclU8ãQ do relatorio e oh.ervaç.ões que· a casa. dQ~ s.e'IQdores.: b,ei por .bem, relaxando o Bequestrá.
:protedo.lll, ~ mcn:
.
fcilo no mesmo predio" aulorisar-vos l1ara procerlerdrs 0,
Considerando que muito convem ao senado qup.lbe sejão compra delle p~lo preço d,a a"l'a.liação,que ficará depositado no
PlIOsentjlll • deposiiados no' archivo da sua secrelaria os tlo- thll50UrO publICO, para ser entrrgue a qllcll). por rlireila
IllJ1llenlos e lltulos relativos á compra do edificio deslinado rHtencer, e se mostrar halJi.litade, c para Msignardes á.
lIBra lL5 suu seiSües, e dQS terrenos em que elle se acha eompetenteescriptura,eslipuhmdo as clausulas que convierem.
coJlooado;.
e aceilando a posse, ainda a judicial, e remeltemlo (Iepois o,
Consi4erando que da curta imperial dc 2:1 de outubro de tilulo á secretaria de es~1do dos Ile;;ocios rto imrerio rara
1821, e da escriptilra celebrada em 8 de marco de 1lJ25, re- se expedirem as ordens que a esle respeilo se julgamr.
su/ta que BqI!cllçq terrepos {orijo comprados'par!! nrlles le· conl'ellienlrs. Efcripf'l no palacio do Rio de J.anairo, em ~;;
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~e ouiu!Jro dé 1821, 30 dainuepenJencia e Jo imperio.-Com seu constituinle é senhor e possuidor legjtlmo d~ uQl~. ,tllli,
a rubrica uo Sua nIagestaue o Imperauor.-Estevão Ribeiro cara com duas propriedades tle casas, uuiª de so'bradO' IJ

de Rezende.-Para José Joaquim Nabuco do Araujo. - Se- outras terrens com todas as liemfeitorias Relias existentslÍ,
tretaria do senado, 30 do julbo de 186í.-Conforme. ~ O situada no Campo da Acclamasão, para onde fal fl'ento, com
fundos para a parte da rua das Flores, e fazendo lambem
~lIicia: nl'.lior, Angelo Thomaz do Amaral.
frente para a rua do Areal, e por um lado parte com terrena
N.2.
de quem direito pertenccr, e com as mais confrontaçOes quI'
constão pela escriptura de 18 de abril de 1809, lançada em
DECllE'lO DE G DE NOVEMBllO DE 1821.
nota dô tabeUião José Pires Garcia, que é justamente o
TeDdo cncari'el;ado a Pedro .Alexandl·e C~vroé a direccão titulo por que scu constituinte comprou a dita cbacara aa
da obra da casa (\05 senadorc's, do que fui serviuo nomeá-lo Rev. conego José da Costa Fonseca, [Iue Ih'a deixou o cttpiinspector: Hei pl'r bem que pelo thesouro publico se paguem tão-móI' Anacleto Elias da l!'onsllca, e é a m'~ma c11l1."
Õ:!S despezas uella pola folha que apresentar o mesmo inspec- cara foreira ao senado da camara uOôta cidade, a quem fIlé
tor.IlIarianll José Pereira da Fonseca, do meu conselllO de vendedor pagou os foros vencidos, como CODstou pelo recibO'
estado, ministro e secretario de e"stado dos negoCIOS da fa- que nesto acto foi apresentado e dou fé, tcndo o mesmo seu'
zenda e presiuente do thesouro publico, o tenha assim enten- constituinte á sua custa levautado a casa de sobrado na:
dIdo e faça executar com os des~achos necessarios. j'aco, mcsma chacara existcnte, na qual, proced~ndo-se á avaliacão
e,m 6 de no!embro d? 182~, 3° da independencia e do imperlo. em virtude da portaria dll 6 do setcmbro de 182·1. pelo JUIzo
Com a rubrica de Sua llJagestade o Imperador. - Estevão dos sequestros, de que se celehrárão os competentes autos, sé
llibeir~ de Rezende. - Secretaria do senado, 30 do julbo verificou por ella valerem os predios e bemfeitorias a quan-'"
de 186l.-Conforme.- O olliciaI-maior, Angelo Thomaz do tia de .U:532;ll800. E, como seja da imperial intenção de Sua
Amaral.
llJagest~de incorporar a. referida ~haca~a e casas IIO.31!r.opi'i0ll
N.3.
da naçao para o fim exarado na HJipertal carta, dtngida ao
Exm. óuto?'gante,e abai:&o copiada,o elle outorgado vendedor
PORTAllIA DE 17 DE NOVEUbllO DE 18'2t.
querendo all?luir a tão justo fim, por isto, e por este instruSua Magestade o Imperador tem resolvido que o apontador mento, e de hoje para sempl'e, o em nome dI! Exm. !8U eon"·
geral das obras publicas,José Francis"Codos Santos, seja tam- stituinte, vendeao mesmo Exm. oltorgant'o, na qualidade que
bem o compradOr de todos osmateriaes necessarios para as da representa, as meslii'alfcasas, cllacara, e bernfmtorias pela recasa dos s~nadores,da acadenri'a d'ao bell'aõ-artes" e do salão· ferida quantia de U:53~.5800, preco· daR suas avaliacões,
novo do edificlo do museu; ao que houve por bem OI'dena r que se que fica no thesouro publico comil em' deposito pará Sllr
proceda sem demora. E assim o manda pela secretaria de entl'egue a 'luem por direito pertencer e se mostrar legiti-'
estado. dos negocias do imperio participar ao ministro o se- mameute habilitado para o receber; pelo que transferia nos
crotarIO de estado dos negocias da fazenda, para sua intelli- prllprios da nacão toda a posse, duminio e senhorio, uireito
~encia e oxpedição' das ordens neceôsarias. Palacio do Rio e accão que séu constituinte tinha ás casas e !lemfeitoriaS'
de Janeiro, em 17 de novembro de 182í.-Estevão Ribeiro aqui·vendidas de que os havia por empossados nos mesm09,
de Rezende.- Secretaria do senado, 30 de julho de 186i.- por virtudó da clausula constítuti deste mesmo Ílistrumento
f:":onforme.-O omcial maior, Angelo Thomaz do Amaral.
e que pela
.•
..
. ..
e de seu su~ce;so; se' ob~ig~ a 'faz'er par~ sempre 'bo~, finné
o
N. <i.
e valiosa esta venda, e a tirm' a paz e a salvo qualquer duvida que appareca para ó fu'lilrá, cuja escriptura disse o'
Escriptura de compra de unia chacara com duas moradas Exm.
outorgante -aceitava pelo modo aqui declarado; visto
de casas e bemfeitorias que faz Sua MagestadeJmpedal, que pelo imperial tilulo qll'e.répresenta foi relaxado do sep~lo Exm. procurador da corôa soberania e fazenda 1Ia- questro o prédfo aqui cóJifralitll'dó', e que a metade da siia.
clona~; ao Exm. conde dos Arcos, por seu bastante pro- quo o' vomle"dor devia pa"'af dê' 2.:'2l!6';liMO se hbli'Ye. pôr'
curador
abonad"a', lÍam'o' recebida: :ia' veil\ledor, como consta do docu'~
SaiMá quantos es.fe' publico instrumento de escriptura de mento abaiXO exarado .. - Carla impel'iat...... José JolJquim
éooipra de" uma chá'cata com duas moradas de casas, uma Nabuco de Araujo, do meti conselho e procurador da;
terrea e outra de sobrado com bemfeitorias virem que, no ilnno corôa, soberania e (aienda nacional. ~ Ami"o. -Eu a
40 nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1825 aos o imperador vos envio muito saudar. Tendll l'6i~vido que so"
8 de março, nesta côrte, e cidade do Rio de Janeiro, em a rua compl'e a Joao Alves da SiLva Porto, procurador do conde'
chamada do Alecrim, e casas de residencia do Exm. Sr. José dos Arcos, a casa e chacara do inesmo conde, Sita 110 campl)'
Joaquim Nabuco'de Araujo,onde eu tabellião vim, ahi appare- da Acclamacão d~sla cidade, parlJ se encorporar nos proprio&
cêrao perante mim justos e convencionados como outorgante da nacao, é levantar-se depois na<J.uelle .predio a casa dOi
comprador o mesmo EXm. Sr. José Joaquim· Nabuco de senadôres: hei por bem, relaxaMO o Sl:questro (eito 'Dl)A'raujo. do conselho de Sua Magestade Imperial, des- mesmo predio, autorisar-vos para procederdes á com)ra deUe
embargador do, paço', deputado da .mesa e conscien~ia li pelo .preço da ilvaliaçao, que ficatái dep08i~dl!.DO thes0wla'
orde~, procnrador d~ corôa, soberania e fazenda naCIOnal, pubhco para ser entregue' a quem por direito· pertencer
autorlsailo para este contrato por Sua Magestade Imperial, e se' mostrar habilitado, e para assignardes a compelentees]i'ela carta imperial do mesmo Senhor, que mo foi apresell- criptura, estipulando as clausulas que convierem, e aceitada e abai~ vai copiada, e como outorgado vendedor o tando a posse, ainda a jl1tlicial, e remellendo depois O· titulo
sargélilá-mór João Alves da Silva. Porto, cavalleiro das a secretaria de estado dos negocios do imperio para se e:qJeárdens de Christo e da Conceição, negociante desta praca, direin as ordens que a este respeito se julgarem convenientes.
em quahd~de de procui'ador bastante do Em!'. conde dos Escripta no palacio do Rio de Janeiro em 25 de outubro de
Arcos D. Marcos de Noronha e Brit'o, pelo Alvará de 182,1, 3° da independencia e do imperio.- ]m~erador.
procuracão do mesmo que se acha "Iancada a folhas 220 Estevão Ribeiro de Re~ende. -Para José Joaquim Nabllco
verso dó livro de registro findo de Dieu cartario, que serviu de Araujo.- Joao Alves da Silva Porto, como procurador do
no mez de dezembro do anno de 1821, com approvacão do Exm. conde dos Arcos, vende, para. serem incorporàdas nos
iinmedi:ito successor, reconhecidos ambos os represen'tantes proprios nacionaes, unia casa e chacara sita nesta cidade,
\lor mim pelos pro~tios, e por elles me foi apresentado o no campo da Acclamação, no valor de U:53'2~800, Ilendo
biLhete de distribUição do teor seguinte: A Castro.-O obrigado o v.ade~or ao paga~ento de 2:'226$6tO,metade
Exm. procurador da corôà, fazenda e soberania faz escriptura do Imposto da 51za..... a dita venda, como nesta.·. ó ó"
de compra de uma chacara e casas no campo da Accla de diversas rendas nacionaes, mandou Sua MageslatieJmpe.
maçao ao ~xrn. conde dos Arcos, por seu bastante. procurador riaI declarar por portaria de 16 de novemlH'o de 18U, deterJoão Alves da SiLva Porto, ém, ... dé 1825.-Duarte..... minando outro-sim o mesmo augusto sonhor pôr portaria d,·
hoje 8 do corrente, o:tpediila pela secretaria de esládo dos
Ó
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llegociQ~ da Tazelllb, qUe se haja por abonalla como recebida 'que se trate de qualquer venda, - Cvnde dos Arcos.- COil'

do re~erldo vendedor 11 mencionada quantia de 2:226$6<1.0. venho em que os pl'ocuradores aqui nomeados pelo Exni. Sr.
Em ~rtude do que se lhe passou o.presente bilhete. Rio lIe conde 1105 Arcos, meu pai, vendão hens de raíz na f"mla lia
Janeiro, em 8 de marco de 182ã',-No impedimento do escri- mesma. visto a minha retirada para Lisboa. Rio de Janeiro
vilo, Camillo. João Valdetaro.- E assim llIe jle4ira lhe fi- 7 de julho de 1821. - COlide lIas Arcos D. lIfanoel. -l\e~
zesse este IOstrumento, que lhes. li,. aceilár~o e. assi{:nilrão conheço verdadeiros os signacs supra: Rio [Ie Jnneiro, G
com as testemunhas presentes Jose Antonl,O Ferreira da do dezembro do 1821. Em testemunho de vcrdade - Estava
Veiga e N~rciso José da S!lva, e eu; Joaqu.im. José de.Castro, o. sig ,aI public~,-Joaquim José de Caslro.-Nada· mai~' con'que ~screV1.-José Joaqu~mJYabuco.~e .A~alt)o:-JO(IO Al~es tmh", a procuração ~ que ~e l'~por~o, com cuJo teor fiz.regi.;.
da SLl~ll Porto.-/osé Afltoltw.FerreHa da Ve.ga.-Narctso traI', e este subscrevI e ass,"'ncl. RIO de JanClro 7 de dezemJosé da Silva.-Registro de uma procuracão manual do bro de 1821. -Joaquim J~sé de Caslro. E 'nada mais so
Exm. conde dos Arcos, apresen~da em ? ae dezcmbro de contém em II escriptura o registro com. o teor dos quaes hem
1821.-D. !Iar.cos de Noronha Drlto, gentIl-homem da ca- e fielmente fiz passar o presente trasládn, que conferi submara de el rei meu senhor! do seu conselho, I:"ão-çruz da s~revi, e assignei em publico e .raso. Rio de Janeiro,' em o
ordem de S. liento de AfIZ, cOIDmendador. Pelo prese"te dm, mez e nnno ao principio declarado. Eu Joaquim José de
alvar~ de procuração bastante por mim sómeQte assignado, Castro, o subscrevi li assig-nei em publico e 'raso.- Em testeconstituo meus bastantes procuradores nestacórte, e eal~utl'a munbo de verdade -Estava o signal puhlir:.n.-Joaqllim Joté
qualquer parte onde.cm;I\ esta. se apre~.entar, .e substabelecer de Castro.
aos Srs. sargento-m~r JOão Alves d.a Silva Porto e Domingos
_.Lync!ls,aos quaes e a cada um de per si dou,cedo e traspasso
N. B. -. As linhas de pontos design}io as palavr'ls q'ue se
todos os meus livres, cumpridos e ger",es poderes necessarios não pnderão entender nem existião pelo estado de deteriora·
em direito para que, em meu nome, como se r.resente fosse, Ção em que se ac1Java o original donde se extl'ahiu esta
possa representar minha pessoa em qualquer tribunal e juizo, cópia.
transacç'es e quaesquer outros negocios de qualquer niltu
reza que· forem, e requerer tudo quanto fo.\' a meu beneficio
Secretaria do senado, ao de julho de 18GL-Con[orme.em todas as causas e demandas civis e crimes, e em que eu O ollicial-maior, Angeto Thomaz do Amaral.
for autor ou réo em um e outro fôro; sllbstabelecer esta em
quem convier, com poderes geraes, ou parciaes, e os substaN. li.
lecidos em outros; propondo as accões competentes contra
quem direito tiver; jurar em minha arma todos os juramentos Àulo dé 1)~sse dada ao 1!lm. e. Exm. Sr. procumdor da corôa,
licitos, e Caeze-losi dara quem for preciso; assignar todos os tersoberanw e {azenda nacwnal José Joaquim NrllJUco de
mos, verbas, conhecimentos, facturas; letras e oiltros '1uaesArau)o das casas e chacará que (oi do Exm. conde dos Arqller documentos e papeis precisos; celebl'ar os contratos uteis
cos, sitas R9 campo da Acclamação.
ede qUllesq'uer qualidad~s que sejão; appellar, allgravar,.emharRar, procurar por meios competentes todas as finaes deciAnno do nasciiliento de Nosso Senb01' Jesus Christo de'
sões, ar1t!cadar, e haver a si tudo que por qualquer titulo e 18í!.1l, aos 9 dias do olez de março do dito anno, nesta c6rto
mane~r~ me pertencer, e me for consignado e remellido, dinhei- do Drasil e niuito hei'oica li leal cidade do Rio de Janeiro, no
ro!!, diVidas que se lIIe devão, carregações, eneommendas, peno. campo da AcclalJlaç.ão ~ casas com sua chacam que forão do
sões,juro$,apolices, dividendos, herancas, legados, legitimas, Exm. conde dos Arcos, D. !Iarcos de Noronha e Brito, onde
ordenados de onde q~er que existir, ainda dos corres da real eu, escrivãO,vim com o porteiro dos auditorios desta córte LuC1l1.enda, ausentes c orphãos, deposito publico e particular, ciilno da Silva Coutinho, para ell'eito de darmos posse das refe.
dando do que receber a competente quitação, concluir trnns- ridas casas e chacara ao llIm. e Exm. Sr. conselheiro procuraacções com quaesque. pefsoas, e.princil i lI' oulras de novo, dor da corôa, soberania e fazenda nacional José Joaquim Nadesistir e admiUir criados, e adnllnistradores. responder em buco de Araujo; e ahi, sendo o me~mo presente e o sohcigeral. por todos os negocios e trans.acções de ~inha ca~a, fazer tador da fazenda José Antonio Ferreira da Veiga, mandei no
vendas de quaesquer hens moveis e,proprIedades de raiz dito porteiro que apregoasse, em aUas e intellegiveis-vozes,
assignar escripturas com todas as clausulas de seguranca à se havia alguma pessoa ou pessoas que tivesem lJ,ue oppõr á
meu beneficio, e·o, mesmO iL respe!to. das ,-compras quê em posse dos referidos predios, o declarasse; o que sallsfazendo o
meu nome fizer, executar e arrematar os hens de seus deve- mesmo porteiro, apregoou em altas e e intellegiveis vozes se
dores, fazer cessões, renuncias, remessas, justificações, acei- havia alguma pessoa ou pessoas que se quizessem oppór á
t~çõe" intimações, louvações, nomenções, liquidações, adju- posse que, por virtude da escriptura de compra e venda, todlcaç~es de bens , arbitramentos, louvações, levantamentos, mabva o.ilIm . e E~m. ~r. cloJnseélhJeiro .pro~~ubradordda corôa,
remoVlmentos, re bates, esperas, trocas, tomar posse de bens, so erama e fazenua oaclOna os oaqullo na uco e Araujo,
transacções. comppsições, desistencias, sequestros, penhoras, das casas e chacllra. que CnràO do Exm. conde dos Arcos, ap·
protestos, contraprotestos, embargos, desembargos, pro- parecesse; e, como andasse nesta diligencia por bem granel e
íluzir··e contraditar testemunhas, requerer mandados, cartas espaço de tempo, disse: «Arronta faço, que mais não acho,
precatorias de qualquer natuf-eza, orrerecer todos e quaes- se mais achára mais tomára, dou-lhe uma, duas e esta mais
quel' generos de artigos, quaesquer precisos, fazer afora- pequena... so opponha senão entrego o lanço" E, por não
mentos, arremntamentos e quaesquer outros contratos..... haver opposicão alguma, entregou o lanco ao dito 11Im. e
bens de raiz, confissões, negacõe§... habilitacões,justificacões, Exm. Sr. procurador da corOa, soherania e fazenda nacional,
distrateli, ajustes de contas: abstencões, ratificacões; 'pro- ao qual logo demos posse real, actual, corporal, civil e jnceder a inventarios e parlilhns conitodas as citações para dicial, atirando o mesmo terra ao ar, cortando ramos de
ellas, e assistir a elIas para tudo q~anto for necessario, tici- arvores, abrindo e fechando portas, e Cazendo todos os mais
tal' e relicitar em hens, lieguindo em tudo as suas cartas de actos que a lei manda. em casos semelhantes; ficando assim
ordens, instrucções e avilios particulares, que em tudo serão o dito 11Im. senhor revestido na reCerida posse e dos ditos
considerados como parte deste instrumento; assistindo final- hens, para serem encor(lorados nos proprios nacionaes; e de
mente com esta a todos os termos e ac.tos judiciaes e ex.tra- tudo, para constar, fiz este auto, a que Corão testemunhas
judiciaes, com plena autoridade, e como se eu llresenle presentes Manoel Rodrigues dos Reis e Joaquim Clarimundo
assistisse, sem reserva de poderes pelos haver aqui par ex- Barbosa, os quaes todos assignárão comigo Lourenço Manoel
pressados em geral, como sede cada um em particular fizesse Botelho de Jlloraes Sarmento,escrivão que subscrevi e assigno.
expressaedecfarada mencão, ·havendo por valido e firme tudo - LourenfO Manoel Rolellio de ~Ioraes Sarmento. - José
quanto em meu nome lizer'emquaesquer dos aitos meus procu- Joaquim Nabuco de Araujo. - José Anlonio Ferreira da
radores, ou substabelecidos, aos quaes relevo da satisCação Veiga .-Luciano da Silva Coutin/w. - Joaquim Clarimunáo
que o direito outorga, e para minha pessoa reservo teda a Barbosa.-·lIIanoel Rodrigues dos Reis.- Secretaria do sonova cilacão. Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1821. -Com nado\ ao de. julho de 18G"'.- Conforme.- O official-maior,
condi~ão'de ser ouvid() meu filho o conde dos Arcos, sompre AngelO Thomaz do Amaral."
.
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julho de 13'2li.
Accoi'd;io em relílr.:"io1 elc.
Que, yistil a escrlptura de venllit a fis., feita ao mesmo
"collor pelú conde dús Arcos, _e sell su~ces~!)r, representados
;lor 5euuastanl.e procmadorJoClo Alves da Silva l'orto,deuma
êhacal'tt com duas moradas de casas)e mais lJcmreilorias,sitas
:lO campo da AcelamaCil0, com as con[ronta0ões e clammlas
qlie na mCSli1a cscriptura!;e ex pendem ~ ~Cclil!'fio, na. fÓl'ma
<Ias imper:ê.es ordeus 115. '2 e fio. :l: julgil0 eacorporadosos
dilos llell~ de raiz o SU;lS bcml'G:torias no~ Vropt'ios naelOnaes c imperiac,s d~ qne já ~e deu posse judici~l pelo aulo
fls. t'l, e m<lndi,o que se passe o competente htulo com o
teor da escriptul'a, para 5 1)( rcmetlido ao cúnselu.o da
l"nzenda, e se lançar no livro lios propnos. Il.lO de Jan.elro, ~
de julho de 182:';. -FlIi prcsente. -Naimco. - LJ1cde~r08.
Carneiro de Campos.- fl}útla.- Paço do senado, em ~8 do
abril <le 182G.- 3jíGOO.- Secl'etaria do senado, 3;) de Julho
de 18Gí.- Conforme,-O ollicial-maior, Angelo Thomaz do

úl'llollar

a e~;;e empregadu que a

dOSOCLUj;e ill.l.'lnl<)

antes. porque a demoliç10 niio tardará atei' eomeço. lk'H
lfn,lr<lll a V. EX.-Fm"cisco de Saltes Torres Ilomem.-Sr,
1° s.eerelario da uesa tio sena.do. - Secretaria dJ Reliíl,lo :W
de jnlho de 1861..-Conforme.-O omcial maiol', AI>gelo no-

ma; do Amaral.

N. lU.
O/licio do ministerio da fazenda ao lo secretario do sena'lll,
de ti> de fevereiro de 1859.
l\linislerio dos nogocios da fazcnrla.- Il.io de Janeirn. em
15 de [everei,'o do 181;9.- 111m. e Exm. Sr.- Da cti~ia jnllLl
de um omeio que me foi dirigido pelos emprezarios das ohras
da nova Cllsa da moeda, verá V. Ex. a urgencia que !la ~a
demolição Ilos prerlios a que me refel'i no meu aviso de 8 do
corrente, ao qual V. Ex. so dignou r,]sponder em data do
11; e eopero que V, Ex., á vista rIo que occorro, diU'ii
prOlnptas providencias para a desoccu~al'ãO destes prctiios.
Deus buarde a V. Ex.-Francisco de Salles Ton-e."l/omem.
- Sr. Jos6 da Silva ~Jafl'il.- Secretaria do senado, :111 dll
juluo de 1861.- Conforme.-O om,Gial-maior, Allgeio ThoAmaral..
maz do AmaraL
N.7.
N. lt.
Aviso do mi;listerio da. fazenda a,) da guerra, de 21 de Parecirr da mesa.do senado datado de 10 de junho de 1S:i9.
dezembro de 1859,
Por aYiso de G de outuhro rIo 1858 fez o mini,;lro d,l f.li\íinisterio dos neo·ocios rl;\ fazcn:la.- Rio de Janeiro, 21
tio dezi'mbro de 18:f7. - IlI111. o EXlll. Sl'. - COlllmunico z ,n,'a constar ao 10seCI'etario desta au~usta camara: 1°. fJue,
a V. Ex., em respostl ao seu aviso de 10 do corrente, havendo o governo approvado oplauo ,Janovacasa dalnooda,
quo flt::ln expedidas as necessarias. ordens ao pl'ovedor da pa' a ser constl'llida no terreno adjacente ao paço <lo s('nad",
casa da moeda para franquear ao dlreelor rias oUl'as Imh- com duas ruas lateraes, terú, uma tlcllas de eutrar pelo estarcs o teneHo jllnto ao paço do senado~ pelo lado da rua do [áCO onde estii collocarlo o ediucio que aclua!mente oerve ,'e
que em breve tempo tornar-se-hia inr!i,'pe'1Areal, pnra a constl'llceão de um piearlell'o, devendo estes em- Eel:retaria;
p"etiados procerler de comlllulll accorM.:i demarcação do mes- savel a dcrnoliç<lo de uma casa lerrea, conligua ao mr~rh/l
mo terreno, aun! de que nilo fi,!ue prejudicado o que se des- c:iifieio, ficando reservada a deste para quanifo, adi:ultlu!a a
l.ina para o ellilicio da casa da moeda. Deus g~\I'de a V. ~x. obra, se resolver a. aberlura. da rua; 3", que, 11.10 oh~lalll~
-Bernardo de So"zn FrlLnco.-Sr. Jeronymo ~ranClseo Coe- screm proprioG nacionaea 1\ carbo daljUello miniskrio o
lho. - Secretaria do senado, 3;) de julho de 1861.- Confor- pile', do senado e er!ificios lccessorios, espel'1lva el::., 'I lll) ,
le7~~da ao conhecimento da mesa e~ta deliuel'a~:;ill do [:0'
me.- O ollicial mai~r, Angelo Thomaz do Amam!.
vel'llO, se l!lo declat'as~e se havia algum incollvr-nil!illc
N. 8.
em PÔI"SO desde lObO á disposição dos emprezarios lia ohra
casa. lenea, pL'ovendo o governo h mudança. da SCCI'Ct:H'I:t
Oflicio do millisterio i/n fannda ao 1° secretario do senaM, ea do
archivo do se/lado para outro loc,ll, logo iíuO fos.;(l
de 6 de oulubl'O de 18ti8,
.
preciso.
.
filinisteJ'io d~s neoocios da razenda. - Rio rio janeil'o, em 6
!nteirnr!a do qlle fica exposto, fez a mesa declarar ao mide outuuro de 18li3.- Illm. e Exm. Sr.- Tendo Sua fila· nistro que, não se julgando autorÍóada para tomar qua!'1uc"
gestade o Imperador approvado o plano da ~OY:l. casa da deliberação sollre.o assumpto, sublllette lo-hia opportunilmoeda, que deve ser edIficada no terreno contlguo ao pa20 mente aO conheCimento deEta augusta camara ; mas l'llI
dn senado com duas ruas lateraes, uma das quaes, por nao outros avisos ,lo mesmo mini,terio, dat'ulos de 8 e Hj do
ser suffici~nte o terreno, ba de entrar pelo em que está col- fevel'eiro, instou-se pur uma soluç<1o, pondel'ando qne a niill
locado o edificio llue serve de secretaria ao mesmo senado, sei' ella dada. promptamente te!'i;lo de parar os traualllos,
cumpre-me faze-lo sctente a V. ~:x., e ao rnesmo tempo que com gl'ave preJulzo dos em~rezartOs.
a edificacão ha de exigir a demoliçiio proxlma da parte do
Tod03 estes avisos Corão presentes ao senado 10';0 depoi<
edifieio tim-eo que Ó occupada por um empregado da casa, de aberta a actual sessito, e.tendü sido incumbida a'meôa d"
ficando a demolicão do outro para quando, adiantada a obra, daI' seu r.arecer sobre a materia, cumpre agora este dever,
seja resolvida ,a abel·tura da rua.. f;, não obstante serem pro- começanLo por prop'1L' que se satisfaça á requisição do govel'110
prios nacionaes, a cargo deste mlnlsterro. o paço do seaado no toeante á demodcão da dita casa wrrea e ao te/Tel:O por
e edificios aecessorios, eSIJero que V. Ex., levando. ao conl1e- ella o c c u p a d o . · ·
'
cimento da mesa esta delibera cão do governo, se SIrva decla·
Disso resultará apenas o inconveniente do ficar Jll'iv.ulo do
rar-me se ha algum inconvRniéllto em que se ponha á dispo- cert os eommodos domesticos um rios guardas, que mora no
siçiio dos emprezaries da obm a parte do ?dlfie~o terreo que andar infel'iotdo edificio da secretaria; mas a mesa, eonsldollJes é já precisa, tomando o governo provldenelas para que rando que es;a morada lhe foi eoncedida bem como a outri)
a secretaria e al'chivo do senado tenhfio local para onde se emjlrega'!o da mesma clas,.'e, em virtude rleum pareeel' "l'pI'Oremovao logo que assim seja preois,o.-D~us guardea V. Ex, vai o em 11 de junho de 18:31>, sob a conrli0ão de responderem
- Bernardo de Souza Franeo.- Sr. Jo;e da Silval\bfra.- peja seguranca do paco do senado, entende que um e ontro
Seeretaria do senado, 30 de julho de 18Gi.- Couforme.- deverâõ ser êxonemdos de tal eneargo, fieando eu\cnddo e
O offieial maior, Angelo Thomaz do Amaral
declarado que o porteiro da secretaria, quo 1ll0l'il fiO meóOlO
poço, e tem por dever abrir e feeharas porta, sempre que ha
N. 9.
trabal.ho na repartiç<1o, é o primej"o responsavel pela guarda
OIJicio do ministerio da (azenda ao to secretario do senado de todo o edilleio e dos objeclos nl'!le existentes, emhora ,,~
de''8 de fevereiro de 1859,
permitta ao rererido guanla 11 .eoutinuação da resídencia
nlinisterio dos negoeios da fazenda.-Il.io de Janeiro, em na eaoa quo actualmente oecupa, com os commodos quo lha
8 de fevereiro do 185~.-Il\m. e Exm. Sr.-Il.ellreseutando- restarem,. ou eom outros que porventura queira p"eparar il
me os emprezarios da constl'ileçao da casa da mo~?a que. os sua eusta, precedendo consentimento da n~sa.
respeetivos trabalhos terão de parar, se não for JU demolrda . Aproveit.ando a opportunidade que ,e oJfernce para
a casa em que mora o porteiro do senado, rogo.ll V. Ex. so reformar a ineonveniente pratiea do ineumbir a direccão do
l
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serviço cOncernente ao asseiu do paco do senado e a conser,ação ,los ~Jovr.is l'm II;]rlc ao portc1ro do salão, em parte nO
dn secrelana, propüc outro-sill} 11. m%n que fique sómcnle
a Cill'f(O. deste U!lJLYIO, abonando-se-lhe lllenSi~!mente pa,'a nS
,'cspecttl'as despezas a quantia de 2;J.;1l, em vez da de 20$
quo r.té a~or:l tem·se reparlido enlre nrnbos.
Quanto demoli cão da casa onde existem aclualmente a
secretaria e o ,llrchívo, posto que tenba ainda de demorar-se
ale .que se d6 principio á nbertul'a tia Ilo\'a rua, parece conveme.ntc que a mes~ scja desde í,'l aulorisada tanlo para
pernlltLl-la em occastlo opporluna, como para nrannar fazer por engenlleiros, medianle a necessarm relfuisiç,lo ao
governo, o plano e orçamento das obras qu~ devcrem ser
arcressenlnil'Ls nO I\aço do selJado, comprebendc'ldo não só
o:; compartimentos para onde lIajiio de ser mudadas aquellas duas repartirães, ma~ ainda ouLros do que carece o
Od1ÜCIO, c hcando enlendldo que a construccão de laes
"bras nã~ poder;'l comecar em quanto a, "dcspela llil'\
'fw autol'ls"dn po. ICI. Paço do senado, em 10 de junbo
ÚC 18tí9.-n!clIloel lUnacio Cavalcanti de Lacerda, pr~si~Ienle.-H. Ferreira l'enlla, 10 secrelill·io. -F...edaico do
Almcid([ e A!bu'lnerqlre)o secreliLrio.-'-Jos<! AJadills da Cr'uz
JoVim; ~o ,sccret"rio.-Secre~ari11. ~o senadl)~ :10 de julbo
.Ie 18Gí.-Lonfo1 mo.-'-Ü affielal maIOr, Allgeto Thoma; do
Amaral..

,r

V. Ex., a nomeação dos CngCllllOiros 'l'uO dovem procedm aú
plnno e orçamllnto lias meuclonadas o lrns, para serem presentcs ao sen:Ldo na pl'oxima sessão. Deus [:uarde a V. Ex.
-,'faJwet dos Santos JlIartins VallaslJues.- Sr. Manoel Felizardo de Souza e Mello.-Seeretaria do senado, 30 de julbo
de 186i.-Conforme. - O officill.l-maior, Anuelo Thoma. de
. Amaral.
N H,
Oflido do rr:í'nisterio das obras pU/Jlica., di7"igido ao l'
seCfetarw do senado, em data do 9 de maio de 1862.

.Direeloria das obra~ publieas e navegação.- l' secçITo.fi,o de ~'lnw·o.- Mllllsteno' dos negoclOs iJa ngricullura,
c~mmerc,o e obras publicas, em 9 de maio de 1362.- 111m.
e Exm. 81'.- Com o inc!lI:'o officio, por cópia, que me eadereçou no 1° do corrente a commissi1.o nomead~ para proceder il organisação ti? plano o orçamenlo dM obras para
accl'cscentamento do cdlüclO tio paco do senildo. na [Ól'm'L
por V_o Ex, lwlicitada em fi de noven1bro do anHO findo, passo
as maos de V. Ex. a plnnla das que a mesma commi,são',de
aceordo .com a mesn da. camul'1l dos 51'S. senadores, jnlgou
necessal'las,. o bem assim a demonslmçilo das despezas em;
que podera Imllorlar a sua execução, ufim de que V. Ex. se
digne de dar-Ibes o destino Que julg-ar coavenlente.- Deu&
"'lf1L\·t!e a V, Ex.-Manool Fc!.izardo do Sonta e Met!o.N. 12
SI'. 1° secretario da eamaril dos Srs. seuarlores.-Sec"elaria
d~ sonado, 30 de jul1lO de 186i - COQforme.- O officinl"
t..etinÚ! cDnferencia'da mesa do senado em i de <wvambro de ma'or, A:.lI1Jclo Thomaz do Amaral.
N. 15.
1861.
Comparec~rão ás 11 11'2 horas lIa manhil os EX\lB. se"auol'es visconde de Abaeté, presidenle, Manoel dos Santos Ca1'ta do inspector geral das obras pnblicas. dirigida ao p"eMartms Vallasqnes e José Martins da Cruz Jobim, nquelle
sidente do senado, datada de 18 de julho de 1861..
10 e esle 2' wC"etarlO, e José de Arilujo Uieeiro, secrelario
11Im. c Exm. S". - Devendo filler-se, como so dignou
sUllplentc.
V. Ex. declarar-me verbalmente, a mudança na secl'Maria
O Exm. presHento declnrou (lue eonvocára a mesa para do senatlo pam oulra casa que, a par d:l scgul'ança, (/ue não
ra~er·lbe a scgumte exp0>lfão, e pedir a sua oplllião a res- .apresenta a em que actualmente [unCClOlta, orre.reça as nCil e1lo :
commodacõcs neeessariasa essa reparlicã.o,manifestanJ1 nes~a
Que elle pre5iticnte julgava convenicnle que se officia5~n ao OJesma óccasi'lo a opiniJ.o de que as obras a fazer-se dego\'orl1o :
veriiio ler o caracter de provisorias, por ~erem deslinada5
1.0 Rel/nisitando, nn fórma do parecer d'i me3a de la tle a servir sómenle pelo temJlo quo fosse indispensavel pam
Junho do 18;J~, approrado pelo senado, cIO seósilo de ';W do conclusão dus proj~clatlils para o novo recinto do senado, c
llle51lJO mpz, a nomea!]ão de engonheiros que fa<;ão o plano que nesto senlido se fizesso um orçamcnto das despezas neo orçamento ,lilS obrus quo devem ser accreséenladas no cessarias, t~nbo a honra de levar por cópia á presença
paço do scnado, eomprebendendo nilo sj os cOlllpil"tiniento, de V. Ex. o dllo' orçamento, aeompanbndo do uru~ plnnta,
pu ra onde bafio de ser mUl!al!as n secl'etal'Ía e o llrc~i 1'0 onde se vê em tilllu encarnada as aecommodaÇÔes que
!tIns ,tinda OUtl'''' tle que carece o orlificlO.
' pr"ponho que se filÇ''iO no pavimento. terreo do senado
'2.0 Il~iterando o pedido de in[ol'nHlcàes itcel't:a de diver- para os lrabalbos da sO~I'etal'la, permltlindo V. Ex. que
óo5 objcclos sobte os quae:; o senadó telJl ue del'iberar lia cu aprcsenle
em abono desla projecto algumas fracas
p1'üxima ~es5ão.
cna:;lJ0filÇÕC:;, lcndc.nles a moslrar ~lS v~nlag'ens tic SUlL
:l.o COlilllJu:Jieando a nolicia do fallecimenlo do senador adnpcão de prcfen\ncla n oulro qualqucr alvJlre.

pela provincia de Maio-Grosso O Ilxm. ·Joil0 Antonio de Miran,la, a '] ual Ibo rum parlicipada em nomo de sua "in va,
ll. Anlla Juuseu do Paço de Miranda, por carla do' 1° do cor·
;-e"re llJez.
Discutiria a mate ria de cada uma das propostas, resolveu
a mesa que se officiasse ao govct'Oo pela maneira indiciLda.
~ para 1~\1n,lal' se lavl'Ou a presenle aela.- Visconde de
JÍ'IMliJ,pl'('siuenle. - José llIm'tills da Cl'u.z Jobim. - Josi rle
t.1·aujo W/Joiro.-Secrelaria do senado, 30 do julbo de 186i.
-Conforme,-O uillcialmaior, AnUdo Thomaz do Amaral.
N. 13

0!!icio do 1° scrrofario do sellllrlo ao Sr. minislro das Dbras
publicas, e1n data de li de novembro de 18~ I.
Paço do senado, em li de novembro de 1R61. - Illm. o
ExnJ. liJo. - Tendo o ,enado nppl'Ovnrlo, em sessilo de 21 ue
J.1Jllho do 18t}!), o pnrecer conslante da cópia junla que autoI'Is:, a mesa, tanto para permittir a IIel110liçiiO da casa onde
eXl:'lem aclualmente a !rec"elaria e o arcbivo, como vara
lIla~nlal' fazer por cngenueiros, medianlo a Ileeessal'ia requi'Iça0 ao governo, o plnno e orçamenlo ,las obras (/ue dever~m s~r accresc.enla.das ao paço ,lo sen,\d.o, comprehendClmo
nau so os comparLIn!e~los para ?nde hilJilo de ser mudadas
alJuclln~ dnas reparllçoes, lllns amna Outl'05 de quo Cn reee
o· edlfictO, resolveu a mesa, em l'on[el'encia do ~ do corrente,
'\llC S<J Fclicit"sse do go\'cmo, pelo ministeriu a cal'go de

Nâ hYJlolho.se de se roalizar o projeeto do novo recinlo
p,tra as sessões do sonado, serin em pura pcnta a despeza
ljlle se fizesse com a eon,lruc~ào de um sobrado sobre ns
P' r~de,; tio telbeiro, onde so recolbem os carros dos 81'S.
seuadores, unieo alvitre a escolhor no caso de se não adoplar
a mud'lIlca pl'ovisori~ da secrelaria para o pavimento terreo,
como próron~o,atlendendo-se a que esse telheiro teni de des"
apparecer conJ as obras do novo· recinto.
A despeza com a construcção do sobrado seriu de 10:000~;
por conscqueneia maior do que a necessari'l com as obras
no pavimento terreo. A~uellas lerião forçosamenle o earacler de provisorias, e estas tCl'ão o caracter de permanentes,
por isso que, uma vez feila a mudança da secrelaria pam
os commodos que lhe cstão resorvados no projecl.o do 1101'0
reeinlo, as accommodac5es· que agora se fiz·erern no payimenlo terreo terãO util e necessaria applicacão a oulros
misteres.
.
Nem se diga que o logar não o[ereee'a dee.eneia conveniente ao fim a 'rue se destina: feitas as obras proposlas, o
Ioga,' eITcl'ecel'it loda a decencia POSSil'cl,<colllo se verá depois de conclui das.
Ainda outra vantagem descubro na adopção dcstc alvitre,
c vem n ser-a facilidade e promptidão com que so póde con·
cluir ns obras sem receio de cllIbaracar as sessões do senado,
c dallllo lognr a que quanlo anles se possa demolir a casa·
. arruinada em-que actualmenle se acha 3. secretaria,para des

8Ebslo EfiJ 1.0 DE AGOSTO DE IHH
~Illjialhar a

rua flue deve correr por aquel!e lado do edificio
do senado, qllo as'im adljuirirá maior importaneia e a deceucia cOllvcnicnlo.
A estas cO!lsidcracões, porém, V. Ex. dará o peso que
merecerem, adoplalllJô o quo for mais acer~ado.
Aprovcito a oppcrlunidadc para ['citerar a V. E:<. 03 protestus do maiur respeilo o considera9<l0 cum flue me honro
~er de V, E~, muilo atlenlo veuerador e amigo ohrigado,Christiallo Pereirf! de A~ererlo.,Coutinlw,-Em 18 de Julho de
1861.-Secret;lria do senado, 33 do julho de 1861.-Coufurme. -O olicial maior, Angelo 1'hom(l~ do Amaral.

j(

fcrros pedrezes, tranca~, preg'os,
dohl'atliças, etc. . , .
'líiO,;100\)
nuo do obra de carp:rlleiros
1:8001$000

Pintura.

til braça" qllarirarlils detecto pintado
n oleo, levandu 3 mãos, a 3,;)1)00,
199,3500,
113 ditas tle caiação a mcia tinta,
a 1,;5SüO.,
231,,1100
19 portas e janellas com caixilhos
pintarlus a 0100, a j,i3
76,5000
900 palm~s correntes tia rorlar~s,
N. 15 A.
piutadus a olco, a to 1'&,
36tOO(}
Pt!Lnta de partiJ do pacimento ter"co do senado com as
- - - - - :J68;iÍ~iln
aiter(lçOe~. propostas panl· üceommofÚlr 1"'ovisoriament3 a,
respectiva seçretaria, (Vide o desenho.)
'j:OIl.,',illil
Eventuacs, 2°[0
l·íO,;:l~:Jt
N, 15 ll,
iJnC.\.:'II~NTO DA DI!:SPEZA pnov.\ VEL .\ FAZEn SE COH AS onnA~
Somma:
i:l;;I,i::~i
DO P.\Vl.\1ENTO TBllREO D~ EOIFfCro DO SE~.IDO, r,\lU s~cnE
'In:,pecG~0;;gc\'i11 tias obras puhlicas, elll '23 dc junho flc\,
EIllA DO !\lGSíIlO.
lSl)'I.-Crinmdo .Jaeob de Neycmeyer .-Conforme.-Al!tolli"
0lfici"a de pe(!Te'iro.
JDS~ da Sott:a,-~ec\'etaria do senado, 30 de ju!hode lXo:\..
(j pilares rle pedra e cal, e uma paCouf~rme ,-O oliciai-maior, Angolu Thomaz do Amara!
rede I) dita a demolir o l'e mover . 110;1000
Heservado.para.onlrar na ordem dos lrabalhos.
Aberlura tle paredes exlel'nas nos 10Forão sorleados para a tlcpulaçãu quo tinha de recebcr n
gares em '1uo vão S1J1' collocatlas 8
SI'. minislro d~ imp~rio_os Srs. ~[(luclra e ~lel1o, Daulas 'J
janeIlas o '2 portas . . , . . 130$000
SJuza Queiroz.
.
Preparo das prumatlas das paredes
OllDElH DO DIA.- 1" PAUTE.
nos lagares das janellas I) pOI·tas . 302.;l200
1,320 palmos cuhicos de haldrames paL1l:E~Ç.\ .. o sn, SENwn P.Wt.I. rESSOA,
l'a os fronlaes tias tlivisões, a 95rs.
125$1.00
Entrou em 1" rli5cussl0 e pas,~u, "em debale para 2,',
J,GOO ditos de ditos para apoio do
parecer da commis5ilo de constituição ácerca tia lic.cnça rebarrolamenlo do .s~albo. a 95 rs.. 31.2$000
querida pelo Sr. senador Paula Pessoa,
300 di los de parede para lapamento
~o um porW~. o col1ucação do uma
rn;;TE~çÃo DE ANTONIO JosÉ TE1XEIn.\.
JancHa, a 10~ rs.. . . . . .
Seguiu-se em 2' tliscussfio o foi, tambem sem debate. "p.
3i braças quadradas de fronlal de
H'ovadu o parecer da commissào tle instrucç:to pulJ1i.sa ind,,tijolo do alvenaria para as divior:nrlo o requerIInento tio estuuanto Antofiro "ü:::c i 01.\ l'lra...
sõos, a 9,;). , . . . , .
30f>,;lOOO
s~bre
examcs do preparalolios.
11.3 ri i l~s de emboce. e rebôc~. a 2)3900 41H100
li sapatas de canlaria, sómente desGSTfi.\OA DE FEnno DA DAmA.
basladas, para ap~io tias colufllllas,
r'roseguiu a discussão, que ficára adiatla na se;:s",) antEu ,i,5500. " . . . , . . .
27,~OOO
c"d"nle. do rerluel'i ...lenlo do Sr, Dantas, para que f,,",e ,i
soleira do dita, lavrada, para 11
com..'i,'s;l{) de emvre5as privilegiatlas, a propo,içào tI'L Cilm'l·
porta tia entrada .
15~OOO
ra dos depulatlos, quo autorisa u governo a contra lar cum ;1
- - - 180;Jjí800 companhia que se organisar a construcção tle uma "i,\ ferO(fici-na de ecrpintei'ro.
rGil pelo syslema tram I,'oad, enlro a cidade da Cachoeira e '"
'Chapada lJiamantina na provincia tia Bahia.
35 duz!.as de taboas do canclla preta
de Santa Catharina, para soalhos,
o §", Denta.!! ,-.::. Vou dizer qualro pala-,ras, unica·
\,ol·tas, janellas o rorlapés, a 25,jl. 875,il000
mento, em defe5a do meu requerimento.
26 duzias de pãos de prumo de lei,
Sr', presidente, o nobre senador que comh<lteu o meu rc-·
para porlaes, ver~as de porlas e
f!uerimcnto concordou em parte comigo; elle domU~lsl.rou ?5janellas, barrotes Cle soalho e páos
ülconYenientes das concessOes que eXistem. no proJccto. Eu..
do frontal, a 3G,3. . . . . . 936$000
n,lo f"llei em todas as concc5sões, faltei em algumas dellas,
3. dilas do laboas tle cetlro, de 1 1 (2
B n mais impol'lanlo Ó a naveR(lcão do rio de_ S. !r'J'ahci~co.
polegada por 19 valmos de comIjue so concefle a esta. companhiii.
Ilrimento, para alIzares, caixilhos
Eu clJamo a r.ttcncilo do senado sobre isto; é·um eompli'tn
e guamecimentos, a 25$ . , .
75.pOOG
absurtlo que !la de cüstar mu;to caro ao governo. e cu düviilü
27 di las tle folhas de pinho sueco, de
que o govemo possa conseguir que a companhia goze t1~b(a
5 em cOfIçoeim e li pés, para os
eonccss,.10, porque ccrlamento llavcl'!L. grandes. clruno.res e
forros, a 10~). . . . . . . 210f,lOOO
rcsisteneia, e o governr) !la tle spr obngado a mdemUlsal' a
:3 tlitas de taboaade dito, de 1 polecompanhia pela. cOllcessão que vaI fazer.
.
g-atla por 14 pés, para abas dos
O SIl. VISCONDE DE JEQUlTl~llOmU , - Oh! não 'Ira concesforros, a 16,~. . . . . . ,
48$000
,10 tio privilegio.
t viga de lei, de 75 palmos de come
I O Sn. DANTAS' -O nobre senador pola nahia, que estú Ú
prido e 10 polegadas de face, para
, miliha direita, ~caba de dizer que não h'l coneessão do privi·
matlre c seguranc'l do vigamento
legioj mns) note o 5cnauo que a concessão ó concebida l!a
do otlificio. , : . . . . .
70$000
mancira seguinte: (IClldo) " O governo é autorisado a conceG columnas de' ferro, tle H 112 palder á companhia a navegacão do rio de S. Francisco cum
mos de altura o 4 polegadas do
loo\os os favores permiltiJos por lei.» Se acaso não fosse
diam.etro, para sustentar 11 dita
um [J1'iviJcgi~, a companhia entrav~ no g07.0 conlJnum da na.·
madl e, 11 oiO$. . . . . . . 210$000
'cgaeiio
cm que e,tClu totlos os habltantcs tias margens do no
1 escalht do madei"a para serventia
de ::i. Francisco. So acaso so dis50sso que ficava concedlll~L
inlerior da secretaria. . . . ,
~üi OI.! tal naY('.l.~açJ.I)J PUI' exemplr" a nil~teba~:jilJ II vapor, elc 1
l"l.l'él ferrag~n5, isto ~ fechadura5,
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;,illi!a :I,.im me!'mo convillha marc:lr um prazo, por quo não acMo especifica'~as todas ~s cOHdiçõ~s IjUC são illdispensavel5
,
w concede o exclusivo dc uma navegação a vapor senão por a nma e,;trada de ferro. '
Sendo a!'sim, 51'. presidente, eu me declaro coutra o pro"crto t<'mpo.
'
E~ta é a pr:ncipal questão, Sr. presidente, e o senado ha jccto, assim como contra o adiamento.
de rCl"Td;lI'-se do que, cOilcedendo-se um privilegio de naO ...... b,u'iio de ... IJo~n'e"ço (para uma explicação,)
vcgaç" a vapor no AIt0-4masQna:i por cerlo têm~o,o. !\ov~r -Lcva'hto-n,e; Sr. presidénte, s6meute \lara explicar como
110 VIU-,C na ne~essidade de acabar com esse prIVIlegIO e In- e porque e.le prajecto veiu ao corlJo Jegis ativo, não foi ao
demni,;,r a comp~llhia, e note se que est~ flriy~le~io era por governo, como pam sua marcha natuJ'ar, segundo o disposto
ccrlo tcmpo. AqUI não; concede-se. um (Inv1.leglO da navega- 1,a lei de 6 de junho de 18ts?,' para vir posteriormente bus'~ilO para sempre, e se o gOl erno qu,zer pór 11 vre esta navega- car' a approvação das cumaras.'
,
,;JO a i"demnjsação á companhiil ~erá mais cara do que a
Eu tive' já occasião de dizer que a eslrada do projecto tem
in,lclllnisação que so fez a companhia do Am.azonas; e se !'ido Dluito. e por muito lempo estudada; e agora direi, quc
csta companhia bouver de pa~s:Ir ao cstriln~elro, ahl temos seus primitivos emprezarios. sé dil'igirrrp primeiramenle ao
11;\'; o eslmngeiro com uma navegação p'rivilegiada óo rio dc gllverno, o.'qual-talvez, re,ccLOso de tanlas eslradas de ferro, e
S. Francisco e para sampre.
do excessIvo pl'Ogresso a que a!'plrava 110 palz, recusou'se a
llallci mais, Sr. pl'esil!L'nte, no art. 1° c disse que era fazer o contrato.
bom tirar esta disposição, q\!il o governo não fosse ubrigado
O Sn. vlsconE DE JEQUlTI/'UONnA; -Apoiado.
a organis;!r uma cohlpanhiu, "nws que se pcnniltis,;em taes e
l:les i'pvilcgios à con1panbiu que se organisas!'e para esle
O 8n. E!.TlÃo 'nE S. LOURENÇO'- Os emprezarios julgalimo As razões eu jA as' dei; o ,;enado .abe muito bem que o rão; portanto, deverem Ee dirigir ao corpo legislativo, conlO
governo) cllcal'rfga'lIuo-se' da ul'ganisnção uc'sta compnnlJii.l, para buscar a força moral llue animasse ao governo a fazer
toma o I',droado della, islo c,ã obrigado a protege-la, não a solicilada conce,;são,
porln J!,,,amparar ós 'capitalistas que entrárüo com seus capiO Sn VlSGO':PE DE JEQlJITI!<DO~U.\ ;- Apoiado.
tues e 'e '~m-se ilIudidoR, E o mesmo governo ver-!'e-ha o!Jr:R:I,jn a ji"otegern IJI'elenç<io da companhia ácerca da garuuO SiI. nARX'o DE S. LOUllElir,o :-Na secretaria d'osladl<
tIU ele jllrof.
'
".
compelenle existirilo sem uuviJo as provas do 'lue lenho aVllnQ IIq"re senador pela Cabia, q,u'e combilleu o meu çado, e creio Ijue tambem os trabalhos e planLas auxiliares
rCIJ"CríllllJllto, ..!legou oulras razões que eu- 'uãQ des- da prelenção.
cillllteço - impossibilidade da companbia.. encorporar-se, e
O SR. DANTAS; - O governo não concedeu por causa des,
distracç:io dos poucoscapitaes que existem e que podem ser las conccssões imprudenles.
crnllregadns na agricultura, etc., ete. ; reconhocendo, pois,
e(jm o lluul'e sellador lodos esses incpnvenientes;a~\Jei melpor
O Sn, nAr.Xo DE S. LOUIlE~\~O : - O governo não concedeu
'I"C o ['I'lijecto fosse emendado, que fosse á commis'\ão, do porque? O !'euado tave occasi'iio de saber- das razões desta
" U~ C<l Ji,se, pOl'iiue tiradas eertas conccs.ões, ou explicadas, recu.a, ou antos da paralysacão do pedido; o nobre senadol'
uU modificadas, n:o ba ruzão alguma pam que se não cou- pela !lahia era o !lreSiden!e do cOllselbo e já se explicou a
ceria' a rAsa companbia alguns b(JlJeficios.
esle respeilo na u lima se,;são, Crcio, porém. que se o [11'0'
Eis. Sr. presidente, as razões porquo mandei o req ueri- jeclo (Iue se discule fOI' reduzido 1\. lei do paiz, o' conlralo dc
mealo (i'" adiamento. Não desejo que o pro.ieclo CHia, desejll sua aulori,;acão não tcrá de voll.u' ao corpD legistatil'c, como
'I\IU sl'jalnodificado ; mas, se o senado entender que o meu se pretende fazer crer. E 'IUO viria buscar? As éonce<sõe,;
requcrlnicnlo nil'o dcve pa!'sar, eu votarei contra o, projcclo. onerosas, como de lerras, de minas, de 'isenção de direi los,
6 8.·~ CllOCIi.1I0 GUI'gcs;- Sr. presidente, serei muilo etc., não autorisadas; o reRto será d~ favores de expediente,
br~"c (} nrro lomnrja a l.aJavra se nüo lH.Hlvcsse o requcri- de regulamentos propriamenle ditos, que Rem algum inconven:plllo para que este projee\o seja enviado á corumissào de niente podem ser confiados a jlrudcllcia e sabedoria do gocmI'rcza~ privi1cginth~$;"'
.
.
vemo, à quem, aliás, temos de costume dar tanlos l)odereF~
'til'nhul'~., 'a commÍssão de cmprezas privilegiadas, de flue E seria po.sil'el que sóm~lIlc nesla occasi:lo julgas!'ell!Qs 11
tcnho a honra de fater parle, uão póde adiautar cousa al- govcrno susjJeito e inc;lJlar.? qual inlcrbo5e jlodcrá tcr cllu
, puna it'IUille que se tem dito na casa acercn da conveniencia dO prejudicar o paiz eru favor drsta elllprc:;a 'I
Eu nada rcceio sobre o ljlle vai estipulado, quanto a navcou iuconvclliencia do projecto; a commissão não pôde dai'
,m frn;\t!o nenhum 'oulro esclarecimento além daquelles que gacão do ri. S. Francisco, Talve. se pede.se pôr em /luviua
F lêm ,sido dados. Porlanto, não me parece uecessario, nem poJer a companhia desta' estrada.-, prol'aJvellllenle com "a
'lue resulte qualquer conveuiencia de que o projecto vú á maioria de capítncs estrangeiro.. ; fazer a navegação daijuelle
'
,;Clnmi"ão de emprezas privilegiadas. Por esta ~uz:;o eu rio.
lenho de votar contra o requerimento, como bei de votar
O Sn. VISCO;\,[)E CE JEQUlTlNUONUA; -llIas a companhia que
ccnlra o projecto, ,porque me parece inutil, "
"
,A lei dc 6 dc junho de 1852, SI'; presidenle, providenciou , toma o caracter de nacional.
O SR. DAnÃo DE LOUlIEN00; - Neste caso o ullimo anibo
comjlklanlrnto esle COS? e Oulr?sj quo possão oppareeer nas
111c,m::~ condições. DIZ ~ lei no § 14 do aTt. 2' (lendo) : do pl'ojeclo remove semelbanle duvida, estipulando que o
"S~' ;'1ti'ar~cercm companlnas que se proponbão a conslruir governo poderá permittir-Jhe uma tal navegação, e não o
eOllllllll)os de f~rro em quaesquer oulros pontos do imperio, privilégio 011 exclusivo deiJa, pejo qual seguramente eu não
'
l'ot!craugovetltO I~ualmente contrataI' com ellas sobre as votaria lambem.
1nC,;1I10lS lJ:lsps declaradas Iltl arte' untecellente. Neste caso
I'~rêm, ser:'õ, os re,;pectivos contratos submetlidos á áppro~
O SR. VISCONDIl DE JEQUITlNllONIIA: -Vamos para a China,
vaç,io do corpo l~gi,Jativo, 'afim de resolver sobre as conve- é melhor.
IJiellt:Í;'. d:\s linhas projectadas, a opportunidadc das emO SR, DAI>ÃO DE s. Lour.E~ço; - Nenhum perigo ba para
prcza,; e a'responsabilidade' di! tbesouto. ,i'
, a nacioDillidaile semelhante cODcessãll, e até considero meO Sr.. DANTAS;- Não me lembrava desse decreto.
nos perigDsa IllIanto a navcgação de um rio lão ceotral" e
debaixo de nossa Immediilta inspeccão e unicas forcas, do
Ü Sn. c.~~nJDo 1l0RGES :~ Tem'os, pois,' um projecto da que das costas do imperio 011 dos 5CÚS marcs territori;lCs de
r,lrada dc fcrro, mas não se sabe aind~al c a extcnção acc~sso facil a todas as esquadras e, com directa comlll~ni
,'íl ',I 11I":a,' não se !'abe qual ó o seu orcamento, nüo caça0 com suas respectll'as nacões. CIC'O, IIOIS, que sem aI
~u ';i\hl'l1I 'flt:les'as eondições d:l constru~çJo, de cu.te,o, da gum ineouveniellte o projeclo, ·com o uHnno a'rtlgo mcsmo,
"'gllr,lIl~il 1:0. policia, elc.; de modo que, qu:mdo lOe,mo o póde. 1I<1s>ar; ficando ao gOl'erno estahdccGl' u~ cautcll:w
"OIPO Ic~l'!,llll? Ílpprovass~ e!'le projecto hoje, o COlltrato Illl~Jll 1-:,11'. ronvelllcntes,
qu~ '\ lllllljhlllltla quc.:::e Ol:;alll~fll lIz~r com o ~~O,IClllO tem
SUJJlllllll,do a voL~~'ln\ ft!i rrjf'itado r r(!.ll\lI:!"illU::l~n! r.,
~l~ \u!"ti.t!" t\O corpo J€'~l:'l::iln'r; ~,'l~~ll) flue no prnJl:rLO Hã.O ~;;. .Pd~~!'[itl ~C a
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esse fim, que existem nesses cemiterios; ê certo que as industrias entre ·nós estão ainda muito atrazadas, e 'por 'isso
muitas co usas se perdem que dariao grande 'lucro ; mas seja
Ach~ntlo-se na .ala immediala o Sr. ministro do imperio como fôr, o que peço ê que o governo qnanto antes thite do
lui introduzido no salão com as formalidades do estylo e mandar procurar logar apropriõldo para este cemiterio, pois
certamente não é aquelle, do matadouro, o mais apropriado
tomou assento n>! mesa.
'
"
'
Continuou a discuss1fO, que ficára adiada na sessão ante- para tal fim. '. ,"
cedente, do al'I. 2°. d~ propo.ta do poder executivo, que , A respeito das carnes verdes, Sr. presidente, ainda repetilixa a despeza e orça a receita geral do' imperio, com' as rei' as 'condiçõés que me parecem indispensavelspilra se
emelldas da' can1al'a dos dCJlutados e a do Sr. Silveira da obstar quànto Ó Jlossivel, o moiuipolio, 'as trapa!;as, as velhacarias e ardiz pam illudir e desgostar os boiadeiros que
molta.
trazem gado ao mercado, e vexar o povo. Duas destas conO /!dI', JobIm: - Sr. presidente, so{fro de frouxidão de
dil;iJes, como disse eu na sessao passado, furão leml\radas
nervos, nào posso estar de pé por muito tempo, e como tal" por dous iIlustres membres da CamH.l dos deputados; um é o
vez tenha de demorar-me no que vou dizer, peço a Y. Ex. e estabelecimento de pasta~ens que possao accommodar pelo
ao senado permissão para fallar fentado. '
menos 4 ou 6,000 rezes, e onde estas passão alimentar-sé
O Su. PRE.lDENTE; - Convinao o senado o nobre senador por algum tempo, emquanto não se mandão para o córte, e
póde fallar 8entado.
11fim de obstar-se que os boiadeiros vejão-se lia necessidado
de vender o seu gado immediatamente, pois que se não o
(O senado sendo consultado re;o!ve pela u,'firmaliva,)
vendem, terão de vê-lo definhar, e com isso um prejuizo conO Su. JOBIM: - Sr. presidenl~, ncha-se sobre a mesa uma sideranl.
emenda, á qual creio que ninguem póde recusar a sua apl'roOutra condição tambem indispensavel, em que concord,;o
vaçlo; é a emenda do nobre senador por Goynz, que tem por esses illustres (Iepurados em seus projectos é, que haja um
lim o cumprimento da lei de 28 de agosto,de 184.0, que no registro no logar onde estiverem as pastagons, estabelecendoal'I. 3° diz (lê).
se que os boiadeiros que primeiro chegarem serao os que hão
Ora, os 18 annos completarão-se no dia 29 de julho pas- de ter direito a mandar primeiro seu gado' ao córte, embora
sado, . por conseq uencia.' nada ha mais a dizer sohre esta clles passem este direito a outrem; assim elIes não serãõ
cmenda, .
.
co'nstrangidos a vef" preterido o seu gado por conluio quo
'Pa.sarei a fazer ainda algumas observacões sobro o prin- fizerem os ma"rchantes.
cipal genero ue alimentacilo desta grande ddade. Na ultima
Aléru disto, disse eu, que os marchantes cortadores do
sessão vi-me obrigado a i'~strin~ir-me muito porque era bem came não devem ter açou~ues, o como fiz ver, ha muitos
curto o tempo que tinha á minna disposição. ror tanto per- outl"OS exemplos de, por ulllidade publica, prohibir-se uma
milla-me o senado agora insistir ainda sobre a~uns pontos industria a este ou áquelle, como referi o exemplo dos correlativos ao ahastecimento das carnes verdes. .!Im pnmeiro retores,' quo I\ão pódem negoci~r pura não serem nocivos 110
logar repetirol l}ueparoce-me haver grande exageração no exercicio dos seus encargos.'
"
,"'
,'
que diz o presidente da junta de hygiene publica a respeito
Senhores, o omcio de'lnarchaote cortallor de carne, li por
lk1 necessidade 'de murlar-se o matadouro do log~r em qu:e se si só um omcio ex\rem~mente lucrativo; um dos mais lucr~
acha. Depois das desllezas extraordinarias que a camara mu- tivos do I1io de Janeiro, e lamento que esse commercio seja
nicipal fez, talvez de mais de 200;000,~, tendo o governo dado GU~5i exclusivamento exercido por estrangeiros, e que não
áquellas olJras a sua approvacão, de bem consideradas as cir- hUJa 'quasi brasileiros que se délJl a elle, porque os nossos
cumstancias daquclla localidado, a sua influencia sobre a quasi que querem unicamente empregos pubficos, lIão procusa ude publica dos visinhos, depois tie ouvida uma commis.ão rão aquelles ramos de eommercio, aquellas industrias e ocde medicos, que dérão um longo parecer fundamentado, não eupações que lhes podião dar muitissimo interesse,e que são
se póde considerar como ratoavel, como admissivel a mudan- occupadas quasi exclusiv~mento por estr~ng-eÍ1os.
ça .do matadouro do logar em que está ha aonos, com a preMa talvez 4.0.01.\ tiO marchautes, oão sei precisamento o
cJjl1lação que se quer.
numero, porque eritre nós nada se sabe com exactidão, não
E!a com tudo ali uma circumstancia importante a attender- temos ostatisticas de nada; esses marchuntes, se tem babilise, circumstancia que póde trazer algumariovidade, mas que dade para saberem exercer "a' sua profissãe, tem um lucr<J,
..
.
não se póde considerar como devida ao proprio matadouro. extraordinario."
E' para admirar, SI. presidente, que uma capital tão popuEuli est.e facto po!a primeira vez no relatorio de, Mr. Lanlos>! como o Rio de Janeiro, onde existem seguramente mais juinais a respeito das carnes verdes de rariz; pareceu-me a
de 100,000 aoimaes empregados no serviço da população, não principio que não tillhá granàe fundamento, mas depois cohaja um cemiterio para os euterrariJento destes animaes meçando a reflcctir soLre o faelo, lemhrei me do quo se pM.a
(apo'iaclos). Entretallto eUes são todos mandados para o ma- na provincia do Ilio·Grande do Sul, e ~\tendendo ás informatadoUf(} puhlico, afim de serem lá enterrados e as aves devo- ções que obtive de pessoas entendidas ná mesma materia,
radoras que lá existem nem sempre podem dar prompto com- vim a reconhecer que, qu~ndo se sabe exercer esta profis~ão,
sumo a todos esses anim>!es mortos. Eis aqui uma falta consi- que constitue' por assim dizer uina sciencia, não é de admideravel em uma capital come esta, e que é necessario reme- rar que se cheg-ue no fim de alguns annos a adquirir uma
diar q'Janto antes.
'
fortuna de 50;OOO~, 100:000$, ou mesmo mais; com o que
!-:m todas as grulldes cid alies ha um cemiterio humano e muitos estràng~;"oS se retirão.
'
'
outro para os animaes. No Ilio de Janeiro não ha enterraMas porque razão o oflicio de marchante, li assim lucramento da animaes, vão para o matadouro, e o máo cheiro tivo, é uma especie de sciencia ?
'
que elle exhala ó em grande parte devido a este' deleixo,
O gado em pé diflicilmentti se póde calcular, quando não
ainda que nem sempre exista esse mão eheiro, porque as iu- se tem pratica e essa scieneia, quantas arrobas de carne
numeraveis aves devoradoras, os urubus, em um instante pode dar, porque esse calculo depende de disposições particonsomem 'qualquer animal; com tudo lIa oecasiões em que a culares do gado, que poucos conhecem á primeira vista;
sua voracidade não póde chegar para tanto, é pois necessario estas disposições dependem ~ vezes do local do que elle
que se estahelcça um eemiterio proprio para animaes, do procede, como acontece no RIO Grande do Sul com o gado
qual se aproveite a industria, como acontece na Inglaterra, do cim~ da serra, que sempre dá menor quantidade de aITOe particularmente em Franca: os cemiterio's de animaes não bàs de carno do que o gado creado om baixo da serra.
s.;o simplesmente um leêal de enterramento, ha nelles' Assim, o gado de certas pastagens, e o gado afIectado do
meios de aproveitamento de muitas cousas de que a industria cert.~S estad~s, por assim diz~r, morhidos, tem certa infilsabe tirar grande utilidade. Assim, morrendo muitos desses' tração soros~ na sua gordur~, e no seu tecido cellular, que
animaes, ele desastro, não temlo moles tia alguma contagiosa, lhe dá um volume extràOrdinario,parecendo ter grando peso,
as pelles, as bi',ste., os ossos, e outras partes do corpo sãe quando a. carne peôa muito ponco, [Ior'lue tuuo se desfaz
todas HI'rQvcitadas no" kboratonos e ofliciuas proprias para em sorosldade,

'2.' l'AilTll DA üIlDEM DO DIA.
On~'AlIE;'lTO no 1~IPERlO.

6ESSAÓ EM 1.' DE A"\JO~TO DE 186i.
lIa.lndiVid. uos OUJPw.g:,adOS nesta cOIDrnefcio que logo Íl i·CirCUfilferenCia de.ssas Ill~Ubllhüs, não JióJe pr"jul1icar "
'Primeira vi~ta, p~o(o aspecl.o geral do gado, ~stüdu dos ,oluos ~audo de nenhum modo,
da lingua conhecem quantas arrobas póde dar um bOI, e,
Além disto temos um recurso, recurso illllllenso: que l:Jr,
dizem com uma exactidilo admiravel;. entretanto poucos ou' couhece 11<1 visinhancll desta cidad~ o /:rilntle rio dll Tiiue'l (lU'"
~enhuns são os boiadeiros que tem esta ba'Dilidad;c;
desa"ua so'bre o mal:? Que difficuldada !la hoje clll'fazcHC
Os marchantes 'tauto pnr4ido tirão dlls,ta ~ablhd:adc, llJJe umabperfuraçuo na parte da senil que for mais e~lt'cit;},
consta-me que pag;io ordenados extraol'lI,lDan.os d,e 200,*, {) a'fim de fazer-se reverter para esta Cidade aquella a!luvluo
300$ pormez áquellesseus empregados ,que <l.p~s.suem, e com ele a"ua ex,:ellenle que se perdo no mar? Nuu veju grandu
ella sabem dar .pre<;o ao gado {;Otij, mal~ pro,velto dos. amos, llifP.c"uldade nisto, hoje q:;e se f,l,~em tUllcis, como CS2eô ',:;
Portanlo, sendo a profi2são por SI mUIto Jucratl~a, cOR.te~- ou 14 (l~e se fizerão, em cima d~ serm, ODI'U': romanns, I;! .
tem-se com ella os marcui\lÜes corlad"Ores e del:tem~so ~ gantcscas, o que custurá (.g01'i) a. fílzer-sú uma perrl\l'll~:lO
ter açougues, porque, tcndo elles, açougues, ~x('rcem o,a1:J1l com duas ou trez braças do a!t~1'a para dai' paSS"geIll ao
que referi na sess;io passada, fi.11g1,n~o qU,e ~s preços baixa0, rio da Tijuca?
'1uand_o na realidade esses preços nao ballwo, porque. elles
C'eio qne isto n;io apresenta "ral'.,i!! difílc'lldad'" "visla de
manda0 vender carne pelo l'r~ço que querem nos seus out:as obras elll que nos temos ~nettido,
açougues"
"
' '
t
Entretanto SI' presidcillo, entend" quo feria nm mel CiuC
O outço meIO, SI', presHlente" e lImitar-se a ma ança, n~o o Rio 110 Jiln'eiro' crc5cccse a esle ponto do ser lIeCe5S,!l'ili
da ~!an,elra por q,l1e ,t?l estabeleelda quand~ se ,cr~ou a ag~ncl~ ir-se ainda procurar um rio do ~~ua"
'
, ,
~JJi~IaI, m~s pOI ..~ma n~ta quo :(od~s os C'l~~lIcelros ou ,çou
Considero um {irande lU"1 a c\!,(encla de g,'aiHlcs CJ{!il(!é~,
~~elros seJ,lo o?lI~~dos a m~lI~'lr n~ vespel:, d,1 ~IU~I,I~,lü,'IÜe P0rlIUO sITo ,grandes fúC05 do illf~cçüo, pois que lIada é maio
~e carne que FI ~<:Isao: e ?ot,lO .abc se qual e.a ~U'llltld~I~C'~~ nocivo ao homem tle que as cxa\a!jues Ih, l1wsmo hmmm"
~ado que e p.e~,.ol~l'lta~',!JOrquQ pou~o mms u men, I
E' condie!Jão bygicnic<lll1eiDOl','J r:~jlalhar o m"d POSSIVO!
bu1,a-se: quantld:I~: d~, ,lllolms que,~a ea~a le~, ,Com, este~ o generouumallo; uITu ha nada mais no~ivo Dü iJO'~ll"!'I, tunlll
meIOs 1"'0 se conop~llll,lLUdo, ~odC1ao .alies ~el a~lIr1a I!lulh a dizcr do que [) mesmo 11OInUn, e ,'S grandcõ CIlld<', l"ll'
dos em,parte: mas;e lllalS dl~,c~1 e pe,ngoso"I1lulh:\os, c a s,io sen'ão grande5 focos dc Illnlcstias, [, so esta cidade do
AgolU, , SI, 1'1 es,~ente." dll el a~gum,l, eouoa em I el,lç,1O '~ Rio de Janeiro hoje sujeila <J. fehre amurc!la, cheGai a ter 1!1l1
fluC nos ulsse o ~lObl e sen"~.o_r pel,1 ~,lhla lluanuo Ial,lou ,uon ou ,I nus miluões de b~hilalll.e" CUllH> p,jde succedcr par<\ o
-tem l'o,bre as a.,uas potavelo, lefclllld~e ao Ilue 1hz a Junta· futuro t'uem poderá dar vaz,10 á lnort::ii,:,ule ao cilte!TO Ju"
.de byglene publica, ou por outra o ,pl'c,sldcnte desta, e a pro,
to' lO 'o Li'll uel'o (']'10ello 'I
'
't
'lt'
V, E·Ã, quc eu f"m;~l e"-ta, oIr'
c'
0- mor
s n mel do
'I quo• houvo
, c na força lia fe!J!'e am:\I'(:l\<~
pOSI o perml a;~e
oer.vaçao,
~~
temlmmo-n'JS
{;UIO saber a ra~,1O v~r que sendo a Ju~l.a uma corpo~a~ao,
,18"0.' ona- com a po ulado que temo, e calcule""
I
,
quando se traIa de apresentar relatono ao goveroo e l'Ó o e, 1 ,I ~ '''I) tO V" ,; e 1_ P •
, 'd
fio
'
c . 11'
'd"
que uesgracüs a cri> nao,
1:lesl enle ~ue bU,ra, eY,lrece n:lO ser; a OUVI a, ~~~cq~~·
1'''l'tanto; scnuores, a e,qlital do imperio, a granJc cidade
do lll'w;il, deve ser coilotaria em cima da sen,l, o!ide temcs
c m,al que Ja vem de tr,lz, e pOI quc raZile ~Ia, ~e o" I
'OUVir ou parecer que ouve somenle a 0blOHIO ~e um~ só um cliJ;la dtllicinsissimo, Em ambas as mn"gel1; dI' l'al',',h)'h"
pesso~ quando dev<ll euvlr a todos_ os me~n ,~osda Jun~ll , .
'ba plani~ies u"lI;;s e elcl'ada" onde se péde oôlalJe!L'(Cr a ca,
O Sn, IJABQUEZ de OUND,~: -NilO é OplOUlO do Pl'cslllente, pital e donde, com a 3stralla de [PITO, sor::o Illuilo r;>ecl6 ,,:,
O Sn: JOBIM: - V, Ex, manda a junta, mas tenuo visto, e comnTl!OicaçoÓcs pai'a csta cidade, sue devo sc: ,óm~i1:e
contipúo a ver que ,é o presidente upicamente queJaz o re- c~lllmerclill., A cap!ta! do l!np,cl:w ,~;la e~Jl, ~rn~)~:n mc:: a'lu,,:
IHlorJo a seu arbIlrIO VIs-tO qU1 a JuD1a parece nao fi"urar e.l,l eXpOl't,1 \lUO so ao, H,"~ILs do CMI,11l"vlrO, COI,IO ""
,a.h!.'
b
grandes ,epidemias que eilc !lOS póde trm:or, ll'piJ05, febrt!
Agora, além do querer a muâança do matadouro, ·çuer amarella, peste do Oriente, I;IC, , etc,
_
"',
tambem a junta ou o p,'esidente da jun'ta a 'ilcstrui~<io ao
Uma grande cldado_em Cima da serra lIao osta SUJPlt1 ",
grande deposito ou' dos dppositos de agua, quando custou febre amarella; esta lIao chegara la nune~, o o nJcsmo aco~
,u!uelle 200:000$ ou 300:000$, porque díz que este deposilo, tecera a respello de oulras mudas molcsUas vtagctras,
longc de ser f~v~ravel á saudo puhhc~,_é nocl~o, ~Ius como
SI'. presiI1ellte, passarei ngora a fnzer nl;junws o!JscTva,
se p6de admltllr semelbanle proposlçao? ro1t;,nao se sabe L~es a respcito da Santa Casa da Miserieordia,
que é nesse deposito que se acculll,!1,iO as maierlas vegetaes • Senuores, sempre considerei como muito máo o local cm
<i,ue podem ser transportada~ e pUll'~ficadas, e qlHl esso, depo- que se acha o bospital da lilisericordia" mas emDm, nITo IH'
j)llo pód~ ser facllmenle lavado, senao todos os diaS, ao ;nenos remedio senITo ir pOl' diante Ja quc ali esta, Aquelle logar
de tempos em tempos? Que dlJJiculdade ba ncsta ',avagem anuo póde ser saluure por .ser extremamcote exposto ú virahoras mQl'tas e {)m O':casião em que o povo nITo eXige agua? cão' quc é ali muito forto; qualquer aberturu de j..nella li
O mal seria peior, ~reio eu, se n~o houvess~ ,e_ste depOSito, 6aslaute para dar uma broncbitcs, UnJa pueumouia, mn<t
porque essas ma~~l'Ias, veg~taNl nao so e~'tupmao os callaes', ti3ico emfim, Alem disso era nccessano quo o hfJSpltal da
'Com~ mesmo venao alada ~ofecclOnar mUlS a f!1esma agua, 'pobreza eslivesse no ceulro da ~lesma puureza, Ca pobreza
se nao se deixassem deposItar para serem depOIS expel1Jda~, não resido lá por baixo a beIro-mar; ahl reSide o comEu, senhores, nilo parlicipo do temor que aqui se tem mercio,
manifestado a respeito da falta que póde haver de agtia plltaOra se as condiccões da localidade nITo são ;avoravcis a
vel em ,!ma capita.l como o Rio de Janeiro, NITo é posslvel esse e;tobdecimeuto: accrcsco uma circumstancia e ó, liue
<i~e o RIO de J~nelr,) possa nunca ~om'e~' falta ~e agua se mio ha sempro Lastonte cuidado hygienico a seu rel'pclto,
Il~~ por deSCUido, e a razão é n,lUl,tO' simples: ha na sua E' prohibirlo por exemplo pelas posturas, da camUl'u nllHl1CIvlsmhança uma ser.ra, e na proxllDldade desta, serra, e no pai {;rear on alimcnlar cerlos al~imaes mmllmdos dentr~ d~
{;entro mesmo ~a Cidade, ha monlanuas de argl11a, que s~o cidade; entretanto uentrQ do recmto estreito da Santa Casa
grandes deposItos de agua. A montanha de Santo Antomo da Misericordia conservão-se 1,0rcos, enstem ali ti capatlos
'Contém nas suas fraldas grande quantidade de ogua potavel, <:achacudos (Tue são uma infeccão ao pé Il,IOSmo I!as cllferque tem é verdade algum ~al marinllQ; mas isto em vez de marias,
,.
•
ser um mal, é um bem, porque o sal f!1arinllo faeil!ta ~ diOS. r
,_ E'
?
gestão; a agua que não contem sal marlOho não é dlgemel.
n, DAnA0 DE IRAPA~/',
pnra comer
Talv~z que essa contenba um pouco mais do qu,e serta pa~a . O Sr." IOBm :- NJ? S61 para que é, rnast!'l-Se ess~ facto
deseJar; mas quem nilo sabe que a agua da CIdade do RIO Impropno de um Ilospltal ; e depOIS a nllSencordla lIilO tern
Grande é tambem salob!l, e qual é a cidade do mundo mais privi,le,gio que a isente de sU,ieitar-sc ás rosturas da. camar;t
sadia do que a do RIO Gmndc? Não conheço, Quando a mun!clpal. As posturas problbem a cre~çao do porcos dontro
agua é saloba pórque contém phosphatos ou saes de cal, da CIdade, e eu não SCI para. que SilO estes, caeuaçudo>
,então póde ou deve mesmo ser nociva; mas quando contém (risadas) dentro da Sallta;Caca,quando ha por alil tantos porsimplesmcnte um pouco ue sal marinho cc~o as aguas da cos IIue se pO'.leill compr;'" p"rn CC!!c'l1ll1" d~,\o t',tabder,,·
·tI

°

6Eii5ÀO EM 1.0 DE AGOSTO DE f8Gi.
íllCllln. b;' \'~.rdad0 qUi; a carne dos porcos crc(ldo9 .em. casa

C mais S,1boro~a, e ali ~obr[io sempre alimenlos que llodem
7;'01' 'l(ll'ovcil.ados para ceyar eS5l'::' allimaC5. mns cra mcl~or
iJuo ~C'I"\'i5S('m para alimün:ar aves quo em linda são n~civa5.
SeniJol'es, tenllo muiLo reeeio de faila" a respeito das
:·i·tll~:; uc carir;i.de, porque toda:, as vozes que EC diZ alguma
cou;a il este l'l"peiLo, ellas tem tanlos devotos, que estes
t1Jo··sc logo por esci.lildali:rudos só com a m'cnor observação
quo, se fa~:a. Entre tlH\lo deyo dizer que l~jl0 SOlf contrario
aos benl'licios dessa santa instituição, (Apoiados,)
O ~n, DANTAS :-C'.lmo curandeiras,
f) Sn, ,lo",;, :-Eu eslou persundido que cJlas têm sido de
muita ulilid,"ie, qlrc rUas tl'ouxel'ão orrlem, e que trouxerão
mal::; asseio do (lue c:íisfi'a naliuelJa casa.
O SiI, FUN5ECA :-Apoiado.
() ~1' JOBI)I :-Mas Ô prcciso que nós altcndamos muito riS
cnndi~Gcs da crcce;10 Gcsta instituicão: ella lIão foi creada
nem liara adnlilli:-.lrai' cstilhclc2imcnlos, l1em para ensinar a
mocidade; ella foi crcada pc]'o scu sallto inslltuiuol', S. Vicfntc de Paulo, uniCGmflllte pal'a curai' Og doentes miscraveis
c para zclar os engeitados, os expostos; fonlo estes os dous
fill; cspcciaes desta institlli,ào, Póde ter alguns inconvenien"ea o ensino das IIOS5a5 meninas enLregue quasi exclusiva
mell~e como vai sendo :ís irm,1s de caridade; ellas sa1Jem de
I:L lal"e~ coni algum rallil tismo <lo mais.
O SII, FUl'iSEC'\ :-i'lão tenha medo disso, tenha medo do
contrario.
O Sn. Jom:\! :-Ten1Jo,
O Sn. DAl'TAS :-And,io procurando os demonios pelos eall1·05 da casa. (l1iso.)
O SfI. J,)n!;I: - Além desla ohserva!lào [[,U\) faRO, direi
que n;10 ~ci, Sr. jn'csidentc J se' as innils de cal'~Jadc t'êm
por lei algum privilc~jo I",ra passarem pela alrandcga o
quc '1l1crcm, O quo e certo e que ellas têm uma espccie de
cl)lJlmcn.:io, fjliC Lrcio que n;10 é lici Lo j cllils têm 110 Hospi<'in de \',;rlro [[ lima cSJl3cic rio loja do tndos os uhjecltl5 rle
luilellB de 5elliwl'a, IjUC eilas dizem que sào fabricados pelas
li)cninil~.

O Sn. Fo~sZG,':- E ~ão.
O Sn, JOlll,r:-nlas,_ eu duvido que tanta~ cousas tão PCl'rcitament~ feitas, sej>1o f"hricadas sómeote PCl1l5 meninas',
!ia «bi alguma COU::ia qne n;10 deve cxí,stir.
, O SII. Fo~;sEc,~.: - ALe a5 alienadas ensinadas por ell a,
jazem COUSil5 mUllo perfe:tas.
O Sa, Jonl~ :- Póde ser, ma5 qu~ndo vi esso commercio
liquei adminli!o; é UllJ:! loja muito grande com oiJjectos de
~oilctte de senllol'a, cu~;') ,bordados muito bonitos, etc. ; parece-lUe quc tUllo ;ujuiilo tinba valor consilleravel, e lIão sei
oc eJlns têm o pl'ivihgío de passar ludo quanto quercm
pel<t alfancleg-a ; 11;10 sei se i5to é coul"enieute e se é fundado
em lei, a ser cxacto.
O So. FO~SECA :- loto é um elogio a eJlas, porque ensi~
não tanta cousa.
O Sr.. J.onm : - Outra observação e a respeito da despeza que fazem as irmãs de caridade na Santa Casa da IUisericordia, que me parece ser e):lraordinaiÍa. Não sei se é
exacto tudo quanto se diz, mas faco cá o meu eaiculo de que
a despeza com ellas não póde ~er· senão muito grande. Eu
~crvi n(ll[uclla ca5a 30 annos c a dcspeza ba vinte e tantos
ann05 com os doentes andava por 70:()OO.~ ou 80:000$ por
anllo, anda bojc POI' mais de 40íHJOO,j),e entl etanto o numero
de doentes nãu augmentou na me5ma proporção nem triplieou
para que se teuha quintuplicadu a tlespeza eom elles. Esses
quatrocentos e tantos contos são realmente gastos eom os
doentes ou são gastos em despez~s extraordinarias com as
il'màs de caridade que tem aqui um tratamento bem diITerente daquelle aue ellas tem em Franr.a, um tratamento
muito (liITerente ·daquelle quo tem no p!Íit da sua instituição ? Elias tem cá certa, reg31ias qu e lá não podem ter
!lem, tem; e bto, meus senbore5, deve aC<ll're'al· despezus

muito grandes. Ora, Creio que a miscricorr.lla não deve (S'ban.iar o dinheii'~ dos pobres ~Olll de511czas talvez superfluas,
lia (;0 ou 80 ITlll:1s de cal'ldado elllpregadas ali; com (;0
'ou 80 Irmãs de caridade gastar-50-hão 80:000,5 como parece que é.a desPQ_a qu~ ca1Jel';" ,a ellas dess~s' 400;000,;5.
~ue ,e gas.tuo na tíaota Casa? AUI' ha uma yerba que augillllll.la milito essaíles,peZ'a c é q.ue Ilénhuma ae\las vem parai
ali UI scm .se pa'ga:r la no sell palz d~;]? ~ass.ageng" uma rar<l.
'a vmua oucra para a volta; a admlnl5tracao da lIlStltUlCão'
,em França exige quo seja paga tambem i passagem parã [l'
,volta, purqu~ logo qu.e ella5 não se dão a'qui' b{llll, tem o direito de voltal', e mUoltas veze& não vollão, morrClll e essapassagens "ão sei se é paga á misericordi;}, lá fica provavehuente a sua i'rnpol tancla.
- Outra observação, SI', presidcnte, que julgo nccessario'
razel' é que flUje se respeitão muito oa direitos da seiencia'
eutre as naçl\es- sa1Jias do norte da Europa não é permittid~
que uma a~mini'stração leiga, uma administração que não
tem conu·elInentos medlcos, que não pó de apreciar as babihtaçõe5 dGll facultativos os nomcic a seu arbitrio e ás vezes
pcr s~m'ples empenhos. Até nos Estados-Unidos para o grande'
hospital Belte-vue-hosJ!ítal, que é um hospital particular os
racultativos são, de conformidade com a lei nomeados 'depois de sujeitarcm-se a um concurso perant~ peritos sabios;
'ninguem é admilLido a ser medieo ou eirurgião de um bospitul scm lcr dado provas de muita capaeil1a,de. Entre nós,
'pOre!ll: o. r."cu1l3tlvos são nomeado.s. par mcro capricho das
~dmlrllstnçoes, que n~ têm as bablhtaçõrs IJl'lõessarias para
Julgar desses faeulta.tlvos. E' uma condição cssencial para os
progressos da sCleucla, que os faeultativos empregados nos
hospitaes sejJo bomens ha1Jilitado& para ensinar, porque em
nenhum logar se pôde aprender tão bem medicina como nos
hospitaes; na dinica part'ieular não se aprende naFla ao, passo IIUC ne8se5 estahelecimentos ba complota liberdade o'
,frequentcs oeeasiõ..,~ para fazerem-se autopsias, sem as quaes
não é pussivcl sa1Jer-se medicina.
O Sn. V}SCO~DIl [}E JEQuITI~n01'iI!A:-Apoiado.
O Sn. JODl;I : - Portanto, senhol'cg, a administracão da
Santa Ca5a não deve ter o ar1Jitrio de nomear os facuftativoil
que muito hem quizer. IIm1Jora quando o racultativo nomc~do pela maneira que ~ca?o de dizer, não cumpra as' suas
obl'lgnções, ella tenh I o drrClto de o pôr na rua e de admittip
-outrl}, entcndo que não o deve fazer senão por aquelle meio.
Os facúltati70s só devem reccber ordens da administrarão,
'natjuillo que não pos5a o1fender á saude dos doentes; a hôra
da entrada, a ol'dem que deve haver no estabelecimento é
~a admini5tração; elles têm obrigaç~o de sujeitarem-s~ a
15S0, mas a nOlllea~ào nào deve ser feita sem provas- suffic!cn Les.
Passarci ag01'a, Sr. presidente, a outro assumpto; passarei a tra tur do estado da mstrucção supllrior em nosso paiz,
Sr. presidente, ha 40 annos ou mais quo a constitui.cão
do estado aciJa-se em vigor; entretanto ainda nenhum ~o
vel'~o aciJou a proposito cumpr!r uma disposição que julgo
Indlspensavel da mesma constltuleão, e vem a ser a creacãO'
de universidades, ou ao menos' de uma no nosso'pai:•. Não,
se pense que é cousa indiITerente a creaeão de uma universidade; é de summa irnportaucia, e nãô conheço paiz civilisado algum qu~ não tenha ao menos uma universidade.
Temos academias, é verdade; temos faculdades, é verdade;
mas raculdades dispersas, e as scieneias silo, como bem
disse Cicero, todas ellas parcn.tes, e aultiJião:se reciprocamente. Os estudantes de dIreito têm' neeessldade de ir ás
aulas do medicina rara terem algumas nocões de medicina
legal e têm tambem nccessidade de saber ãlguma cousa de
anatomia. Os estudantes de medicina tambem aproveitarião·
se pudessem frequentar algumas aulas de umu eseola de
direito
Além di5to; Sr, presidente, as vocacões não se podem manife5tar, não podem ser tambem sentidas senão qualldo a
mocidade está em uma universidade; ouca Y. Ex., SI'. presidente, o que aeontece no Rio ds Janeíro. Nós temos este'
anno matriculados na (acuidade de medicina 19'2 estudantes;
destes, 102 são fluminenses, e apenas 90 é que são provin-
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cianos; qual li ra;ão disto? l\sLcs 1Ili.l flumiuenses quo. vão
c~tudar medicina se .houl'osse uma universidade no IlIO de
Janeii',o, havião de ir todos eSludar medicina .com~ ."."o? pc
corto que, dosde ~ue cstudass.eu~. preparat~rlOs! muo OUVir,
norque as aulas sao publicas, o lent~.de. hlstorla ~~~ural o.u
6 de.m.athematicas, ,ou o de tbeologla"e~ su~ma ll"Iao ouvir
todos os lentes de" que se coml'0o um;,J. ulllvewdade, e conhecerião.im\ãO me\bq,r qual o se';i gosto" qual. a sua. propensão,
qUlll li sua vocação" ~ nao senão for9adQs a segUir uma pi'~
fissão. 11, que se dedlcUo ,por n~ce,sldade ,e par~ a .qual nao
tem vocac,lo alguma.:Els-aqul om dos fins pl'lncl!,aes das
ultiv~rsidádes; .a mocidade reupe se para estudar OS !,repa.rator,io s n;,J.queUe lagar, e depoIS sonda.. a, propna proJl~nsao.
Por poderem sondar esta propensila fo! que .apparecêmo ~o
me!1s, adrniraveis, que elles m.esmos, nao sablão o .9ue _erao,
COlll9, esse, celebre.!r. Sebastião, do temro de LUIZ XV de
Fran.Ç;,J.. que ipdo a, uma aola de Olecbamca ficou e.ncantal~o
de,Ruvir o que o lenle disse ,e tornou-se. o mc.ehamco .. mal~
r(dtiJiravel do seti sec,ulo, com o que fez Immensos serviços a
'. "
iotl)lstria do seu pait. ,
, Mas, Sr. presidente, qual li 6 rrol"elto que. nos resulta
cl.essa dispersão das faculrl.ldes? Quer-se s~rvl.r ao ·mesmo
t.emp,o ás provincias, e s,crvin~o-se a. Ulll~ proVlucla em que se
põe liina faculdade, del)Ca:-se. de servI." a outras, porque os
estudantes das .outras sIio obng,ulos a Ir a essa faculdade, e
entretanio nesse logar oude não ba senilo uma faculdade, não
se dá a vantagem qoe acabei de referir. .
.
•
~Iem diss.q, é preciso que a instrue,~o .superlO.r esteja debalxO dhs. vistas do governo, ou debaiXO das vistas de um
consellio de iostrucção publica.
O SR. PO~IPEu:-Apoiado.
. O -SR. JODm:-O n'osso regulamento da facuidade de medicina dado em 185~ e o regulamento das faculdades de
S. Paulo e do Recife, coritêní uma disposição que. li c,oml'leta~
. meDte i1\usoria, e é qoe coJlipete, .(creio CJ:lle ê o art. 46.,los
estatutos) ás faéulda.les dClermln~r o methodo de enSI!IO,
designar os compendios, ctc;; o que c ~ue co31uma: aconteccr
nas faculdades a respeito de cúmpendlOs, a. respClto de methodo de eDsino 1 Aconteceu ormesmo que Jlloliêre faz acontecer na confei'encia de medicos que representa conferenciando
no seu NaJ.ade lmaginaire :suscit<mdo-se entre elles uma
questão s,obre a preferenci~ do Jene, ou d~ r"ubm'be-, um.
disse ao outro: - Passez mot la r"ubarbe et Je VOU! passerat
votre sene. (Bilaridade.) Assim a.contcce nas faculdades; :c
um lente entende que deve. ensinar por M.... ~erraut na~
larga inais o Mr. Perraut ate morrer ou ser Jubilado, e abl
fica empacado no Mr. ~erraut ~om t~das as suas trivialidades
Além disso, Sr. preSidente, e preciso ver quaes 5aO ~1S doutrinas ensiDadas em uma faculdade remota, que nao tem
senão uma inspecção da mesma corporação, c por. conseguinte nulla. Em uma faculda de quee~tá fÓra das_ vls~as rio
governo muitas vezes ensinão se doutrlnilsque nao_sao o~
tbodo:las i seos lentes se~vel!!-se de a.utores _que sao mais
perniciosos do que uteis á sOCiedade. Quem nao ~abe que ha
na facuidade do direito de S. Paulo um professor, que a respeito de direito. publico recommenda a leitura dó COnlrato
Social de João Jacques R.ousseau?
.
' .
Nin"uem acreditará entre as nações sabIas, que baJa no
mund~ uma faculdade de direito r>-gular, onde se aconselhe o
estudo do direito publico por João Jacques Ro~sseau; por
esse philosopho dissolut~, provo~ador por sua ~lngular e!oquencia de todas,as paixões mas; esse forcene; essa furla,
como o chamou Dlderot· esse macaco de DlOgenes; esse cynico; esse escommungado por sua p~opria patria: entretanto,
este tecido de coritradlcôes do tal Joao Jacques Rosseau; esse
macaco de Dio"enes essa especie de cynico, é uma das obras
recommenda1a~ na faculdade dê direito de S. Paulo I
O SR, SILVEIRA DA MOTrA:- Isso ha muito tempo?
O SR. JOBIM: - HaJ'á muito tempo, O senado sabe 9:u~,
nessa obra sustenta-se e um modo exageradissimo o prmclpio da soberaDia do po,o; ora, a consequencia deste estudo
já foi a ponto, de que um estudante, ha pouco tempo,.sustentou em S. Paulo que, o povo pÓde, por mero caprJC~o,
quando bem lhe pareça, mudar de dymnastia sem dar saLJsfação a ninguem I

O SR. POJIPpu:-EIll uma tbeso '?
O 8R. JODm.-8ustentou em uma these, c e3sas doutL'l!l"ê
pas.üo .ale Eis o etreito rio estudo da obra lIes~e hOl~ICIll;
cujo .busto foi collocado na sala cm quo funcclOnav'lo 05
sanguinarios jacobinos, que o adoravão como seu grande
mestre.
O SR'. SIL ~ElRA DA niOTTÁ.:- Ainda bem que já estou juhi
lado.
O SO. D. MAf>OELI- nIas isso era no seu tempo, parece.
O SR. Jonm: - Não. entro em oulros desenvo1<imC:ltos,
porque qDero abreviar o meu recado, quero desabafar UIll
~u~.·

.

.

.

A respeito de rela;;Hç~o devo aind~ observar qüe. a .faculdade de direito de S. Paulo, da maneJl'a por que VaJ. e para
lastimHr se. AqueUa faculdade tem 11 proTessores, os annos
de frequencia são cinco, cada anno 1em dous. proress~res, e
o ullimo tres; são pois 11 pt'(lfesssores e seIs substItutos;
entretanto nós vemos este aDno tl'es Srs. lentes na assembléa gerl).l, quatro na assemhléa provincial, un! reside!lle no
Rio.de Janeiro ba muitos annos, e o outro feito preslllente
da pi"ovincia d~ Rio de J.aDeiro, c.om grande detrimentodo ensino do direito romano , em quo consta-!TIll alue esse Jll~O
fessor é eminente: quantos ficão? De 17 liranl o. nove fica0
oito: portanto este,,1nno estiverão na faculdade. somente OitO
professores, entrando neste numero os su\J,lItutos; e peEg1!nto eu, a falta.de~ses ~uhstllutos quem as sU~!lre? Nao
são enes susceptIvels de Impedimentos? do molesdas?
O So. SILYEIRA D.\ 1Il0TU: - TIa accumulação de cadeiras.
O SR. JOBIM: - Mas, quando se dão estas ~c~umulaçGr;;,
podem os professores desempenhar bem o ~eu P.lmlsteno ? Um
lente póde estudar bem toda~ essas matel'las, de 1lJodo que o
seu ensino sflja rr?veilOS? ? Como é que põde essa mocidade
.
aprender? Qua e o ensmo que ella recebe?
Entretanto" meus senhores, lembro-me sempre do velho
axionla de Pla tão que dizia: ff A educação dos cidadãos ri o

fundamento das tnstituiçães sociaes; e deve ser o obJecto essencial das leis,,,
.
.
Que educa cão recebení esses mil brasileiros que vão estudar em S. Paulo ~ Que educação recebem: ~,se~hores, que
vida passão eUes? U~a vida ignobil, uma Vida digna de 1,IS:
tima, passeando contmuada~ente pela .cldade, ou entregue,
ao jogo a crapula, á comesamas, a caSil de alcouce I
O SR. DA~TAS :-0 quadro é lugubre I
O SR. JOBúr :-E' 'cousa que nos faz desanimar, porquc
essa mocidade é que tem.d~ influir. d_epois nos tlOSSO~ destinos; é que tem de preSidIr ás eIClç~es, fa!Dr respeitar a
lei é della qu'e tem de sahlr os magistrados, os mmlstros,
os' deputados, os sen·adores,. e tll,do q~anto ~a; e como se
quer que bàja crencas no palz? Como c posslvel haver boa
ordem, como é possivel hav~r verdadeiro progresso, quand.o
essa mocidade ach~-se redUZida a semelbante estado? Pala
que f~llar em progresso, quand<!. não olbam~s p'!-ra .as causas
priDclpaes da nossa retrogradaçao e da nos,a desgl aça ?
O SR. DANTAS :-E' só na academia de S. Paulo que
acontece is~o? Aqui no Rio de Janeiro tambem a escola de
medicina já esteve sem lentes.
O SR. JOBm:- Sem lentes? S.em leute?? não m~ consta,
Além disto, SI', presidente, eU,direl que aCldade de 8. Paulo.
como cidade pequ eDa, não põde ter, Da pr.e~ença d~ uma
quantidade de estudantes tão num~r.esa, a pohcla q!!e.e conveDiente que tenha; porque o espmto de corporaçao mvade
10"0 tudo os estudantes faltão o respeito a tudo e a todos,
e Õs mes~os lentes tem medo delles: Quand~ os estudantes
vão ao theatro, ou a qualquer reunião pubhca ha de fazerse-lhes a vontade, ha de se dar a peça que elles querem e,
se não se dá a peça. que e!los quere,!!, faze,m as~~adas
medonhas, a força pubhcaé obJecto de Ii!d,bl'lo, e,les til ao-lhe
as armas enchem de cicarros as algibeiras dos soldados,
pintào-Ib~s a cara ("Uaridade), emfim fazem cousas absolutamente iDdigDas de uma mOCllfade bell!, educada,
E perguntarei aiuda: não será. posslvel acabar com aquelJa

~l
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especie de entrudo portuguez, de que são victimas os desgracados novatos, faltando-se-Ihes com o devido respeito
pessoal, com esse respeito ás pessoas que todas as nações
civilisadas tratão de sustentar e desenvolver como á prilllClra
necessidade da harmonia social? entretanto em ~. Paulo
umpob re novato é objecto de mil perseguições e desacatos;
cortão-Ihe as abas da casaca, cort50-lbe o cabello, botãolhe alcatrão na cabeça I (Hilaridade), emfim é victima de todo
o genero de borrores. Pois isto é tolemvel? Na faculdade
onde estudei,em Paris onde havia talvez 5,000 estudantes,
um novato era objecto das attcnções de todts, os mais provectos o recebião com agrado, o tratavão com civilidade, o
encaminh,lV<10, dizião-Ihe quaes er;;o os liVl'es, que devi,lo
comprar, quaes as aulas que devião seguir, quaes os cursos
parliculares. Em ~. Paulo ba esse maldito costume da univorsidade, ou da ponte de Coimbra. essa barilal'idade, esse
facto indigno de um paiz civilisaclo, senbores, como era o
nosso entrudo, esse nosso malvado entrudo, que felizmente
acabou.
(Ha um aparte.)

nhumdosdafaculdade de medicina da curte,lembrou-se dapena
de prisão para os estudantes dentro da escola; mas o ministro,
que enWo pl'esidia ao-conselbo de ministros, o fallecido marquez de Paraná, entendeu que devia estabelecer nos estatutos que o director da faculdade pudesse impur até 8 dias e
a faculdade até 3 mezes de prisão por delictos commetlidos
dentro do recinto da faculdade. Um estudante, Sr. presidente, eôtando no saguão com outros muitos, talvez 80 ou 100
e ouvindo outro estudante estrangeiro pronunciar asperamen~
te o portuguez, chegou-se a elle e disse-lhe uma graca. O
eôtrauf:eiro o repelliu, o aggressor voltou de uovo, e -o estrangeiro disse-Ibe uma palavra deshonesta para o repellil·.
O esludan~e que tinba sido o provocador, pegou em um bastão de um outro que estava ao pé delle, e o quebrou na cabeça c nos Ilraços desse estudantfl esll'angeiro; fez-lhe san·
gue na cabeça e mui~as contusões. no bmço, e o offendido .foi
Immedlatamenlll queixar-se ao dlrector ; elle não reslsllu,
apanhou e tiverão os outros a cOl'agem do cobarde deixando
o pobre estrangeiro levar muitas pauladas.
O oITendido foi se queixal' e disse: « Sou um homem forte,
como vêdes, eu podia esmagar o meu aggressor se fosse só
Ao menos no Rio de Janeiro, grar·as a Deus, está isso com elle, mas lembrei-me de que era ostran?;eiro e estava no
muito mudado; não é como antigamente que ninguem podia meio de 80 ou 100 brasilei~os; por isso soffri, levei as pansal1i,· á rua sem ser insultado; os homens de brio vi,io-se ás cadas com resignação." l\Iandou-se cbamar ao aggressor.
vezes forçados a brigar e se era um militai', a puxar pela es- COI~O foi isso? " Elle injuriou minha mfLi, disse que minha
pada em consequeucia dessa faltll. de respeito ás pessoas.
mill era uma ... que fosse ,i. .. l> « Senhor, são modos grosO respeito as pessoas, Sr. presidente, é uma condicção tão seiros e injuriosos dauossa lingua, mas uão quer dizer nada.»
indispensllvel em todos os paizes morigerados, que na França, "Elle provavelmente nem se lembrou de sua mãi, disse o
por exemplo,um criado que sacode um tapete ua rua de mo- director. Foi este maca afinal condemnado por muito favor,
do que caia algum pó sobre quem Im,sa, tem seis mezes de além do direito que tinúa li estudante offendldo de procurar
prisão impostos pelo tribunal de policia correccional, um o seu recurso na ju,;tiça ordinaria, em 8 dias de prisão;
porteiro (Iue estando a. regar a frente de sua casa, atira agna era a primeira vez que se impunha a pena de prisão naquelle
na cara (e um mendigo que vai passando, tem essa mesma estabelecimento. Isto aCOnleceu em um sabJJado, o maca foi
pena, se o mendigo s~ queixa dessa falta de respeito pessoal recolhido_ á prisão. porque lá já havia uma casa propriâ para
como vi. Entretanto os estudantes de ~. Paulo pratic;1o im- esse fim com todas as attenções; mandou-se que fosse á casa.
punem,nte actos dl natureza que referi com GS seus collegas para trazer tudo quanto quizesse para estar os 8 dias; mas
1I0vatos 1
quando foi, logo no domingo, dia immediato, appareceu um
O Sn. DANTAS :-1'01' que se refere sómente aos estudantes dec~eto de perdão do poder moderador a este moço. sem ser
de ~, Paulo? No Rio de Janeiro é a mesma causa.
OUVIda a faculdade,. e ordem para que fosse elle posto immeO Sn. JOBIM: - Os macas da escola de medicina do diatamente em liberdade I
•
Rio de Janeiro não pratié;io assim, o caso não é tão
O poder moderador, em um domingo; por uma cousa tão
pequena, foi incommodado; e assim tez so perder a forea
grav.e, em uma grande ~Idade_ os es.tudand.es achão-se co.n- moral de uma llena estabelecida pelo proprio governo ...• e
fundIdos com a papulacao, sao mais pohdos, acbão-se diSpersos, não constituem uma corporação tão compacta. Fazem não é certo que a immoralidade vem de cima, SI', presidente?
disturbios proprios de rapazes, é verdade; mas em geral a Daqui resultou que a faculdade nunca mais quiz impOr a pena
mocidade que estuda medicina no Rio de Janeiro é muito de prisão; e o estrangeiro nunca mais paz os pés na facula.tteneiosa. Sou director dessa faculdade ba mais de 20 an- dade.
nos, e nunca tive um desagrado pessoal com um estudante,
O Sn. SILVEIRA nAl\IoTTA: - Não se póde saber quem foi
nem o menor motivo de queixa delles.
" o ministro?
O SR. JOBIM::- Não senhor.
O SR. D'l'lTAs: -Até o govel'llo tem intervindo em alguns
casos.
O SR. FEnRAz: - Já disse antes; j:i disse que estava aD
O SR. JOBm: - Póde ter bavido alguma imprudencia.
lado.
O SR. DANTAS :-Brigas com os lentes.
O Su. JOBm : - Não, senhor, invoquei a autoridade do
O SR. JOBIM: - NingueIll pó de evitar que um ou outro nosso respeitavel collega que está a meu lado direito para
estudante pratique algum acto reprovado em ralação a seu me dar razão, não quiz dizer que fosse elle quem praticou D
p"ofessor, mas isso é rarissimo aqui.
acto. (Hilaridade.)
Sr. presidento, não entra no desenvolvimento do method()
O Sn. DANTAS: - Já um estudante aleijou um ente
de ensino seguido em nossas faculdades, por que isso n,10
O SR. JOBm :-Não me consta; se tem havido desattenções vem para aqui. O que direi agora é que pela minha parte teestes factos são ordinariamente punidos. Eu vejo a meu lado nbo muita confiança na nossa mocidade por seus sentimentos
um venerando ancião a quem muito respeito (O Sr. JIlarquez gener,osos, na sua coragem, e confesso que regosijo-me muito
de Olinda) e a~roveito agora esta occasião para referir um e mUIto de ver a V. Ex., Sr. ministro do imperio, sentado
fncto, que confesso, doeu-me muito.
nessa cadeira com a illustração que o distingue, estou perSr. presidente, haVIa nesta casa. um venerando velho que suadidu de que temos muito a esperar da nossa mocidade, mas
eu muito presava, e que aqui repetia quasi todos annos, que é preciso que quem quer fazer o bem tenha a forca moral
a immoralidade no nosso paiz vem de cima. « Alguem Pól.- necessaria para vencer as grandes difficuldades que êostumãD
recia incommodar-se muito com isto, e com a frequente trozer as preocupaciles e os habitos inveterados.
repeticão do caso de S. José dos Pinbaes, mas eu creio '1ue
Se eu quizer fazer uma comparação do methodo de ensino
u falléeido senador Vergueiro tinha razão, a immoralidade seguido no meio-dia, com o que se pratica entre as naciles
no nosso paiz vem muitas vezes de cima; permiUa o senado sabias do norte da Europa, tomaria muito tempo ao senádo,
que eu refira um facto que o confirma.
e não é aqui lugdr proprio; limito-me a dizer que se nós
Na reforma ultima dos estatutos dos nossas faculdades de consultar-mos o que se passa, por exemplo, na Suecia, na
direito e de medicina forão consultados os I'rofessores, creio Dinamarea, na HolJanda na Prussia, em toda a Allemanha,
que de todas ellas, e parece-me que nenhunl, pelo menos oe- e na Inglaterra, veremos que não ha um lente occupando
J)
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lo~ar em qualquer das universidades de necessarios que não
seja uma a.utoridade ao menos na materia do seu ensino,
nem é posslvel, com o methodo de ensino que lá se segue, que
um homem que não ten~a capacidade possa s~r professor
destmcto, e esteja ensmando a mesma mOCidade o não
soffreria, porque eUa tem muito amor á sciencia e goza de
certa liberdade para exigir aquillo que lhe é devido, e o
exige, e não ha lente que não se i veja ~na necessidade
de satisfazer á opinião dos proprios estudantes que é muito
valiosa, porque se o lente é insupportavel. ningem o ouve, o.
estudantes ~em a liberdade de não o seguirem e de irem pro
curar a sua mstrucção onde a achrro melhor, frequentando elles
qualquer professor e apresentando documentos disso, são admittidos ao exame da faculdade, e os examinadores nem
sempre são os mesmos lentes, é uma. commissão nomeada pelo
conselho ou consisto rio da unil'ersidade, ou por uma corpol'aç~o Superior, lJ.ua1quer que .seja a sua denominação, que preSide a mstrnccao, mas aqlll....
E' necessarÍo que 8. Ex, lance os suas vistas sobre o es
tailo em' que se acha a faculdade de direito de S. Paulo; e
eu .tambem teria a dizer da nossa faculdade, mas limillo-me
uDlcamente a esta observacrro : que quando o governo fez a
reforma, crp,ou alguns logares de -empregados e de professores, e ao mesmo tempo 15 opposit'lres com 6 substitutos,
e~tes ultimos for.ão abolidos, e fazem as suas vezes os opposltores sem venCimentos, creáril?-se ao Dles,mo tempo algumas cadeiras, talvez desnecessanas.
.
O 8R. SILVEIRA DA MOTTA:- Duas.
O SR. JOBIM: -Creárão-se quatro de que não havia talvez
~rande necessidade, mas emlim existem accumulou-se no
Rio de Janeiro e Bahia esse numero de professores, e deixouse a todos as outras provincias inteiramente desprovidas de
ao menos algum ensino medico_ Senhores o enSIDo de certas cadeiras de medicina uão é só util par~ a saude publica,
e para o curativo d0i1 enfermos; é util, é necessario tambem para a 11.dmirristração da ju.tica. Attenda V. Ex. a esta
eonsideração muito importante, que na Allemanha e na Inglater~a ha universidades que nITo possuindo faculdades de
medlcma, tem cOIDtudo uma cadeira de anatomia e outra de
ehimica, porque a qlrem hão de recorrer os coroners na Inglaterra em casos de envenenamento e de ferimentos? Jllas
veja S. Ex. que quasi todos os actos de corpo de delicto que
se fazem por este nosso mundo brasilico são nullos ou quasi
nullos, nào tem regularidade alguma; dahi resulta que li
nossa a~minis.traçi!o de justiça é toda falseada na parte crimmal, e arbItrana, e a~ preoccn pações entre nós sITo taes,
seuhores, que até um magistrado velho, aliás mui respeitavel
tendo composto uma comedia, metle nella a ridieulo a me:
dicina legal como uma innovacITo escusada! uma sciencia
que es~á. ~a muitos annos em grande honra l1Iltre todas as nacões clVllisadas I
• Era de absoluta necessidade de que ti vessemos nas nossas
princip1!-e~ cidades al~umas aulas de medicina. O exercicio
da medlCIDa nas provlllclas é manco; tudo se acumúla no Rio
d~ Janeiro. Çomo eu disse no principio, ha na faculdade do
lllO de JaneIro 10:2 estudantes fluminenses, quasi todos aqui
ficil.,? ; é. raro o que vai para as provincias; e então, como
serao feitos os autos de corpo de delicto? Haverá alguma
regularidad~ na administraçilo da justiça, quando se tratur
de certos cnmes, que não se podem reconhecer sem a intervenção daquella sClencia..
O. SR. SILvEmA DA MOTTA:- Quer mais empregos para os
medlCos?
O SR. JOBIM: - Não são empregos para os medicos ; uma
vez que elles gozem de certos previlegios e de certas vantag,ens, sejão o~rigados a proceder a esses actos de corpo de
delito, mas haja quem os saiba fazer; e, como se farão, não
havendo quem os faca, Dem instruccões para faze-los?
A respeito da facÍlldade de S. pâulo, concluirei dizendo.
que o melhor meio de reforma-la seria muda la para o
Rio de Janeiro; creio que a séde em que seacha na ciàade
de S. Paulo, não é .boa.
'
O SR. FONSECA: - Eu acho melhor mudar a de medicina
para lá.

o Sn. JOBIM: -Onde se bão de fazer os autopsias? Onde
achar clinico snfficiente? Em que bospital se ba de aprender
anatomia? Oro, pelo amor de Deus I
Senhores, 1,000 estudantes em uma cidade como S. Paulo...
O Sn. SILVElnA DA JlIOTTA:- Não tem 1,000.
O Sn. JOBIM: - Tem quinhentos e vinte e tontos matriculados na faculdade, e nos preparatorios mais de ~OO.
O Sn. !ll~JSTRO DO IMPERlO: -E, se V. Ex. calcular tombem os que estão nos colIegios, v:li longe
O SR. JOBm: - V. Ex. é paulista, mas perdlle-me uma
verdade que tenll/} ouvido a paulistas velhos e respeitaveis,
a cidaue de S. Paulo nunca primou, mesmo antes dos estudantes para lá irem, pela sua severidade moral. As cidades
rio norte e do sul_passão por muito religiosos e morigeradas,
mas a cidade de S. Paulo foi sempre uma cidade de costumes
um tanto relaxados. Não quero dizer que não haja lá muitas
familias respeitaveis. mas essas vivem concentradas, as
moças uas boas familias nem se animào a chegar ás janelIas.
O Sn. FONSECA: - Não é exacto isso.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Esta apreciacão historica a
respeito da' capital de S. Paulo nITo é exacta .•
O SR. Jonm; - Não é exacta? E' exactissima.
O SR. DANTAS: - Erão capazes de fazer uma revolucão se
se tirasse a academia de lá.
•
O Sn. JonlM: - Qual revolução \
: E' preciso animo e coragem para fazer o bem; pois não se
tire a faculdade de S. Paulo, poderá lá conservar-se mas de
maneira que não attrahisse a quasi todos os estud~ntes da
maneira porque attrahe; haja tambem no Rio de Janeiro
uma faculdade de direito.
.A respeito da faculdade do Recife, S'·. presidente, nada dirCI, porque não tenho informacões sufficientes e nunca lá estive; Dias estou certo que ha outro procedimento, uão só da
parte dos estudantes, como mesmo da parte des lentes; e a
razão é muito simples; a cidade do. Recife é uma grande cidade, os estudantes vivem ali como que confundidos elltre a
pop,ulação, 0:10 estão tão compactos, tão unidos entre si, e
creio tambem que ha mais moralidade publica.
Resta-me a dizer alguma cousa a respeito da maueira por
que se fazem os exames preparatorios na faculdade Je S.
Paulo. Nós s~hemos que na faculdade de S. Paulo existe,
como em quasl todas costuma haver, uma especie de faculdad.e de letras, e, ~ntretanto, ~ o proprio Sr. ministro do imperlo quem nos diZ que o enSIDO das humanidades na faculdad.e de S. Paulo) é f~ito por uma maneira muito irregular,
assim como mUlto Irregularmente sITo tombem feitos os
exames, de sorte que os estudantes não dão provas de saber,
alg,uns entl'ão para a faculdade sem saber latim; é uma materta que se despresa em S. Paulo, que quasi ninguem conhepe, nem mesmo aquelles que estão eucarregados no
ensmo.
A maneira por que os professores são nomeados é escandolosa; ordinariamente elles não vão a concurso, nomãa·se
um individuo interinamente para servir uma cadeira que
vagou, este individuo Consel'va-se na cadeira por algum tempo
depois espalha-se que qualquer outro qUD queira ir a concurso sera reprovado e o resultado é que, como nITo apparecem concurrentes, aquelle que está exercendo a cadeira
fica com ~lIa. Isto tem aco~te~i~o; e, entre~anto, que provas
de capaCIdade deu e~se mdlVIduo que fOI reger a cadeira
interin~me'lte? A. maior parte dos professares encarregados
de ensIDur humanidades em S. Paulo não estão habilitados
pa~a esse ensin? O que disse do latim posso dizer a respeIto da rhetonca e dos outros estudos preparp.torios.
~omo se hão de reformar, senhores, os mávs habitos que
eXIstem na faculdade de S. Paulo? Como se ha de evitar
que os estudantes sacrifiquem suas familias como muitas
vezes acontece? Ra estudantes que vão para S. Paulo e nITo
se sabe em que gastão ~:OOO~, 6:000~ e 8:000J) por anuo.
O Sn, SILVEIRA DÀ !tloTu:-Upa I
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-O Sn. JOBIM::-E mais; mesmo em jogos, comesainas,
casas de alcouce, etc, Peço a V. Ex., Sr. ministro, que
é um dos lentes mais honestos e illustrados daquel!a f'lculdade, que lance vistas piedosas sobre esse estado do causas
e veja se, uma vez que não se possa applici\r esse meio de
transmutação o transformação daquella faculdade, é ao menos possivel que baja li! uma reforma completa, para não
continuarem as cousas como estão, porque são realmente
vergonhosas e degradantes para o nosso paiz. Nada mais
direi,
O J§r. n.iui!ltro do iJUl.crio pronunciou um díscurso
que publicaremos no appendice a este volume.
o !il'. visconde de .Je'luitlnbonha (pela ordem) :Sr. presidente, eu pedia a V. Ex. que tivesse a bondade de convidar o Sr. ministro para deixar sobre a mesa as consultas
de que S. Ex. fez objecto de discussão, porque alguns Srs.
senadores 'Iuererão consultar, vêr, etc., para poderem discutir ou convencerem-se disso. Se S. Ex. tivesse essa bondade rle as deixar sobre a mesa, era muito bom.
O Sn, PRESIDENTE:-Depende da bondade do Sr. ministro;
se S. Ex. quizer....
O 511. MINISTRO DO mPERlO :-Estou prompto a deixar sobre
a mesa as c@nsultas, mas eDtendo que em uma (lellas ha um
ponto que não dove fazer objecto de discussão.
VozEs:-De certo.
O SR. MINISTRO DO IMPERlO: - Feita Oita reserva, eu deixo
a consulta.
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. ministro annue ao pedido.
O SR. VI';CONDE DE JEQUITINHONHA :-iUuito obrigado.
Forão lidas, apoiadas e postas tambem em discussão as seguintes emendas: .
"Ao art. 2° § 25 accrescente-se á palavra-parochos- o
seg~inte:
.
" Collados, ou encommendados com igual congruil de 600~,
como os collados. "
" Ao al'I. '.l0 § 26, accresceRte-se, sendo 10:000;il" para a
fundaçãO do seminario do Ce~rá. ficando desde ja o governo
autorisado a subvencionar o bispo do Ceará com a quantia
necessaria para alugar um predio que sirva de seminario,
em quanto se não edificar um proprio.- T. Pompeu. "
Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada; e, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que
foi recebido, - o Sr. presidente deu para a ordem do dia seguinte:
1" parte. -1" discussão do parecer d~ commissão de constituicão ácerca da licenca requerida pelo Sr. senador AImeidà e Albuquerque; •
O resto das materias já designadas.
2 parte.- Continuaç([o da 2" discussão da proposta do
poder executivo fixando a despeza e orçando a recClta geral
do imperio, com as emendas da camara dos Srs. deputados
e as olIerecidas no senado.
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos da tarde.
lil" sessão
E~I
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PRESIDENCI~ DO SR. VISCONDE DE ABAETE',
SUilIM:.\.RIO. -Expediente. -Ollicios. -Proposição. -Parecer.
-Ordem do dia.-1' parte: Licença ao senadol' Almeida
e Albuquerque. -Dispensa de intersticio .-Via ferreu tram
l'oad. Discursos dos Srs Ferreira Penna e barão de S.
Lourenco.-Orcamento do imperio. Discurso do Sr. visconde de Jequi íinhonha.
A'i 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, 1\lafra, Teixeira de Souza, Ferreira Penna,
lUendes dos Santos, Almeida Albuquerque, Souza Ramos,
D. i\Ianoel, Dantas. Siqueira e 1\Iello, Fonseca, Araujo Ribeiro, Silveira da 1\Iolla, Cunha Vasconcellos, Souza Franco,
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marquez de Olinda, visconde de Suassuna, Souza Queiroz,
Carneiro de Campos, Larilo de nluritiba, Paranhos, Dias de
Carvalho, Dias Vieira, Ferraz, marquez de Abmntes, Paula
Pessoa, Pompeu, barao de Antonina, Pimenta Bueno, barão
de Pirapama, Rodngu~s Silva e marr\uez de Caxias, o Sr.
presidento abriu a sessão.
Comparecêrão logo depois os Srs. visconde da Boa-Vista,
visconde de Jequitinhonha, Jobim, barão de S. Lourenco,
Candido Baptista, Zacharias e Candido Borges.
'
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
barão de Maroim, barão de Quarahim, Euzebio, Paula AI·
meida, Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e i\Iello, marquez
de Itanhaem, Oltoni, visconde de Itaborahy e visconde de
Sapucahy; e sem participação os Srs. Nabuco e visconde do
Uruguay.
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O SR. 1° SEcaET.l.RIO deu conta do seguinte:
EXPEDIENTE.
O'lIicio de 30 de julho ultimo, do minist()l"io da justiça,
contendo uma relação das gmtificacõesabonadas por esse
ministerio o que não estão autorisad'as {lor lei. - A' .secre·
taria, para ser presente a quem fez a rel/uisicão.
Outro de 1 do mez corrento, do 1° secreiario da camara
dos deputados, acompanhando a seguinte
.
PROPOSI~ÃO •
A assembléa geral resolve:
« Arl. 1.° Fica o governo autorisado a alterar o regulamento das alfandegas e mesas de rendas, assim como a tarifa
em vigor, podendo pÔr logo em execuçilo as reformas que iulgar convenientes, mas sujeitando-as á approvação do poder
legislativo, na sessão do anno proximo futuro.
" Al'I. '.I.' Nas alterações que fizer deverá o governo ter
em vista o seo-uinte:
,,1. ° SimpYificar osystema dos despachos das mercadorias,
estabelecendo as convenientes regras,fiscaes, para que, só em
casos muito especiaes os volumes passem por duas conferencias.
« 2.° Centralisar a confecção dos despachos, de maneira que
haja a maior uniformidade possivel, assim na qüalificacão
das mercadorias, como nos valores. por quo devem ser despachadas as que são sujeitas a direitos ad valorem.
,,3.° Preferir na reforma da tarifa, pelosystema metrico, o
peso para unidade nos despachos, que '1)01' este modo se tornarem mais facels, prestando particu ar allenção á fixação
dos pre~os que servirem de base para a cobrança dos direitos,
e podendo alterar a razão destes direitos em beneficio das
mercadorias de geral consumo, elevando-a nos artigos de
luxo.
!(~. ° Restringir, quantoJor possivel, o prazo que podem as
mercadorias ser demoradas nos armazens das alfandegas,
ficando reduzido a 6 '/0 o premio dos bilhetes.
"Ar!. 3.° Fica o>:overno autorisado asupprimir os logares
dispensaveis nas alfandegas das proviRcias, á medida que
forem vagando.
" Arl. ·i.' Picão revogadas as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputado" em o 1° de agosto
de 186i.- Francisco José Furtado, presidente.- Tito
Franco de Almetda, 1° secretario.- Pedro Luiz Pereira de
Souza, 2" secretario."
A' imprimir.
Pelo Sr. 2° secretario fõi lido o seguinte
PARECER.
"A requerimento do nobre senador oSr. Souza Ramos ,enviou
o senado á commissãn de emprezas privilegiadas a proposta
da outra camara.que autorisa o governo a rever os decretoe
ns. 1,478, de 2'2 de novembro de 18M, e 1,9'28. de 20 de
abril de 1857, conce"endo ás companhias Pernambucana e
Bahiana, por 10 annos contados da approvação dos seus
actuaes estatutos, a continuaçilo da subvenção de 8í:OOO~
annuaes, que até agora têm percebido, e conserTando ou
reduzindo esta subvencão nos eutros 10 annos posteriores.
cc Havendo a comniissão examinado a referida proposta,
!(

!(
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vem o[erecer á consíderacão do senarlo o scu parecer a res- companhia recehe das províncias, mas acha·se informada de
peito. A primeira destas companhias foi encorporada em vil'- que com eITeito é por ellas auxiliada,
tude do decreto n. 1,113 de 3 de janeiro de 1853 com privi« Ambas as companhias requerêl'ão em diITerentes épocas
legio exclusivo por 20 anuos e suhvenç.ão annua de 60:000$ á camarados deputados as concessões que a proposta contém,
nos primeiros 10 annos, e de 40:000$ uos 1O seguinte~, mais ou menos modificadas; porém estes requerimentos não
sendo npprovados os respectivos estatutos por decreto de 15 forão remeltidos ao senado, nem a commissão encontrou
do junho de 1854, que estabeleceu-lhe o fundo de 600:000,~, outros documentos que expuzessem motivos para semelhantes
« Elevada aquella suhvenção a 84:000$ pelo decreto de 22 favores, senão o parecer da ~ommissão de fazenda daquella
de novembro já citado, começou a companhia a fLmccionnr cnmara, e alguns impressos distribuidas por parte das comem 1856.
i panhias.
« Além dos favores mencionados,concedeu·lhe 11 lei n.1,OH
« O que de tudo se collige é o seguinte allegado:
de 20 de setembro de 1859 o cmprestimo de 300:000$ a juro
" 1.0 Que as companhias têm cumprido as seUi contratos
de 6 °10 ao anno, e o decreto de 25 de setembro de 1862 a com o governo,
subvenção de 50:000$ annuaes para fazer extensiva a nnve" 2.° Que são insufficientes as suas receitas para occorrer
"ação ao porto de Aracajú, na provincia de Sergipe, com cs- ás despe7.as e dar algum lucro aos accionistas. .
cala pela cidade do Pcnedo, e por seis viagens em cada llIJ1l0
« 3.° Que ha necessidade de manter a navegação de que se
á ilba de Fernando dc Noronha.
achão encarregadas, a qual em alto grilo aproveita ao des« E',pois,o total ~assubvenções,que estaco\Dpanhia recebe envolvimento do commercio e da lavoura.
do estado, de 134:000i\, e couta a cOUllllissão que as d~ver" 4.° Que outras companhias recebem maiores favorcs do
_sas provincias interessadas em tal navegação lhc forneccm estado.
.
tnmbem auxilios pecuniarios, cuja sommil a commissão não
« 5.° Que com as concessões pedidas ficaniõ babilitadas a
pôde <tveriguar.
melhorar o seu material para maior completo desempenho
« No projecto do orçamento que o senado está descutindo das obrigações contrahidas.
aeha-se con'signado, em emenda approvada pela camara rir'
« Não contesta a comlllissl1o nenhuma das mencionadas a]]edeputados, o perdl10 dos juros do empr6stimo de que acill,,, I .;açães, Illas entenrle de seu dever observar que o systema de
faz-se mençl1o.
subvenciGnar emprezas, que por uma serie de allllOS se têm
<r Pela propost;l. da dita camant não s~ altera o exclusivo mostrado fóra das condições de se sustentarem sem novos e
primitivamente concedido á eompanhia: autorisa-se o go- repetidos favores rio t;tado, solTre sérias objecções, môrment.o
vemo a dar-lhe maior subvencão, e a estende-Ia por mais na actual situacl10 das nossas financas, em que a renda
tempo do que deve durar o privilerÔo.
publica nl10 hastá para occorrer ás des[iezas ordinarias.
"Ficando já notado que a compallhia começou a funccionar.
"Entretanto a commissJo não opina pela rejeição da proem 18ii6, oprivilegio espira em 18;6, e com este a subvencl10 posta, allenrlendo a que nJo é muito consideravel o augmento
a que o governo se obrigou.
•
de despeza a que ella dará logar, e á grande eonveniencia
"A proposta, porém, estahellice que os 20 annos para das frequentes communicações entre as provincias, e nestns
suhvenções estipuladas em 18ii4 sejl10 eontados, não de entre os seus diversos portos commerciaes.
1856, mas de 3 de setembro de 18(j3, data ria approvacão
" Por isso é a commissl1o de parecer que continue a 2" disrios actuaes estatutos da comlJallhia, cujo capital passou' a cussão da proposta para quo o senado delibere como for
ser de 2,000:OOO,;l\.
.
mais acertado.
« Por conse~uinte,o (avor da subvenção de 84:000$ é am"Sal~ das commissões,em 30 do julho de 186í.-MurililJa.
pliado por mai) sete annos; pois, segundo o.s contratos vi. -Candulo Bm gcs. "
gentes, seria reduzido a 40:000$ rlesde 1856 ; e semelhanteReservado pal'aser tomado em consideracão quando se
me~te 'pôde ser conservada aqueIla atê 1883, se o governo diicutir a proposiçl1o a que se refere.
•
assIm Julgar eonvenlente, Resulta do eXJlosto que a proposta
ORDEM DO DIA.-1a PARTE.
traz um augmento lle despeza annual. de H:OOO;;5 desdc o
LICENÇA AO Sll. SEi'(ADOR ALMEIOA ALllUQUERQUE.
indicado anno de 1866 a 18i3, e duhi em diante atê 1883
no caso de entender o governo que dele continuar a subven:
Entl'ou em 1" rliscussl1o, e passou sem debate para li 2", o
ção de 84:000$.
parecer da commiss;lo de constituicl1o ácena da licenca re•
« S~.por~m, esta for reduzida ~o limite de 40:000$ dellois querida pelo Sr. senador Almeida Âlbuq\lerque.
de 1813, aInda ha~era um accreSCImo de despeza relativa aos
O 8n. FEnnlllllA PE~N,~ requereu yerbalmente, e o senado
sete annos que têm de correr de 18;6 a 1883.
approvou, a clispensa do instersticio para a discussl10 do dito
« Cumpre aqui observar que o coutrato de 186'2, pelo qual parecer.
se prometteu suhvencionar a companhia com 50:000,,') pelas
ESTRADA DE FERRO DA BAHIA.
vIagens a Fernando e Aracajú, não pôde durar senão até o·
Seguiu-se a 3- discussl1o, adiada na sessão antecedente,
anno de 1876, visto como se refere ao anterior de '1854
e a proposta. nl10 contêm disposiçl1o algun~a que tenda ~ da-proposiçãO da camara dos deputado~, que autorioa o go·
I'el'llo a contratar CaIr. a companhIa, que se organisar, a conIOnova-lo.
stl'Ucção. de uma via ferrea pelo systcma trom-j·oad entl'e a
" Pelo que pertence á companhia BrrlJiana,a commissão teve cidade ~Ja Cachoeira e a Chapada biamantina, na provincia
conhecimento que, bavendo obtido exclusivo POI' 20 annos da Bahlll.
com su.bvenção de 60:000.5 nos 10 primeiros e de 40:000tl
nos ul.tlmos, encetou os seus trabalbos em 1854, conseguindo
o 8". Fet'reh'a Pculla :-Já dei o meu voto a favor
}lostenormente que aqueIla fosse elevaria a 84:000,$.
deste projecto em 1" e 2" discussuo, ~or entcnder que o
" O prazo de taes favores termina em 1874, e no corrente poder I~glslativ.o não del'e deixar. de alllmar uma empreza
~nn.o a suhvenção de 84:000;;5 fica reduzida a 40:000,!l até o de ma'mfcsta utllrdade pam o publiCO, quando aquelles que
mdlcado anno.
a promovem t,io convenCidos se mostrão das su~s vantagens
« Entretanto a proposta,sem que autorise a morlificacão do que nl10 d.ul'idi1o admillir no contrato uma clausula, pel~
e~clusivo. m~nda continuar· lhe o auxilio rle 84:000$ por mais qual se obriguem expressamente a não reclamar em tempo
Oito annos, VIsto que os actuaes estatutos forão ap~roYados algum prestaçl1o, subvenção, garantia de juros, emprestimo,
~m 15 de junbo de 186'2; e faculta ainda por maIs tempo ou outro qualquel' onus pecuniario do estado.
Igual subvenção, se assim parecer ao governo.
Conhecendo que ahusaria da benevolencia do senado, se
" Por esta fôrma o novo contrato importará com um aUR- pretendesse agoFa demonstrar quanto in~ue na prosperidade
mento de 44:000$ em cada 11m dos annos até 18i2 e de de qualquer palz o melhol'amento das YIaS de cOlllmunieacão
1874 a 1882 o accrescimo de 40:000$, ou mais, segu~do for e transporte, limito-me a chamar particulal'mente a allenél10
convenCIOnado.
dos meus honrados collegas sobre um folheto impresso 'em
« O c~pi~al da.~a1Jian~ [oi fixad? em 1,200:000$. Não teve 1861, com o titulo Estrada de Paraguassú !la provincia da
a commlssao notiCia da Importancla das subvenções que esta Bahia, que ha poucos dias distribuiu-se nesta casa, contendo

~l

SESSÃO EM '2 DE AGOSTO DE 186-1,
alguns ~os calculos que servem de .base á empre~a em questão, e diversas mformações a respeito dos beneficIOS que para
o commercio e lavoura. da provincia em geral, e principalmente das comarcas do sertão, devem provir da abertura da
estrada projectada,
nluitas dcssas informações, firmadas por diversos fnnccionarios publicos e outras pessoas competentes e habilitadas
pelo conbecimento particular que têm das circnmstancias dos
logares por onde deve passar a estrada, for.l0 collig-Idas no
tempo em que me coube a honra de presidir a provincia da
Bahia; e então dizia eu no relatorio aplesentado á assembléa.
provincial o seguinte: (l~lldo)
« Desde 2'2 ue agosto do anno passado (1859) começárão as
camaras e outras autol'Ídades da comarca do Rio ue Contas a diri~ir-se á presidencia da provincia com o fim de pedirlhe medidas quo'atalhassem os males provenientes da falta
de generos alimenticios, motivado pela. secca, qne então se
fazia ali sentir com grande intensidade
« Emptssado da administra cão em 28 de setembro, tive
pois de occupar-me desde logó com tão grave assnmpto, e,
conhecendo pelos diversos factos que ião chegando ao meu
co nheciroento quanto erão attendiveis aquellas representações,
tratei de soccorrer a parte mais indigente da população com
viveres enviados desta capital por conta do governo.
« O desejo que eu tinha de fazer cbegar os viveres a seu
destino sem perda de um momento encontrava o maior embaraço na falta de bestas de carga, unico meio de transporte
para aquelles remotos logares; mas a boa vontade da commissão pôde vence-lo, posto que se visse obrigada a pagar
fretes tão caros que fizerão subir a 1'2:627,S'200, segundo a
conta que me foi apresentada pela tiJesouraria de fazenda, o
custo de1,000 alquOll'es de farinha postos nas referidas villas
e na povoa!,]ão do' Andarahy, quando o seu 11I'e!,o Ilrimitivo
nào tiniJa excedido a 3:600;;5, ou 3S600 por a1'lneire. Il '
Esta informação, e as outras a que me refiro, dando clara
idéa ftas trihulações e dil1iculdades com que terá de Inctar a
administração sempre que recaiJirem sobre o sertão da llahia
calamidades iguacs ás dos annos de 185!J e seguintes, fazem
ao mesmo tempo conceber as mais Iisongeiras esperanças
qnanto aos melhoramentos e beneficios de que dever,l goz~r
aquelLa vasta e importante região quando se levor a e!feilo
a estmda de Poroguossú.
Comquanto, porém, tenha dado e pretenda continuar a
dar o meu 1'oto a favor da parte principal do projecto, devo
declarar que, nelle encontro, além de alguns defeitos que
cO:lvem corrigir, certas disposições com as quaes n,10 posso
conformar-me,
Deixei de votar pelo requerimcnto em que se propunha
que o projeeto fosse submettido ao exame de uma commissão
do senado, por atte ..der ao receio que manifBstlÍrJo alguns
de meus iIInslres eollegas de que assim ficasse elle adiado,
ao menos até o anno seguinte, com grave pr'ejuizo dos trabalhos preliminares da emp,'eza; agora, porém, que só resta
a 3' discuSSào, não posso deixar fie expôr as objecções que
me occorrem, esperando que aquelles nobre.s senadores que
têm estudado mais profundamente a materia hajão lie dar-me
os convenientes esclarecimento', Quanto ao art. 1'. noto que
as palavras-O governo contratará com a companhia que se
orga '<Ísar a construcção de uma estrada de (erro-em vez de
conterem uma simples faculdade Oli autorisoç,lo de que o
governo deva sob sua responsabilidade fazer ou deixar de
fazer' nso, segundo Ibe porecer mais conveniente, podem ser
entendidas, ainda contra a intenção dos autores do projecto,
como nma disposiçilo imperativa que obriga o governo a
fazer em todo o caso o contr'ato, o que n.l0 é certamente.
-conforme aos principios ató agora observados, nem deve ser
determinado pelo poder lej::islativo.
Um nobre senador pela Bahia ob;er'vou que o senado nem
ao menos sabe quaes s,10 as pessoas que so achão á testa da
empreza, e que requerem as concessões para formal' a companhia; mas pareoe-me que esse conbecimento não é indispensavel, visto que não tratamos agora de fazer concessões a
certos individuos sómente, mas de autorisar o governo para
contratar com qualquer cornpanbia,que se organise, do mesmo
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modo por que o temos Ceito a respeito de outras em~rezas,
ficando entendido que só dever:lõ ser admitidas pelo governo
as propostos do pessoas que se mostrem habilitadas para
cumprir as obrigações que contrah'rem.
Entretanto convem observar que do mesmo folheto de' que
jú fallei, e que aqui tenho presente, consta: 1°, que em
1856, sendo presidente da Bahia o Sr', DI'. Tiberio, foi decretada por lei provincial a construcção de uma estrada do
I'Jdagem da Cachoeira ás Lavras Diamantinas, com garantia de juros de 5 '1° sohre o capital empregado; 2', que,
succedendo ao Sr'. Tiberio o SI', conselheiro Cansansão de
Sinimbú, julgou dever sobr'estar na execuç.lo dessa lei, por
parecer-lhe mnito onerosa para a pr'ovincia a gnrantia de
jUI'os; 3°, que em 1859 promulgou se nova lei, sanccion1da
pelo Sr. conselheiro Paes fiarreto, autori5ando a construcção
de uma estrada de ferro em substituicão da de rodagem, mas
sem garantia 11 juros; !to, que o cor:po do commercio e diversas camal'as municipaes da Bahia tem dirigido representaç~s fi assembléa provinciaL e ao governo imperial, expondo
as vantagens da empreza, e pedindo as conccssões necessarias para que possa ser levada a e!feito ; ti', finalmente, que
já foi entregue ao ministro do imperio, devondo, portanto,
achar-se depositada na competente rcpartic;lo, uma planta
p,'eliminal' das estradas actuaes e da projeciada, com relatorio minucioso de um engenheiro inglez sobre ,as vistorias
por elle feitas durante o pel'iodo de cinco mezes e meio na
força da secca, e com dispeodio avultado, assim como duas
plantas da grande ponte da Cachoeira, que depois de exames
preparatol'ios os promotol'es da emprcza mandárão lIpromptar
em Londl'es.
Diz o § 3° do art. 1° do projccto: (lendo) " A companhia
gozará da isenção de- todo e qualquer direito de importacão
e ue expec!'iente sobre o matcrial, machinas, instrumelÍlos
e utensis necessarios á execuçi10 dos trabalhos da empreza.!'
Sobre isto devo ohservar' que a isenç,10 dos direitos do
expedieate que se cnncede ;\ companhia é um favol' que, se
hem me recordo, não se tem feito por lei a qua1íluel' outra
pnra a importaç'10 dos óbjectos que devem ter despacho livre
dos d.reitos de consummo, seodo tamiJem certo que sómcrltc
a estes se limita vão as coocessões qne até certo tempo forão
feitas pelo thesouro.
A respeito desta malOl'ia contém o reg-ulamento das alfan
dogas disposições muito expressas e minuciosas. e, se alli
não ha excepção a favor rios objectos cOlÍlprellendides no paragrapho, parece-me que lambem n,10 convirá fazê-la por acto
especiaL do poder" legislativo, até porquanto o § 5' de~te
mesmo projecto, tratando dos instrumentos e m,lchinas quo
a companhia houvcrde importar' para a explorar.ão das minas,
só lhe concede a isen!)àO de direitos, .em especificar os de
e~pediente.

Poderá parecer de p'equena monta esta objecção, mas
Julgo dever oITerece-la pal'a que seja attendida, se porventura o senado bouver de fazer alguma outra emenda ao
projecto.
O Sn, VISCO~DE JEQUITI:,nO~lIA: - Então nta por elle?
O SR. FERnEIR.I. PEN~: - Já declarei que o meu voto
continuará a ser favoravel ao projecto, comtilnto que se l!lo
fação algumas. emenda>, que me parecem indispensaveis,
Diz o § 10°: ( !enda) " Ü governo concederá gratuitamente
á compallhia 20 legoas de ten'onos devolutos nas matas do
Orobó, ou nas ontras situações da estl'ada. para depois de
tel'minada. as obras, estabelecer os trabalhadores, ou colonos,
e promover principalmente a cultura do algodão. "
Vê-se, pois, que a companbia, organisanrlo-se com o fim
pI'incipal de construir uma estrada de ferro, pretende tomhcm
tomar por objccto. de sua empl'eza a colonisação e a· agricultura, além da explora'iào das minas, de que trata o paragrapho seguinte.-Contra esta ampliaçào do sou plano primitivo nad" direi pOl' ora, estando persuadido de que sob certa~
conuiç?es' ,erá sempre con"enie!,te favorecei' e animar quer
05 naclonaes, (luer 05 estrangclros, que emprchendcrem no
nosso paiz semelbuntes trabalhos; mas devo observar que a
concessão gratuita du '20 leguas de terras vai de ellcontro a
um principio fundamental da legislaçao em vigor, que não
permitle a acquisiçi10 de terras no firasil por outrO titulo que
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nüo seja o de compra, com excepcão das situadas em certa
zona da.s fronteiras do imperio, côndição que não se verifica
a respeIto destas de que se trata. O lavor feito a outras emprezns de. ~olonisação, depois que Ee promulgou aquella lei,
tem .c.onslstIdo, se estou Dem jnfo"mado, não na concessão
gratUIta de terras,. mas na venda pelo preço minimo, e não
me parece convemente uma excepç<io em beneficio desta cmpreza, sem que ao menos se estabelecão as clausulas de não
p~derem as t.erras ser vendidas a quiesque!' individuos que
nao se consIderem como colonos, e de ficar sem eJIeito a
concessão se dentro de certo prazo não tiver comeco a cultura. Demais, corno deveráõ ser medidas essas· terras?
Pretende-se conceder sóm~nte 20 leguas quadrarias ou 20
legnas em quadro, que abrangem uma area de "OÓ (IUadradas? E' uma explica(:ão que me parece indispensavel.
Quanto ao § 5', observo que as palavras-dentro da zona
cl~ estrada contmto.d.a ~ão designã~ com a indispensavcl preclsão.e clareza. os limItes do terr~torio em que será permittido a cOJ!lpanbIa explorar ns mlllas que descobrir.~uvj
lbzer partIcularmente a um nobre senador pela Bahia que
deve-se entender e considerar como zona de qualqucr e.strada
de ferro a extensão .de ~inco leguas Jara cada lado, mas não
me consta que esteja Isto declarado, ou estabelecido como
regra po~ lei. alguma, .e, ainda quando estivesse, cu jul!(llria
cxtraordlllana ~ exorhltante a concessão que se pretende fazer
a ~stll companhia, sendo de 50 a GO, ou mais leguas, o comprlIl~ento da estrada que se projecta.
.
E certo que nos contratos COlll outras companlJias tem-se
fallado da zona de cinco leguas para cada lado das estradas
d~ ferro, !ll~s.sómente com o fim de declarar que o governo
nao permlltlra dentro desse hnllte a construccão de qualquer
outra es.lrarla parallela, nilo podendo p{)J"tanio esta clausula
se~ applIc~da á concessilo de terrllS mineraes, que deve ser
feita por tltulos de dalas, segundo a legislaçãO especial que a
ref!;uJa.
Diz o art. 2': (lendo) Cf Fica o governo a~torisado a facultar á co~panbia ~e que trata o arl. antecedente: 1', qualquer
c~ncessao, que naoaltere as condlçães essenclaes estabelec!das no mesmo arlIgo; 2', a navega cão do rio de S. FninCISCO cOJ!ltodolO os fa.ores permillidos por lei, se a rereri,la
companllla dentro de UlI\ prazo convellcionado se habilitar a
reahza-Ia.»
.
Não p~ssocenformar-me com a disposição da 1. parie
deste artigo, porque entendo que, se as concessões são da
natureza daqueHalO que o governo já póde fazer em virtude
d~s faculd.ades proprias do poder executivo, ou da legiõ!ação
vigente! o escusada esta nova autorisaçào, e que no caso
~o~t~ano não deve alia ser dada por maneira tão vaga e
llhnlltada, porque p6de. cOlllpreh~nder quaesquer privilegios,
ou, favores (Iue prejudiquem realmente-os interes;es do publico.
•
Quanto ~ 2- parte tam~em me parece que, se já exisle
ou deve eXIS!lr ótlguma Im que autorise o governo a conceder sob certas condieões a nave~acào do Rio S. Francisco a
quem quer que se mostre habilitirlo para leva-la a eITeito
6 eRcusado fazer e.pecial lllencfio desta eompanbia que cn;
todo o caso terá a liberdade de- conitPrrer com as o~tras emprezas no oJIereelmento de suas propostas. Se, ]lorém, o
que so pretende é d,u'-Ihe desde já a preferencia, deve o
senado ter muito em vistas ua pre.ente diõcussão dous OUtl'OS
projectos. da camara ~Ios deputados, de recente data, que
contém diversas diSpOSições sobre aqueHa mesma navegaçilo,
sendo por um delles autorisado o governo para contrata-Ia
com a!guma das companhias das estradas de reno que já
se acha0 adiantadas na sua construccão.
Silo. estas a~.rellexões que 'por ôra me occorrem sobre a
matena do proJeeto, e, se a discussão me não convencer de
sua improcedencia, submetlcrei á consideracão do senado as
emendas que julgo necessarias.
•
o I.'\r. bn..iia de "'. LOlll"eneo :-Sr. presidente procurarei em poucas palavras dar resposta ao nobre se~ador,
porc!ue desejo evitar que esta discussilo se prolongue. O proleeto não obriga o governo a um contr,lto, e nem indica a
pessoa que o deva fazer; entendo que autorisa ou li conlratar com a primitiva cempanhia da assembléa p'rovincial, que
creio caduca, ou com outra que melhor direito olfere~a,

O Sn. FEnnEJnA. PEliNA. :-A ultima concessão já caducou?
O SR: nA.nÃo DE~. LounEliço:- Creio que sim, porque
não mais tenho OUVido fallar nella, nem eouheeo seus trabalhos. Notou o nobre senador ou tachou de excessiva a. concessão da isenção do pequeno direito de expediente. Eu a
considero tão pouco valiosa, que jul~o não merecer discussão. A razão produzida de que tal favor é novo, e não foi
concedido a emprezas semelhantes, não procede, porquanto
nenhuma outra companhia de igualou proxima importaneia
foi ainda realizada tilo despida de protecção.
O Sn. FEnnElnA. PJl~NA :-Não é a principal objecção.
O Sn. DARÃO DE S. LOURENÇO:"':'" Não sei se o disputado
ravor importará no fim de muitos annos em 20:000$ ou
30:000ffi! O nobre senador não entende a concessilo das '20
leguas de terra, que póde ser dilferentemente interpretada.
Como é o governo que deve fixar o valor do favor, dando ás •
palavras sua natural intelligencia ...
O Sn. FEnnElnA PENNÀ :-EDtão qual é?
O Sn ~AnÃo DE S. LounllNQo:. - No contrato o ~overno
ha de precisar, a não se poder dUVIdar, a concessão da lei ...
O SR. FEnnElnA PENNÀ: - Póde conGoder 20 leguas em
quadro.
O Sn. DAnÃo DE S. LounE~ço: - Póde, mas não o bll de
fazer; não supponho o governo idiota, ou inimigo dos interesses do paiz. A intelligeneia natural é a das sesmarias,
20 leguas de frente e uma de fundo. O que é isto, senhores,
e que granrle favor se faz á empreza? Com 20:000;;, e com
lIlenos, se obtem 20 leguas de terrenos. PÓ de ser que venbão
os terrenos ali a subir de preço; mas esta cireumstancia será
devida ti estrada projectada, e entilo a vantagem maior da
concessão é o effeiLo dos sacrificios da companhia. Nas leis
e nos nossos habitos encontraremos, portanto, a explicacilo
das 20 leguas concedidas. . .
•
O Sn. FEnnElnA PEMA: - Esta intelligencia varia muito
nas proyincia~.
.
O Sn. BAnJo DU S. LOUREII'90 : - Ouvi tambem que a projcctada companbia EO tornará eolonisadora: teremos medo
que isto succeda'f
O SR. FEnllElIlA I'ENNA : - Nlio fallei neste sentido; fallei
na eoneessão gratuita de terras.
O Sn. DAnÃo DE S. LOUUE~ÇO : - Quem dera que muitos
estran~eiros fossem eolonisar o interior do Brasil I
. Estr~1nhou-se igualmente a conces.ão de poder a companhia explorar as minas que descobrisse dentro da zona da
estrada; e se perguntou (IUal era esta zona, que a legisla!.làO DUO definia.
- Semelhante concessão se tem feito ás em prezas adptadas
com a garantia do juro; e como negar-se á que dispensa
e'te fayor? Se na legislal,lão não está deferida a zona de uma
estrada de ferro. o está praticamente nos diJIerentes contratos até aqui celebrados para taes emprezas: silo cinco leguas para cada lado, no correr da estrada.
,O governo deve sem duvida eiDgir-se a esta intelligencia,
de que não ha de abusar.
Entende-se excessi'{il a definida zona, e sem razão; que
vllntagens colhe a aação de riquezas occultas, ignoradas e
não explorarias? e que vida não lhe darilo as descobertas de
rilluezas hoje inut,eis? Receia-se que na autorisação ao governo para conceder outros favores não os exagere elle
com prejuizo do paiz. Nüo acho razilo nestes receios, porque
na prop ia autorisaç,lo vai o remedio, não podendo os nossos
ravores contrariar as Jlases da lei, nem onerar os cofres publi~s, Além deste remedio, ba ainda o. bom senso do go,erno e suas tenricncias para diminuir as eonce<;sões. SI'.
presidente, é este um primeiro ensaio que o Brasil vai fazer
para mostrar a possibilidade de progTedir nos melboramentos
materiaes,sem o directo auxilio da fazenda nacional; porque,
pOIS, nos mostraremos mesquinhos na concessão de favores
gratuitos ou não onerosos? loque ó dar aquillo que nenhulll
valor tem para nós?
Quanto á navegaeilo do rio-S. Franciseo- direi que eu
combatiria o artigo que a faculta á nova companhia, .e importasse um exclusivo, quer a vapor, ou á vela, Um tal ex-
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clusivo não devemos conceder á empreza alguma" ajudando·
IIS de preferencia, uma ou mais, com outros favores, e com
subven~ões mesmo. Eu, porém, no artigo combatido Mo ,'ejo
a receiada concessão; antes o encaro como uma garantia para
que tal erro não pratiquemos para o futuro. Creio que a
intelligencia natural, e que o govemo no contrato deverá
tornar bem explicita, é: garanLirú companilia projectada
que a navegação do Rio-S. Francisco-niJo lhe será vedada,
ainda' que os capitaes sej'10 estrangeiros; e, ainda mais, que
nenhulIl exclusivo se dará a qualquer outra empreza.
O SII, Ft'RaElM PENNA: - - Esta concessão já está}eita
em dous projeetos da outra camara.
O SR, BAnIO D~ S. LOURENÇO:- Se concedem navegall,10
exclusiva, hei devotar contra.
O SR, FIlRREIn.l PENNA:- Não, senbor.
O, SR ..BARÃO DE, S. LOU.RENÇO: - Eu quando estava na
presldel~cia da Bailia sonhei tamb~m com a navega!Jão a "apor do 1'10 S. FranCISCo, e chegUei a dar pllSSOS para a realizar, procuraRdo obter dos Estados·Unidos da Amel'ica esclarecimentos sobre a possibilidade de ali fazer construir (no
mesmo rio). dous vapores, conduzidas as penas do macbinismil de posslvel tmnsporte para o local mais comrnodo, e as
maiores sendo fundidas Belle, como se tem praticado em
alguns logares da União Americana. As infol'lnanões forão
favora veis, e o sacrificio era nào extraordinario ; e creio que
pouco mais excederia de. 100:000íii. ~linhas vistas nessa
occasião forão mais policiaes do que de commercio, para
restituir a segurança ás margens daquolle rio, perturbada
pelas terl'Íveis desordens das faccões inimigas de iUilitlles e
Guerreiros. Esperava tamhem til:ar de taes vapores v;,ntagens commerciaes e agricolas, e sobretudo fundar s~mo
lhante melhoramento.
Vê-se, portantol que não adopto a idéade um privilegio.
O SR. FERREmA PENNA : - Se não é exclusiYo, não tcm
valor algum.
O SR. DA.RÃO DE S. LounENço: - Eu disse já quo él'a uma
garantia pam que outra companilia niJo obtivesse o eulusivo.
Ü nobre senador a quem me tenho referido mostrou desejar
explicacões sobre os trilhos tmm-l'oad de que trata o pro·ecto. Eu creio que são t"ilhos ligeil'os, que em muitos
ogal'cs, principalmente no começo, e nas regiões cobertas de
matos, forão de maJeira; os quaes, não se prestando a uma
grande velocidade, nem a maiores cargos, como 05 trilhos
que temos empregado; porque algumas s~o até para calTos
timdos \lOr ,animacs, disven.s~o um!! grande solidez, e c~stão
menos de metade. Ao prinCipIO creIO que estes tnlbos tmhão
sua ap,lllicação .e;pecial pam pequenos trajectos, como de
condUZir das mlllas o carvão ao IlOI·tO de embarque; i orém
flepois forão usados nos Estados-Unidos, e o estão sendo na
India, parece-me que em gorande escala, para o t1'ans~orte
de passageiros o de mercadorias. Em um paiz pl'incipmnte
como o nosso, de pouca população e de commel'cio limitado,
será um systema preferivel, até pela falta de capitaes, que
serão adquiridos e augmentados por tal systema para que
possamos depois ter o que for melilor. Nem temos necessidade ainda de transportar grande numero de carros, nClll
de obter a grande velocidade.
Ouvi que na India, á excepção dos dous grandes caminLos
dispendiosamente executados. com garantia de juro, que o
goyerno não quer mais contr'atar, outros caminhos se têm
feito e se fazem' com o systema do projecto; e tem sido talo
desenvolvimento da riqueza publica, naturalmente com o auxilio tambem de taes melhoramentos, que a renda que antes
da grande revolta se limitava a 19,UOO,000 de libras, .chega
bojo a 4.5,000.000 I I
'
E' minha opinião, SI'. presidente, que o ppolongamento de
nossas estradas, de que se tem tratado, seja rOl' 1<10 econom; ~~ sys(ema; e que a mcsma de D. Pedro I , rcal izada na
parte decretada, que é tambcm a que concentra a força do
commel'cio e dás transportes, segundo o adoptado até agora,
prosiga depois com o tram-road, porque por muito tempo
poderá dispensar a dispendiosa perfeição' com que lemos começado,

l
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Um nobre senador mostrOu ignol'ar a direccilo e extensão
da pretendida estrada. Creio que sabo S. 'Ex. o ponto de
pardida de S. Felix, na Cachoeira, em direccão a Andarahy,
ponto centml dos telTenos diamantinos, ficándo á esquerda
Santa Isabel, e á direita os Lençoes, para onde póde fazer-se
um I'amal, porque para Santa Isabel não li possivel pela desi~ualdade constante dos terrenos.' A distancia ao rio de
S", Fmncisco Creio que li de '25 leguas.
Falia o projocto de um ramal á Feira de San!' Anna; porém
este é uma excrecencia da ltnln, do seu 'ponto de partida
ou de Cachoeira cinco ou seis leguas ú Fell a, em direcc;lo
completamente opposta, ram aproximar do litoral aquelle
pOI·tante ponto cODllTlorcia!, que se communica com o interior da provincia em direcção dilferente: Semelhante obra
não se apI'oxima da estrada do Joazeiro. nem lhe póde ou
deve causar damno.
Talvez, se discutissímos hoje uma só estrada de ferro para
a Babia, devesse ser proferida a do acLual projecto, pois
que'a meu ver errou-se no tra~ado da que se fez, para a
qual concol'l'erá a pruvincia annualmerlte com 320:0UU,il, e
os cofres geraes com mais do dobro, sem que 3li da mesma
provincia colha alguma vantagem I E ainda será maiol'
o damno, se este erro servir de obstaculo a todos e quasquer
melhoramentos melhor estudados.
.
Em occasião competente terei de mostrar que não tive
parte em taes infortuuios publicos.
Ficou ainda a discusão adiada, e passou·se á 2' parte da
ordem do dia.
ORÇAMENTO DO IMPERro.
Achando·se na sala immediata o Sr. ministro do imperio,
forão sorteados para a deputação que o devia receber os Srs.
barão de S. Lourenco, Pompeu e Cunha Vasconocllos; e,
sendo introduzido nó salão com as formalidades do estylo,
tomou assento na mesa .
. .Continuou a discussão, que licára .1diada na sessão ant~ce
d/Ínte, do art. 2° da proposta do poder executivo, lixando a
,/espoza e orçando a receita geral do imporio para o exercicio
lie 1864.-18G5, com as emeudas da camara dos deputados e
as ofIerecidas no senado.
o ~ ... Tiscorulc de 3crluiti"honllR prollunciou um
discurso que publicaremos no appendico a este volume.
Tendo dado a hora, ficou a discussiJo adiada, e, retirando-se
o SI', minisLr'o com as mesmas formalidades com qne foi
recebido, o SI' presidente deu para a ordem do dia seguinte:
l' pal'te,- 2' discussão do parecer da commissão de constituição sobre a licença requerida pelo SI'. senador Almeida
Alb uq uerq ue ;
3" discussão da proposição da camara dos Srs. deputados,
que autorisa o gove1'llo a conceder ao Dl'. Pedro Autran da
~Iatta e Albuquerque, lente da faculdade de direito do Recife, um·anno de licença com todos os vencimentos, e igual
favor ao DI'. padre mame de José Gomes da Silva, com o parecer da commissão de instrucção publica;
As materias já designadas,
,
2" 1Jarte.- Continuação da 2' discussão da proposta do
orçamento, com as emendas da outra camara, e as oITerecidas no senado ao art. 2'.
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos da tarde.

Im-

ã3:L sessão
Em 3 DE AGOSTO DE 186~,
PRESIDENCl1 DO SIl. VISCONDIl Dll !DAETE'.. ,
SUll'IARlo.-Expedionte. -Oficio. - Pareceres. - D,'dem do
dia. -1' parte. - Licença âo senador Almeida e Albuquerque. - Idem ao ao Dl'. Pedro Autran, e Dl'. padre
lIJamede. Emenda do SI'. Pompeu. - Via ferrea tl'a-m
road. Emendas do SI'. Ferreira Penna. Discursos dos
Srs. marquez de Olinda e Fe1'l'eira Penna.-Carta imperial
que nomêa um senador pelo lIJaranhão.-2' parte. -Orçamento do imperio. Emenda do Sr. Fonseca, Discurios
dos Srs. Candido Borges, Fonsecll e Dantas,
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A's 11 horas da manhã, achando-se presenLes os Srs. ViSo, Forão sorLeados para a deputacão qúe. tinha de receber o
conde de Abaeté Mafra, Teixeira de Souza, visconde de Sr. ministro do imperio, os Srs. visconde de Jequitinhonha,
Sapucahy, Souza Ramos, Pompeu, Ferreira Penna, barão de D. Manoel e Silveira da Motta.
S. Lourenço, Almeida Albuq~erque, Jobim, ~Jendes d~s
ORDEM DO D1A.-14 PARTE.
.
Santos, Cunha Vasconcellos PImenta Dueno, ba1'<lo de MunLiba. D. Manoel, márquez d~ Itanhaem, Amujo Ribeiro, vis·
L1CENÇ~ AO Sll. SEl'Uoon .'LMElD~ ALBUQUERQUE.
c~nde de Suassuna, Siqueir~ e ~Iello, Paranhos, D~nt~s,
Entrou em 2" discussão, e foi sem debate approvado,'o paDJas de Carvalho, Souza Quclroz, Fcrraz, Fonseca, SilveIra recer da com missão de consLiluicão concedendo. licenca ao
da MoLta, visconde de ILaborahy, marquez de Olinda, mar- Sr. senador Almeida Albuquerque'.
quez de Cax'tdS, Dias Vieira, Candido Daptista e marquez de
.
Abrantes, o Sr. presidenLe abriu a sessão.
LICENÇ'< AO OR. PEDRO AUTRAN DA )Il.TTA ALBUQUERQUE.
Comparecêl'ào logo depois os Srs. barão de Antonina,
Seguiu-so a 3" dis~ussão da proposição da camara dos
Souza Franco, visconde do Uruguay, barão de Pírapama, Srs. dcputados auLol'l8ando o governo a conceder ao DI'. Pevisconde de JecjuiLinhonha, Zacbarias, Candido Bor~es, vis- dro Autl'an da !daLLa Albuquenjue, lenLe da faculdade de
conde da Boa Vista, Paula Pessoa, Carneiro de Campos e direito do Recife, um anno de licença com todos os vencimenRodrigues Silva.
_
tos, e igual favor ao Dl'. p~dre Mamede José Gomes da Silva,
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe, com o jlarecer da commissão de insLrucção publica.
barilo de Maroim, barão de Quarahim, Sinimbú, Eusebio,
Foi lida, apoiada e posLa tambem em discussão a seguinte
Paula Almeida, Fcrnandes Torres, Souza e ~lello e OtLoni :
E~lENDA:
c-sem parLicipação o Sr. Nabuco.
" A's palavras-igual favor-accrescente-s~-ao pr"fessor
de latim do curso de' preparatorios da faculdade juridica de
foi lida e approvada a acLa da sessão antecedente.
O Sr. 1" SECRETAl\lO deu conta do seguinte:
S. Paulo.-T. Pompeu. lJ
EXPEDIENTE.
Finda a di~cus.siio, foi. apyronda a proposição com a emen...
.
da e remeLllda a comml=sao de redaccão.
Officio de 30 de julbo proximo findo,do mllllsteno do impeno,'
.
•
contendo o oflicio n. 98 de 22 do dito mez, do vice-presidente
EoTHDA DE FEnno DA BAHIA.
da provindia de ~Iinas-Geraes.e as acLas da.eleiçiio de eleito·
Proseguiu a 3' discussão, que ficára adiada na sessão anres especiaes. feita no dia 15 de maio do corrente anno na tecedente, da proposiçãO da mesma c~mara, que auto~isa o
parochia de lUorrinbos, vertencente ao i o districLo eleitoral governo a contratar e.om a companbla que se orgamsar a
da mesma provincia.-A commissão de constiLuição.
construccão de uma Vla ferrea pelo systema tram roael na
Pelo Sr. 20 secretario foi lido o seguinte:
provinciã ~a Bahia..
Forão lulas, apOIadas e postas em discussão conjunclaPARECER.
menLe as seguintes
« A eommissão ('e constituiç.ão, tendo de dar parecer
EllENDAS.
sobre n valid.ade d~ eleição p!'imaria da par?chia da Tapera,
fJue o colleglO elelLoral da Cidade da Conceição, pertencente
" Ao art. 10 em vez de-o governo contratará-diga-se-ao 2· districto da provincia de Minas-Geraes, annullou, o governo fica autol'isado para contratar.
quando fez a verificacão do. poderes dos eleitores respectivos,
« Ao art
l' § 3' supprimão·se as palavras-e fIe expepor occasião de se êleger UJl' senador que enebesse a vaga el~nt~
.
proveniente do fallecimento do conselheiro Francisco Diogo
« Ao art. 10 § to depois da palavra-Iegoas-diga-sePercira de Vasconcellos, requer que se exija do presidente quadradas.
da provincia a cópia da aeta da 3' chamada, que falta para
"Ao art. 1° §ü o supprimão-se as palavras-dentro da zona
complemento do processo da eleição da referida freguezia, da eslrada contratada;-em logar dellas-diga-se-porespaço
da qual só lhe forão ultimamente remettidas as actas da de 30 annos, e dentro dos limites das datas mineraes que l~e
formacão da mesa, e as da 1" e 2a chamadas.
forem concedidas pelo governo.
« E' este ·um ponto cuja decisão ficou adiada na sessão
cc Ao art. 20 supprima se o paragrnpbo 1. o
de 15 de janeiro deste anno, por defieiencia de informacões.
cc Paço do ~enado, 3 de agosto de 186t.-Ferreira Penna."
Paço do senado, em 3 de agosto de 186t. - Visconae de
o el'o mOI'(luez de Oliudo: - Sr. presidente, tenho
Sa'fJucahy."
.
de votar contra este projecl.o; exporei em poucas palavras as
Sendo submettido á discussão, foi approvado.
razões que me occorrem.
O projecto obriga o governo a contratar; diz elle: cc O goFoi tambem lido o seguinto :
verno
contratará ,,; portanto não deixa arbiLrio ao governo
PAnECER.
nl'ste negocio. Uma vez que a companhia se obrigue ás. eonnA commissão de constituição, dando parecer 'sobre a dicões que aqui se acbão exaradas, o governo não póde deieleição de um senador feita na provincia de Minas-Geraes, xa'r de receber a proposta. Em uma materia de lil0 grande
em o anno passado d'e 1863, para preencher a vaga aconte- import&nci~ não sei como é que se vai ilUpôr esLa obrigação
cida pelo falleeimento do conselbeiro Francisco Diogo Pe- ao governo. Verdade é que o governo pod~rá não ~eeitar as
reira de V.asconcellos, não acbou elara a numeração da acta eondiçõe3 que a proposta contenba contranas aos lIl~eresses
do eollegio eleitoral de Ubá, na parte relativa ao tenente- do paiz. ~las, se ella se eonliver nos termoS desta lei, o gocoronel João Antunes de Siqueira, que a commissão duvidou verno será obrigado a recebê-la; e para a rejeitar será forse pertence á freguezia da cidade ou á dos Tombos de Ca- cado a recorrer a meios tortuosos e pouco conforme, com sua
rangollo, por lhe faltarem ai actas da eleição primaria ilignidade.
destas freguezias. Requereu, pois, que ficasse a decisão
Não se sabe qual é a extensão de,ta estrada, a qual póde
deite ponto adiada até o apparecimenLo das neeessarias in- ser ~aior ou menor, conforme a direcção que se lhe der. O
formacões.
nobre senador pela Bahia disse em uma das sessões passadas
« Cbegátão as inrormações con teu das nas desejadas actas, qne este objecto estava muito estudadu; mas perdôe-me II
e á vi~La dellas a com missão reeonbeceque o tenente-co- 10bre senador que eu lhe lembre que tambem isto se dizia.
ronel João Antunes de Siqueira é o primeiro supplente. ~e jUccluJo se 11'atou da primeira estrada de ferro da Babia, e o
eleitor da freguezia da cidade de Ubá, e que Jose Antolllo resultado hoje mostra que foi muito mal eseolbida a dil'ccde Souza Lima é o ultimo eleitor della. Não descobre a com- ,:ão que se deu.
missão qual a razão que teve o collegio eleitoral para inverO SR. BARÃO DE S. LOUIlEl'ICO: - Eu não disse que essa
ter estas ~osições, mui elaramente definidas na acta resirecção era boa.
'
t
pectiva. E, pois, de parecer que assim se declare.
O SR. ![..IIlQUEZ DE OWíDA : -Então se dizia que ha mais
« Paco do senado, em 3 de agoSLO de 186t.- Visconde de
'la 20 annos se estudava esLa estrada, e até se apontava
Sapucahy.-'-Souza Ramos.-Visconde do UrugualJ.»
Jma memoria escripta por um viajante, que em dous mezes
l{escrvado para entrar na ordem dos trabalbos.

SESSÃO EM :I DE AGOSTO [}E 18&~,
Cü!'rellnão séi ~\l 600 Ou 800 leguas, c qllO continh<l., tie- porquc,~c não détise mais do que ri. nao havia quem ôu1r.lcreve."
gundo Be dizia todos 08 e~c1arecimentos, todas as e~[llora 5e ; o UlO de Janell o acompallbou tambem e assim ficou o e.tá.ções,
do pagando 7 ~/o sobro ogrande cnpltal de~,as qllall'o estl'allas,
quando podena estai' Isento disto. O resultado [oi carre:.:ar ()
O SR, SILVEIRA DA l\loTU - Depressa examinou,
estado com cstes 7 °to, \\ ate jú está cm {lrojceto de lei. Direi
O SR, II,lRQUEZ DE OUNDA: -Eu li essa mempria, e sobre mais, quando se decretáriio os '2 °[0 provinciaes, ià se estava
certo
de que por fim a assemb[éa geral é que devia pa"al',
'Os dados que esse homem deu é que se assentou que se tiIlha esclarecimentos sullicientes para decretar uma estrada Ora, estarmos assim éontrabindo dividas 'lue no, hão~ J(l
de ferro. O nobre senador ha de reconhecer quo a PI\ltiC3 levar ao ~bysmo, não digo já, em um futuro longi'luo, ma~
talvez mais cedo do que se pense, não mo parece prudentu.
tem mostrado que a direccão não foi a melhor.
Quando, senb01:es, forão presentes ao goveruo duas proO mesmo aconteceria âgora, senhores: autorlsa-se uma
estrada sem se saber ao menos qual 6 a sua verdadeira ex- post~s .para contmuar a estrada de Santos até Jundiahy. na
tensão, porque não se sabe ,qual é a sua verdadeira direcção, p,ovlncla de S. Paulo, foi consultada a seccão do imperio. e
esta dis,se que não sabia como li que so havÍa de '!lagar este
a qual póde augmentar multo a extensão
.
Senhores, não digo que se exija uma planta da estrada. accrescn:no de despeza; que, se a provincia pnlha imrôr
novos
trIbutos para pagar os onus actuaes que jà pcsão se~l'e
Se isto exigirmos, nunca .5e decretaráõ estradas de [erro
entre nós: a prova disto está, não fallando nas de Peroam- os seus Corres e os que havião de resnltar desse contrato, o
buco e Bahia, nas do Rio de Janeiro e S. Paulo. Mas n,io se fizesse; !lias Ilue. o governo não ãllimasse semclhante obm,
apresenta a cirCUlllstancia de eslal' estudada a direcç,lo desta porque a prOVIllClól lIao podia e o thesouro publico muito
estrada, o quo aliils está muito longe da verdade, para se m~uos. Estc pensamento que me dominou qua~do cu assil;nel.esse pal'ecer, é o mesmo quo ag{Jra me donllna: estamos
facilitar a adopção deste projecto ..
1\1as, senhores, apezar deste embaraço quo eu acho, eu abrmdo u~ abysf!10 em nOSsas finançaJ, que já estão em
grande
pengo. E, portanto, prudente que não seja aplll'olIilo mc opporia a este projccto; direi mais, nao me opporia ás c<lllcessões quo este projecto faz á COmlJanhia, vado este projecto.
A:;o~a fallarci ~a condição que n;,o ~e parece possivel ser
menos uma de que logo fallarci; 11ão me opporia. digo,
se eu tivessc a esperança de que a companhia pudesse admlttlda, a relativa á navegacão do riO S. Francisco. Jú ha
organisar-se. Esta eSlJ.cranca é que eu não tenbo, e, não a Concessão a este reô(lcito; (ao Sr. úal'ão de S. Lou.,.e/lfo)
o
tendo, assento que é uma il1usão, quo nés estamos razendo a Mo ba?
nõs mesmos e ao publico, autorimr scmelbanto obra; digo
O SR, DAnA0 DE S. LOUnE1içO :-Não, ha prop1sta.
que é uma ilh!.sãO, porque acbar subscriptore" conscienciosos
O SR: !IARQUEZ DE OUlllOA o-lIa. uma companbia form~da
que emprebendãe esta obra scm garantia é impossível.
Uma das condicões é que a companbia se obriga a não nft Dalua me.smo para esta navegação.
O Sn. DAnÃO OE S. LounENço :-Não ha nada.
pedir ravor nenhúm pccuniario ao goveroo. (Lendo.)
« A companiJia 'Se obrigará, por clausula exprcssa, a não
O Sn. MAnQUEI OE ÜUNOA o-Se nao é da Dahia, ha uma
reclamar em tempo algum prestaçITo, subvenção, gar~nti.a de companhia a quem já se fez a promessa.
_ juros, emprestimo, ou outro qualquer onus pCCUlllOrlO do
o. Sn. BAnÃo nE S. LOUREN')O :-Este artigo é uma g[lestado. " Isto é bo~o de dizer, senhores.; mas tudo está
.
na execuçITo, Com csta autorisaçao e com esta mcsma clau- l'antla para não haver exclUSIVO.
sula de restriccão a favores pccaniarios a assemb\ca provinO SR. MARQUEZ nE O,.INOA o-Para não haver exclusivo!
cial da Dabia na de decretar logo garanl1a de juro a e"ta pois que-\o l?ais claro? Portanto, SI', presidcnte, se a assem,
estrada. Não poderá fazer outra cousa; estará debaixo da hlea provlllclal da Dabla pudesse impÔr novvs impostos pal'a
pressão publica, ha do se levantar uma opiniãO vel'dadoil'a esta despeza, eu não duvidal'ia dar um voto [avora vel COIllO
ou fictíCia que ba de obriga-la a isto. O governo ha de ficar já fiz a respeito da empreza de S. Paulo; mas, vendo ~u que
debaixo da mesma llressão, ha de se dizer que c a provincia IstO ha de carregar sobre o thesouro, e quo a assllIllbla gcral
inteil'O quo quer esta estrada. A assemblúa geral Im de se não poderá exhimir-se de tomal' sobre si o onus dosta gaachar no mesmo caso quo o governo e que a assemblca rantia, assim como já tomou o onus dos 2 0[0, ou voto contra
provincial. Esta é que é a verdade, senhores; por mais que semelhante empreza...
.
se diga que a c01lJpan~ia se obriga a não pedir, ha de pedir
Ál'gument,l-se com a miseria a que ficou reduzido o sert,;o
infallivelmcnte. Ha de se formar a cOlllpanbia, ba de come- da Babia na ultima secca. Senhores, esta causa é corumnm;
çar a obra, e, depois de gasta eerta quantia, ba de se vil' no norte, na umas poucas rle provincias do imperio, Perdirer ao govel'llo. e depois do governo á asscmbléa geral: nambuco, Parahyba e Ceará; os seus sertões às vczes ficilo
{( Pois a assembléa geral, pois o governo ha de deixar per- reduzidos á terra, os habitantes, não só os habitantes, éemo
der tantos capitacs que ali estilo empregados?" E' isto o todo o gado, e todo o ente vivo, abandonão as suàs hahitaque ba de acontecer, senhores.
ções, não só por falta de mantiu)ento, como principa!menl~
O So. SILVElOA nA MOTTA ~- E' a historia da Uuião e por ralta de agua. A provincia do Ceará por mais de uma vez
tem ficado reuutida á miseria, no sentido rigoroso da paIndustria.
lavra. Então vamos abrir uma estrada no Ceal'á para acudir
O, SR. MAOQUEZ DE OUNnA: - E' isso exact[lmente. \\las á gcnte do interior, e eu peço nma para o illleriol' de Pero caso da União e Industria é grave demais. Abi ba circum- nambuco. São muito notaveis, e conserv,10 se ainda em mpstancias espociaes, porqne o governo já tinba auxiliado, e moria em l'ernambuco, as seccas de 1793, de 11113 e de
no caso de que se trata uão. Estamos no mesmo caso da 181<1; despovoou-se o interíor de Pernambuco: é o n1l',;mo
estrada de Pel'llambllCO ; mas tambem aui ba circumstancias qu~ aconl<lcen ultimamente na Bahia. Se por essa motivo.
especiaes que se não verifieilo na da que se trata. Agora a mUito attendivel na verdade, nós havemos de fazer uma esassembléa geral toma sobre si a responsabilidade do resul trada de ferro na Bahia, vamos fazer o mesmo nas provindas
tado desta autorisacão ; e quando se disser: « A. provincia o que soffrem o mesmo mal...
•
quer, é a vontade de todos os babianos, " o que é que se
O
Sn.
vlscoNnE
nE
JEQUlTINHONIU
:-E
porque
não?
ha de fazer? Ora, eu, que preveje isto, não posso approvar
e5ta proposição.
O SR. MAnQUEz ni: OI.INO,l :-... com lima unica rli!T'~l'e;;l'n·
As primeiras estradas de ferro que [orão decretadas tinMo na Bahia appareccu essa eeCC<1 extraordiuaria, o em Pemaili:
o juro de li "lo; assim ["i a de Pernambuco, assim roia do Rio buco ns seccas têm siriorepetidas.
de Janeiro; mas a assemblé..'l. provincial da Bahia deu mais 2"10
O So. BARÃO DE S. LOUnIi:Nço:- Organisem uma compaaddicionaes. Os contl'Otos havião de se fazer por 5; mas,logo
que uma pl'Ovincia deu mais 2, virão-se as outras obL'igadas a nhia para lá.
O Sr.. MARQUEZ nE OLI1iDA :- Por todas estas razões, n,10
acompanha-Ia nestc favor; Pel'llambuco deu logo '2 tambem,
nã~ podia deixar de dar; porque do contrado ficava sem sub- podellde eu dar eetradas a todas as provincias que estJo lIa~
s.crtptores; S,Pau\p no mesmo caso viu-se ,obrigadQ a dar 2,. lueSIllUS condições que a Bahia, voto cOlltra o I1l'ojecto, Dei,
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lemos pas.ar alguns annos, aUm de restabelecerillos as'Ílós- íllonio l1e que nITo devem 6ca'r inteiramente privadas as gc
"as financas, c então veremos ComO melhor. podemos destinar racões futuras~ Altendendo todavia á 'círcumstancia de não
os dinheiros publicos; agora é uma imprudencia.
reéeber esta companhia auxilio algum pecuniario do e.tado,
e ás vantagens que pod.erão provir do estabelecimento de
O SR. BARÃO nE S. LOURENÇO :-NiO se pede nada ao the-. algumas colonias nas vizinhanças da estrada, concorrerei
souro.
tambem com o meu voto para que se IM faça a concessão de
-O ·SR. iJ.ÚiQUEZ D~ OLlNfJA :-"- Não pelle; veremos.
terras, declarando-se, segundo a emenda que otrereco, que as
.
'20 legUas serão quadradas. Quanto ás palanas do § 50 () SIl. 'lIIlRRElRA PENNA : - Na sessão de bontem fiz algu- dentl'o da zona da estrada eontmtada, pelas q'Jaes pretendemas reDexões sobre a materia !leste projecto, e final !lecla-' se designar os limites do tel'ritorio em que a companhia po1'eí que, se a continuacão do debate me não convencesse de' derá e;xplorar as minas que descobrir,zona que o nohre senaSérem ellas improcedentes ou infundadas, olIerccéria á consi- dor pela Bahia presume ser d-e cinco leguas para cada lado
deração do senado as emendas que me párecião necessarias. da estrada, não fOSSO deixar de reiterar as observar.ões que
Venlio ag~ra cumpril' este dever, pedindo primeiramente per- jil fiz, por julga- as inteiramente procedentes.
•
'missão para declarár qlle as explicações dadas pelo meu iIIusSe consolto o reg-ulamento que baixou com o decreta
lr~ coHega e ~riJigo, senador pela Baliía, nao mc parecem n. 1,930!le '26 de abril de 1857, tendo por objecto a coosersufficientes para resolver 'todas as duvidas que devem ne'cessa- vacão, segurança, fiscalísação e policia das estradas de ferro,
r'lamente suscitar-se na execução deste projecto, se for con- vefo que a respeito daquillo que se póde considerar como zona,
~er.tido em )eí tal qual se .acba con-cebido, nem para prevenir ou pertença de cada. uma dellas, isto é, o espaço indi.spenos IDconveOlentes que dalu podem result~r.
. savel para o estaheleclmento de estações e outros edlficlOs, e
-Tambem confessarei com franqueza que o silenc.io do mi- para que todo o serviço se faca desembaracadamente e sem
llísterío nesta questão, e a falta de certos esclareciment~s perigo. só dispõe o seguinte: -(lendo)
-.
que só elle [Jóde dar para que o senado forme o juizo mais
« Art. 23. A menos de 50 braças de distancia de cada
seguro e acertado sobre lão importante materia, seria uma um dos carris exteriores da estrada de ferro, ninguem poderá
raEao muito poderosa para que eu me arrependesse de não depositar materias inflamaveis, nem construir casas cobertas
baver Vl>tado a favor do requerimento do nobre senador pelas de sapé, folhas de ralrneira, casca de pão, ou de qualquer
AlagOas, em que propunba que ella fosse submettída ao exa- substancia ioflamave . As que já existirem serão reformadas,
me de uma' commlssão. se não me restasse ainda a esperanca 'ou mudadas mediante indemnisacão.
.
tI>!l_serem'appÍ"ovadas pelo senado aloumas emendas.
•
" Ar!. 25. A administração aa estrada de ferro fará derHavendo-me já cabido a honra :Ie presidir á provincia da ribar as matas, ou arvores que houver oos terrenos devo lutos,
Bahia, oode adquiri relações que muito aprecio, tendo assim na distancia de 10 braças de um e outro lado da estrada.
)lodltlo conhecer mais de perto algumas de suas· necessidades,
Quando os terreoos forem occupados por particulares,
!'rem que todavia me fosse permeltido fazer-lhe durante a procurará entender-!e amigavelmente com estes, recorrel1do
'minha curla administração todo o bem que desejava, mui á desapropriacão, se não quizerem chegar a accordo. ))
grande seria certamente o meu pezar, se com razão pudesse
Nos contraios com diversas emprezas de estradas de ferro,
ser arguido de baver nesta casa negado o meu voto a um pro- tem se com etreito fallado da zona de cinco legoas para cada
jecto, cuj~ realização entende-se. que póde concorrer para o lado, mas sóme.lIt~. com o fim do a~sej(urar-lhes que o godesenvolvllllllnto de sua prosperldadil, sem encargo algum verno não permlttlra dentro desses limItes a wnstruccão de
para o tbesouro nacional.
qualquer outra estrada parallela, o como exemplo disto ci"
Desejando, pois, votllr nesta ultimadiscus.üo, como já votei tarei a condicão '2& do contrato celbbrado em i6 de abril de
na 1& e 2', a favor da principal disposiciío do projecto, devo· 1852 com a éompanhia da estrada de ferro de Saotos a Junao me.lno tempo concorrer para que eIfe seja escoimade dos' diaby: (lend.o) {( Durante o tempo do privilegio não se poderá
defeitos e inconvenientes que se lhe têm ootado, e com estas· conceder emprezas de outros caminhos de ferro dentro da
... isms insistirei ainda em algumas observações.
dismncia de cinco legoas, de 18 ao gráo, tanto de um como
Quanto ao art. to, parece-me evidente que. não devem ser de outro lado, e na mesma dir~cçüo desta estrada, salvo se
'adoptadas as palavras -O governo contratara com a. eompa- houver accordo com a companhia. ))
llhia,- embora se diga que não são obrigatorias, que contêm
l"a concessão feita ao barão de Mauá e outros, por decreuma simples autol'isacão. Póde o g(, Jrno não pensar do mes- . to n. 1,993 de 9 de outubro de 1857, approvado com algumas
mo modo, cingindo-se mais-,i letra da lei, do que ao seu es- mudanças pela lei n. 982 de 22.de setembro de 1851S,para
pirito, ou a qualquer explicação dada 110 de~ate, e portanto explorarem minas de carvão de pedra na provincia de S_
proponbo que se diga - O governo fica autonsado parI). eon- Pedro do Sul, achão-se estabeleCidas algumas regras, que
tratar, - estimando muito que em tavor desta emenda tenha faltão ao projecto qne agora discutimos,. e que ontendD,
tambem manifestado a sua esclarecida opinião o honrado deverem-lhe ser accrescentadas, como se Vê. das condições
marquez senadOT por Pernambu~o.
seguintes: (lendo)
Quanto á isenção dos direitos de expediente das al[andeCl Condicão 4.- Fica concedida á companhia a faculdade
gas, de que trata o § 3°, devo repetir que pelo exame de de explorar por espaco de cioco annos quaesquer mioeraes
diversos contratos verifiquei que o favor feito a outras em- dentro dos mesmos IÍmites do municipio do Triumpbo, seprezas semelhantes tem-se limitado aos direitos de consumo, gundo a condição 1&, e a de no mesmo espaço de tempo exe gue tal isenção não me parece aqui hem cabida, quando o pIorar minas carboniferas em toda a provincia.
S ()o deste mesmo projecto não a concede expressamente para « li _ Indicados os lagares, se cODcederáõ até 100 datas de
os instrumeotos e macbinas que a companbla bouver de imo terras mineraes.
\lol·tar. Não é esta todavia a minha principal ohjeccão, nem
" 6.& Concedidas as datas, a companbia as poderá lavrar
a apresentaria se o projecto não tivesse de voltar 'á camara por espaco de 30 anllOS, contados das concessões das mesmas
dos deputadqs, com alguma outra emenda mais importante, datas. •
.\ respeito do § .(0, disse o nobre senador pela Babia que
,,7.- Cada uma data será de 141,750 hracas quadradas,
as 20 leguas de terra devem ser medidas, como geralmente segundo a base de 225 braças quadradas por trabalhador,
se medem as sesmarias, que são de meia legua de frente com f stabelecida no § 3° do .art. 6° do alvará àe 13 de maio de
uma de fundo; mas eu devo observar que a respeito mesmo 1803, tomando-se o termo medio dos trabalhadores segundo.
da extensão das sesmarias não se tem observado uma regra o § '20 do art. jo do mesmo alvará, etc. »
.
in,.~riavel.. havendo exemplos de concessões de algumas com
(,Juanto á primeira parte do art. 20 do projecto, continuo.
mUlto maIOr ou menor área.
a eotender, não obstante as reflexões do nohre senador pela
Se ossas terras têm hoje muito pouco valor. não é isso Babia, que não convem conceder ao governo autorisacão.
razão para que sejamos tão faceis em concede-las g:ratuita- tão ampla e illimitada, da qual poderá elle fazer um ÚSO.
mente, não só a nacionaes, como tambem a estraJIgell"OS, fa realmente olfensivo dos interesses do Rublicu. Apontarei
zendo assim uma excepcão á lei geral que as munda vender, como exemplo a concessão de um privlleltio á companbia
ainda que por preço muito mediocre, e dispondo de um patri- para que só ella possa fazer transportar qualquer genero d~
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primeira necessidade, Quer seja de importação, quer de ex- ,versos m!nisterios uma re)aç'io· das gratillcações concediàas
llortação. Dir·se-ha que o receio é infuodado, porque não s~m automaç<1O .de lei; que declarei então que essa relação
haverá governo, não haverá miRistro que pratique um acto tmha por lim onentar· mo na discussão do orçamento; e então extraordinario e inconveniente; mas o certo é que, se o trelanto, senhores, até hoje apenas es Srs. ministro do impraticar, terá a sua defesa nas proprias palavras da lei; o perio e de estrangeiros e o da justi~a, honlem, dignárão-se
que certamente não podemos desejaI' que aconteça.
enviar aosenndo essa relacilo.Us mais ministerios ainda não se
Quanto á parte segunda do lDesmo artigo, ainda repetirei occupárão com esse trabalho julgárão que o paiz não devia
que, se já existe ou houver do existir alguma lei que autorise saher quaes erão as gratificacões concedidas pelo governo
o,goYerno para conceder anavegação do rio de S. Fl'ancisco 'sem aUlorisação de leI. Veja 'V. Ex. as difficuldades com
a quem quer que se mostre mais hahilitado 111II'a leva-Ia a que ternos de lutar para, em taes cil'cumstancia" discutir o
elIeito, é escusado fazer especial menção desta companhia, orcamento.
.
que em todo o easo !érá a liberdade do concorrer com as
Na occasião presente acha-se felizmente na casa o Sr. mioutras emprezas no offerecimento das propostas. Se, porém, nislro do imperio que poderá responder pela sua repartição,
pretende'se dar-lhe a preferencia, convirá que o senado mas daqui ha poucos dias V. Ex. verá porque torturas bavetenba muito em vista na presellte discussão dous outros mos do passar para poder discutir e votar com conhecimento
pl'ojectos da camara dos deputados, que contêm disposições de causa 01'1lamentos de ministerios quo considero vagos, porsobro. aquella mesma navegação, sendo um delles o que que infelizmenle ba tempos para'ca algumas pastas têm·se
.
autonsa o governo para contrata-Ia com alguma das com- achado constantemente vagas.
E nem so diga quo os ministr,os, a cujo cargo estão essas
panhias das estradas de ferro que já se achão adiantadas
na sua construccão
pastM, podem responder convenientemente pclos actos dcssas
De conformidâde com estas observacões, offereco as emen- rerartições. nIuilo fazem elles, Sr. preôidente, quando bem
das que passo a ler. (U.)
•
•
cOldão da pasta para que forão nomeados. Isto é uma verdade
Ficou a discussão adiada pela hora.
que si1\la aos olhos. Infelizmente, temos tido cidad,los que,
Nesta occasião o Sr, 10 secretario leu a carta imperial que apezar de seu patriotismo, boa vontade e illustracão, nunca
Domêa senador do imNerio o Sr. conselb.eiro Francisco José apparecem no senado para 'dar informacões quandó ellas são
d 2 do co rren te, do ml-. precisas. E' um mAo fado que nos ~erségue, virmos lão freFurtado ; e, em se gOl' a, um offi'
CIO e
nisterio do imperio, acompanhando as actas da eleicão pri- qucntemcntc na administracão pub ica omens que não tem
maria e secundaria, feitas na provincia do 1Ilaranhãó, para ~i~t~l~i~a p;orsEt~~, i~~U:~lto f~~~a a~~c~~~~~~u~~~; t~~~~t~~.~
preencher a vaga deixada no senado pelo fallecimentu de .
I '
f
commendador Angelo Carlos Muniz; e bem assim a lista tri- Justamen e o contral'lo ; adoecem tão requentemente, que o
plice, a acta da a~urllcão geral e um omeio do 11 de julho, cor~o legi.lativo lica privado dos esclarecimentos que são
'd
d'
. f
nccessal'lo. para poder diri<>ir-se.
do presl ente a ita provincia, contendo In ormações a resNem se diga, repilo, que 0 0 servico publico não soffre.conneito.-A' commissão de constituição com urgencia,
sideravelmente com cstas faltas; nio se ~retcnda que um 8<.
2' PARTE.
ministro póde responder ao mesmo tempo por duas repartiçães
ORÇAMENTO DO IMPERIO.
diversas; seé aSSIm, deixar·me-hei talvez dominar d'.l láéa que
está muito em vOlia e á qual parece que da o seu assentimento
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do imperio, o Sr. ministro do imperio ; isto é, de que ha empregados de
foi introduzido )10 salão com as formalidades do estylo, e mais, e enl<1o talvez que se lllldcsse tambem supp,'imir duas
tomou assento na mesa.
ou tres pastas (não sei so V. Ex. concorda comigo) porqueContinuou a 2' discussão, quo ficára adiada na sessão an- a accumulação quasi constante de duas pastas em um ministece~ente, da proposta do poder executivo, 6xando a despeza tro deixam-nos pelo menos desconfiar que se poderia supprie orçan,do a receita geral do imperjo, no art. 2", com as mil' algumas sem prejuízo do servico llublico.
respectivas emendas.
.
Sr. presidente, não desejo, comó disse no principio,demo.
O Sr. Candldo Borges :-Sr, presidente, occuparei rar a discussão da lei de orcamento; não posso, comtudo, deipor pouco tempo a allencão do senado e do nobre ministro xar de occupar a attenção •do nobre ministro com alg-um;ls.
do imperio. O desejo que ·tenho. bem como a maioria do se- consideracGes já ventiladas na casa, mas que podem e devem
nado, de que não fiquemos sem lei de orçamento, fará com ser repetiJas sem inconveniente.
que eu limite o mais possivel o pouco que tenho que dizer.
O nobl'o senador pela Bahia tratou da necessidade da rdor·
Nos paizes regidos pelo systema constitucional representa- ma municipal. Esta necessidade, SI'. presi'lente, ê intuitiva,
tivo, a lei do. orçamento é sem duvida uma das qUlt mereee salta aos olhos, apalpa-se, quando se examina o estado em,
a mais sêria attoncão do corpo legislativo, poisque é por ella quo existe a adrninistracào mlllJiclpal, sobretudo da capital
que se regula o dÍspendio dos dmheiros publir.os, dinheiros do. imperio.
•
que consistem na ,omma arrecadada por meio de impostos
E para demonstrar a urgencia desta rcforma, quando delTa.
ou parcellu que cada cidadão deposita nos cofres publicos duvidasse o nobre minisn-o, eu me soccorreria da opiniiio
para serem empregados em seu beneficio e da communbão muito valiosa e im~ortante do nobre presidente do conselho
.:n g e r a l . .
de ministros. Dizia S. Ex, em 1856: (Lend.e.)
Os governos, por, sua parte, em[lregão o maior cuidado· em
«. A constituicão commellendo ás camaras municipaes das
permanecerem dentro. dos limites, que a lei lhes marca, por- cidades ,e villas o governo. economieo municipal re']JJlctivo
que a responsabilidade legal: é real e elIectiva.·
sem distinguir a deliberarão da administraçãO activa, não
Quando,. porém, a lei do orçamento não lÍ uma realidade, advertiu que a primeira erá sem duvida a mais pl'o~ria dessas
mas parece apenas um. enflJite com que 50 adorna a legisla- corporações, mas não assim a se~unda, que devera pertenccr
ção do paiz·, quando a palavra o o voto do parlamento são a um fURccionario que a mesma constituicão, d.e accordo
annullados pela accão do poder, o parlamento não llóde com a verdadeira tbeoria do poder municipal., designasse
preencher sua missão e o governo constitucional representa- assignalando-Ihe a categoria que pareccsse correspondente á
tivo torna-se um sonho" urna phanrosmagoria perfClta.
sua missão.
Dar-so-ha isto, Sr. ~residente, entre nós? Terei· necessiEm 1832, já o ministro do imperio, o Sr. B. P. de Vascondade de demonstrar ól.qulilo que está na'consciencia de todos? celTos, assignalava ao corpo legislativo a necessidade da reSeria sem duvida imllertinencia da miaha parte, porque é lia forma munieipal, mostrando os Inconvenicntes que resuHavfio
r~alidade impertinente demonstrar o quo está na consciencia da organisaeão estabelecida de conformidade com a lei de 1"
de todos.
. de outubro Je 1828. Dahi para cá todos os ministerios se têm
E como, Sr. presidente, podel' se-ha discutir convenionte occupado deste objecto, Em 1~53 um nobre s~nador pela nament~ a lei do.orçamento se alguns .dados de que tinhamos u!a, que está. presente, nomeIOU .uma commlssão para org.~
por ISSO necessldado não nos tem Sido apresentados co mo filsal' um I'I'0Jec~o d? reforma mun.lclpal ; nc~m época havl<lo
devllrã!l l.cc sido? O senado recorda-se (lUO solicitei dos di- I já trabal!Jos mUlto Importantes feitos pelo iIlustrado SlllljldoI,
J)
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pela fia'hia, que àctUAlmente não e~tá na casa,'o Sr. Nabuco se essa refOrmá se p.odia fazer pelos meios ordínnrios ou ~~
J~S8a commissão ent~n!leu-se com S. El(" conferenciou com entende que esta qucstãO alT~cla um artigo constitucional;
c:lc e apresentou ao goyetno o resulL'ulo de seus trabalbos, porque, se o uobre ministro cntende que a questão afTecta um
Desde então diver~os outros trabalbos têm sido npresentados, ilrtigo constitucional, sem duvida dcycr-se-bia ter apressado
c ainda ba pouco tempo o nobre ~enador por Pernambuco, em prop6r ou 'f,lzer propOr a reforma desse artigo; ora, se ã
cx-presidenle do consdho de ministros, npresentou tambem não mandou propO,., de duns uma: ou acredita que a questãO
lJma reforma ao senado, que depois entendeu em sua sabedoria nlio entende com artigo constitucional, como é minha opinião,
dever retirar.
·ou acredita que entende com artigo constitucional, 6, não
!lIas o Sr. ministro, tendo de responder ao nobre senador promoye!ido a reforma desse artigo, quer deil(ar as camaras
IleLL Babia, ácerca da reforma municipal, parece aue nã~ municipaes como estão.
lLttendcu bem a l'Jdos os pontos dignos de ser mencionados,
Não pe,we V. Ex. que cu direi, como algumas pessoas
e que merecião discussão. S. R'l. mostrou-se preoccupado pensão, 'llre o governo. não se alreve a tocar na organísaçlio
simplesmente com a idéa de separar o deliberativo da execu· municipal, porqlle não quer abalar a sua maioria; maioria
Ção, idéa sem duvida all(uma muito importante, idéa cardial. que represerrta um grande edificio, construido com muito
Ora, S, Ex. cntenrlerá que a eleição municipal deve eonti- ·trabalho e allencão, mas assenL1do sobre arC'i"d; o mais
nuar a ser feita do modo por que se faz actualmente? isto é, pequeno' cbo'lue pôde-o demolir. Não pense S. El(. quc dilei
'lue cstá babilitado l'ara ser vereador lodo aquelle que pôde isso. Creio que- o nobre ministro da corOa tem a consciencia
ser eleitor de parocbia? Eu não cQncordaria: muilo com esta do seu dever, assim como toda a dignidade e brio para
opinião,
·occupar tão dignamente, conro occupa, aquclla cadeira, c
Não sei qual é· o modo ele pensar de S. Ex. a este respeito; não recearia abalar a maioria da camara, se entendesse que
mas pare,ce Ilue pelo menos o espirito da constituição induz-nos ·era isto necessario para cumprir os seus deveres. Penso pois,
a conclUir de outro modo.
que o nobre ministro está convencido de que a reforma muniA cOJl5tituicJo estahelece o censo em relacão á natureza cipal p6de ser feila pelos meios ordinarios, porque não enou imp'ortanciã do emprego electivo ; assim. quando trata do tende com artigo constitucional.
,
votante de parocbia. exige 100!! de rendas; mas quaudo tra- ,;, Outro ohjecio, para que cbamo tambem a attenção do
Ia do eleitor, não sc contcnta com 100,j; de renda, que: que nobre ministro, é a renda do' municipio neutro. Senhores, ri
tenba 200~; quando trata do deputado,' não se contenta com possivel que, 4uando todas as provincias tem uina renda sua,
200;/3, quer que tenba -ioO;l\.; quando trata do senador, não além da ronda municipal, e delIas podem dispôr como muito
quer .que tenba 400$ como o dcputado, quer que tenba SOOlll bem entendem, conforme julgarem mais convenieute ao seu
de renda. 00 modo que a constituição entcndeu que se de- servico, ba de o municipio neutro, pelo simples. facto de ser
via elcvar o ccnso á proporção que augmentasse a importan- neuú'o, não ter urra renda propria suf!iciente, que se considere
cia do logar elcctivo.
.
como munidpal, visto que lião póde ser provlDcial ? E' posO nobrc ministro l:oncordará pois, que o eleitor de paro- sivel que a renda do municipio ueutro entrc toda pam o. cofre
cbia, em rélação <lOS negoci.os publicos, não pôde te: a mesma geral do estado, scm que o municipio POf81 dispõr de nm
importancia que o vCJ"(;adpr da camara municipal; porque vintem, isto em face de tantas necessid:ulp.s, qu~ crescem e
nem todos os cídatlãos, qu.e pDdem ser cleiJ,or de parocbia, se multiplicãO em rdação á exLcnsão de territorio de sua
estilo no caso de scr vereador. Por, este lado, "tê o nobre representacão? N,ão vê o nobre ministro que na renda que o
ministro quc a ql.cstão. devo merecer a sua atlenção.
estado tira· do municipio neutro figurão muitas verbas (lUe nas.
Por eutro lado, senllpres, n~o sei se o nobre miOlslro en· provincia8 constituem renda provincial, ou municipal? .Não
tende que o nllmero tle vereadores, deve ser o mesmo em acbará o nobre ministro que ri de razão que, reformando-se
todas as camaras; se, \I.or exemplo, a camara do municipio as camaras lIlunicipaes, se estabeleça uma renda prnvri.a do
ncutro deve ser composta do mcsmo numero de vereadores municipio neutro dando-Ibe assim na nossa organisação
administrativa' a categoria e representa~ão que lhe Sã!},
que a camara de M!lricá ou de Cantagallo?
Pensou-se algum tempo, ~ verdade, que a representação devidas?
devia ser a mcsma; mas a nossa constituição mesmo parece
E fazendo isso, Sr. ministro, creia V. Ex. c{ue presta u~
repelhr este principio, p.prqu.e marca o numero de represen- grande servico, porque acaba com alguma nvahdade mar,
taulcs em relacão ao numero de representados.
entendida quê existe. Nas prov}ncias entende-se ql!e o muui
. ("luando na f'rauça discutiu-se largame9te as;questões mu- cipio neutro consome um capItal mUito avultado com deIllClpaeS, na penultima rcforma quo se fez, e algllmas vo~es tnmellto dellas,e ao mesmo tempo os fluminenses entendem,
se levantárão para sll.stentar a cQnveniencia de. uma repre· pelo contrario, oue 8e despende com as provincias aquillo
sentaçãQ uni,fol'm.e el'ol todos os. pon~os ; Odillon Barrot disse qUli é renda prôpria do municillio ne.utro, 'e que a.o menos.
'Iue cr.. Ilossivcl que se encontrasse identidade em palavras, em parte com elle devia despender-se.
pOl'ém que não se podia enconÍl'ar identidade em corpos que
Entretanto, senhores, o deliberativo,ba de ficar confundido
devião, representar numcro e interesses diversos de babi- com a executivo, e o relUltado será que o serviço municipal,
tantes.
da côrte continnará a ser feito do modo porque vai sendo·
Concordarei com o nobre ministro em que o ponto caI:dial da feito. Cbamo a attencão do nobre ministro para este nsreforma é separar-se o cieliberativo do executivo; mos, Sr. sumpto. S. El(. disse qúe o governo podia pedir informações
presideote, eu, que tenho ouvido selUpre com tanto pl:azer o e dar lnstrucções, mas que bavia um li!Jlite, além do qual nlio
nobre I)linistró, porqlre nprecio sinceramente seu mUlto reco- podia passar j entendo, .senbores, que, se o governo uão tem
n)H)cido talento esua capncidnde, confesso ao senado'que me na marcba do servico publico e em relação á municipalidadeentl'ist.cci, desanimei de que este desgracado municirio do Rio uma ingerencia ·tão· I,a~ga e ,conveniente como é preci~o. t.ode Jauciro veub lL a ler uma call1ara munici p\\l Clp re ação com davia se o nobre nlllllstro ]ulgar que as rendas mUlllclpaes
a sua importa,ncia; pOI'que o nobro ministl:o, tcndo recoube- são n;al despendidas, não Ibe faltão meios de chamar a cacido que a re~rma é urgcnte, indispansavel, tem sido desde mara ao cu.ml~l'imento de seus deveres.
Iqngo tempo reClamada· por todos, e muitos traballlOs se
lem feito sobre ella, não dcclarou ao corpo Icgislativo que
O SIt. MINISTRO DO IMPEnlD: - O governo tem o direito de
tiuu,a alguma cousa feito a este respeito e que apresentaria tomar contas.
IIl;e'Vemeute, ou mesmo para o anno; não, e q,uando reflicto
Il,ei;ta reserva do uobre ministro e a [Jonbo em relacão com as
O SR. CumUlO BORGES: - Cbnmo ainda a a\tencão de
idéas emitlidas pelo Sr. presidente do cOliselbo· eI)l1~53, 11erco V, Ex. para o segu·inte faclo. O serviço da I,impezd publica
completamente a espernnca.
'
era feito pela camara municipal. Assim se conservou por
O nobre ministro do iuil'crio declarou no seu relatorio que muito tempo até ba Iluatlo uu cinco alJno~, pouco mais ou
:1 rdorma ri nece,'oariil, e 4ue convem separar o executivo do meno,s; depOIS pdsoou-se le(Jentinamente este sei viço para a
ddlberallvo; o nobre pre"ldente do c:onselbo I<tmbem reconhe- poltela, "endo jeito por parte do bo~elno;. ultimamente CUv!
(eu jsto; porém, o ~r nlÍnistro do illl~erio não nos declarou, quê, EeD(\o o orsamento da camara mUfilcljlal nl'les~lJtarlo
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;10 gn;'''loo I!ara scr approv,,,!o,, o governo cnlentleu que
l~llvia. I'esll'lngli' ;I!gumas vCI'JJas : pOl' exemplo, na vrrbn fiscaes tlilllinuiu 10:000;ll, na verha cu,lns diminuia '2:000.í5,
c a"sim 1'01' dinnlo, de modo que dcvêra re~ullnr do or~a
muni" em \'il"0r uns GO:O()O,{i de saldo, e mandou que a C'lmara municipal empn'l:a~sa, esl~ dinhcil'O na limpeza e irrigilÇiio da cidade.
'
Em consequencia dislo rez-se um conlralo, que lenho prefenle, pelo qual o empretario obri~ou-se a varrer a cidade
uma v,~z por ~emana e 00 caso ,Ie i"Cracç:10 do coolraclo
(lIole V. IIx. que ell~ recehe~:7GO~ por mcz, li por tluanlo
arrema\ou o >cr.ico) lem multas de 1,5 a 10ií. N:io acha
V. Ex. que -valeria"muito a pena 0:10 Vllrrer nuoea? (;\poiadus,) Peço pois, a V, Ex, que a\'erl~ue i~lo; não li possivel
que as cou,as continuem por semelhanle modo.
Ainda mai,,; o 5~rviço da i(l'i~aç<1o, que lambem ~e acha
conlralado, eôlú nns tl1MmaS condições; Y. Ex. ,que percorre
esla cidade. p,odor:'t amrmar qae ha irtiga~'io e Ilue alguem
n:\o Il~OI'l'qil "b,.. rado 110 pó? Qual)dQ c~lá para cbover apparece uma ou oulra carroça 1J.1le esoa!ha alguma" gotas tlc
a~ua na rua; e assim v<1o GO:OOOJ5ooh.
"Islo, por,m. n:ioli omais; o que achei nolavel Ó quo, leado
passado a lim'peza para a camara municipal da cõrle, con~ig-nando se cm seu orçamenlo 1,1I11,a verha de 6~:OOO~ para
cssa despew, haja cm oulro orçal,ncn\o (n:1o sc~ se eslo~ na
ordem) haja no orcall:ento do minislcrio das obras publicas
uma vrrba para;), limpei:l, e iJ'1:igaç'1Q, da c~tla,ie, eIll, qU,e 6C
pede 1C5:00(l,5, creio ,cu.
..
De modo que n:io :l0l se sii~ dous serviços ,liver.os, se duas
cidades, um~ a cargo domnllslerlO das obra" publicas, onlra
a cargo da cumara municipal, porql)o no orçam,ento u'la c~mura Im GO:OOO;il, e no da agrlcullura pelle-f6 ~Ov:OOO;il.
N;lo petlirei a y. E;x, q\le me expli'LI,IC este nego,clO, Ilorque
n~o li da sua repal'liçãoj mas fiquem o senado e 1/. casa saben,do
islo.
O SIl. 1II1"lsTno DO lillPBIllO: -Auxilia' se á camara municipaL

cidatle não ~e via nem uma ca;ea de larallja ná rua; a irrigaç:1o fazia-se; e olllrelallto para lodo eSS'l serviço exlraordinario, tendo cu e11rla brallca e lendo dado ea rIa bl'allca a03
fiscae6 da camara, apezar de ludo is~o, ga:Ha ..ão-se 4.0 e
lanlos oonlos, ao passo quo hoje com a limpeza gaslão-[!l,
~:700;fl por mez, e eom a irrigaç<1o 2:58:1,$ men"aes.
O SR. VISGO~DIl DB JEQUlTINllo~l1A:-E' exlraordinario !

O Sn. CA]';DIOO BOnGEs:-Não ler,i o nobre minislro algúm
meio de Cazer com que e~le serviço seja fiscali:mdo con\'llnienlemenle? Creio Ilue 5illl.
E por aqui vê o nobre minislro a necessidade que lcmos ÚO
executivo municipal ;n~o ha fisclIlísação. Reconbeço 'Iue o
governo nJo pÓlle chegar']Jara islo ludo..; len~bro-me tle uma,
'maxima de um escl'iplor notavel: quand le !JOuvernement
est par IOllt, la j'eslJnllsabilíté n'est nulle parto
,
O govcrno lem muilo em que se occnpar, não póde CUIdar,
desses servicos' mludos da municipalidade; lodavia, a culpa
ti ~ua porque n:1o Ira la de orK'lIIisa-la convenientemcnlo,
de m~do que possa descançar em uma administração zelosa
e (lrevidenle.
Ainda cbamo a allencão do nobre minislro para oulroCaclo, que não pcrlence oi: municipalidade propriamente dila; ,
e que, cnlrelanlo, parece digno de ull~a medida qualquer.
A camara municipal não lem cuidado dlslo j lnasa~re
dilo quo ó do sna 'Illribuicão, salvo se'é da compelellcla 00
Sr. mini"lro do commerciô, agricullura e ohras publicaS'.
Quero fa\l'lr, Sr. pre"idenle, do uma celebre barreira que
existe no Calte!e ha vinte e tanlos unnos e que parClle n<1o
dever lei' fim; e para que, senhores? l'a'gar-se harreira flelo
peior caminho da c;dade que ha para Botafogo, porque realmenle o pcior cilminho li da barreira' por dianle I
O 1'n. SILVEIn,\ DA ~rOTTA: -E' o peior caminho do RiQ
' dc Janeiro.
'

O SR. CANDIDO BOnGEs: - E ./JoIo V. Ex. que alé ba, segundo creio, um ,lbu6?, para que peço a allençiio do nobre,
minislro,. Que a barreml cobrasse essa laxapel0 tempo con-,
O SR,. CANDlooll.oRGBS : - Declaro roi.s , com anlecedoncia, venienle pelo caminbo que melbol'ou, vá; mas li faclo, quO"
quo hei de mandar uma emenda s!-,ppnml!lllo a vc~ha, porque, passando-~e pelo caminho velho paga-se a meôma laxa.
sQ não é duplicilta, li cOll1p'elo dlsperdlclO. (.~p011u.lOS. )
f:) S'iI. ftIINISTIIO DOlMPERIO:-A barreira eslá anles.
O SR, IIIINlsTno DO b!PEnlo: - Ncsle caso fica V. Ex,
O SIl. CANDIDO BORGES:- Está immedial,amente unida a~
arriscatlo a morrer ahafado pelo pó.
caminho; e, perdoe V. Ex.. essa porção de caminho não fOI
O SIl. CANO 100 !lORGES: - Q nobre minislro do Imperio, feila pela companhia.
que nào é dos Il,lai" \'dho" bahilanles d~\ çidade dI.) R.io de JaO SIl. 1II1NISTRlJ DO IHPEnlo:-Sõ Cazendo um~ dedaraçiio :
Ileil'o, acaba de dQclarar-me que corro fiSCO de I;I)orrer a b a ( a d o ,
I
h'"
q lJão VDU, nelo C@linh.o novo ; vou pc o camlll o ve.",o.'
pelo pÓ"
<
O SR. IllNISTno DO I~IPIlIllO: -Se não hoaver verba para a

ilTjgilç:lo~

O SR. C,\NDIllO BonG~s : - Bem; mas o orçamenlo municipallcm 6iJ:(J(J();;lí para este serviço, as obr;~s publicas ,pedem
1lI\í:200;il, s<1o porl'1ll10 lG5:2iJO:;Z, note V;. El;., para hmpeza
da cidade o irrigacilo.
Or<l quanlo pensa V, Ex. que, esta cidade, que pou.co augmenlou tle 1850 par(l cá em ex~ensão, a c.ldad~ pro~rlamenle
dila; l]Uanto pensa V. Ex, qne gJ.slav<l ale cnbo em hmjlçze
e inigaç:lo? S"be V, Ex. que llve a hoo!,! de ser \lI'esldenle
da camara municipal da curle; posso, pOIS! asseverar que, de
1M7-18!l8 gaslava-se em limpeza, e a cl.tlad~. eslava lImpissima, oito contos ~ovecentos e tan~05 n111 reis p~r anno,
I~to conslado respeclt,vo balanço; hOJ.c ga,sla-se oi:7,GO;) !...
por 1I',ez! I
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTI~UOi'lJA: -Apoiado.
O SIl. CMnID0 IlonGE": - Quando declarou-se, em 1800 no
Hio de Janeiro a febre amnl'clla, o Sr. marquez de, Monl'Aleg;'o, enlãomi;lislro do imperio, .deu-me car~a ?r~nca para
toda a de5peza que fosse necessal'la, em relaçao a limpeza e
dosinreccão da cidade. Nesse lempo andava li cll1.de sempre
limpa, mas as praias achav<1o-se em estado menos limpo, por
que havia clllulilo5 de capim secco em alguns Jogares 'lue,
balidos peio nlllr, vlIIlüo accuIlJular·se lIellJlJ;,
Pois lodas as praias for:1o limpas de motlo ql~e a aroo.
al'rarccia, ~Dmo al'rilre~e hrje no Flamengo,e na Glona ; na

O SR. CUlOIDO BOnGEs:- A companhia podia 101'.0 direilo
de cobrar pelo caminho que fez, mas. nào polo tamHl!Jo que,
não fez; o caminbo ,"ellJO não fOI (cllo por ella.
O SR. FIlÍlIlEIRA PENN,\:- O cohrador como. !la de dislinguir os que vão pelo caminho velho e os que vão pelo camínho novo?
O SR. CANDIDO nonoEs:-Pond~-se um vigia na exlremi·
datle tlo caminho velho.
, O SR. MINISTIlO DO II\lPEIll~ : - V. Ex. quer a mudança da
barreira ?
O Sn. CANDmO lffille>Es:-Qucro a sua exlincção, e por isso,
peco ao "overno que atlenda para esle imposto pago denlro.
da" cida3e j é um escandalo.
_ .
, Por que razão nào ba de pagar a pop~laçao Imposte)
nenhum no reslo da ci'~ade e ha tle paga-lo ah? O governo II
a camara municipa~ \lodi~o ter ha muito lempo l'Osgalado
esse conlracto, porque creio qlle ha 2i annos que eXlSle tal
barreira.
p
.'
E pensa V. Ex. que é, a~guma bugatell~? rocurel mUllag
vezes .aher quanto rentlla aquella barreira, nunca o ptMIe
conseguir._ Até· que por fim alguns esca\ereclmenlos putle
ebler por inlermedio da municipalIdade.
Dessas.illforn)açõa~ consta o s~gumle : .
,
.'
'.
(( I'assárão na ronle do Calete duranle o dl?- (qulnla~fClfa)
7 dp julho de 1861; das oi horas da milllha ale a meIa nOlle ;

SESSÃO EM S DE A,1iOSTO DE 1864.
Gondolas e mais vehiculos de quatro auimaes, 68
a 160 • •.. , . . . . . • • . .
Garros de quatro rodas de dous ditos, 139 a 80 rs.
Carroças de dous ditos, 41 a 80 rs. . . . . .
Ditas de um dito, 156 a lO rs.
Tilburys, 163 a lO rs. . . • . , . .
Animaes de montaria e á. dextra, 81 a lO rs.

aforou fracçõc8 do tcrreno contíguo ao matadouro, a diversos
10$880 individuoE para certas Índustrias, e isto a troco de uma renda
111ao ·de 400J/l por anno; ali se fervem tripas de animaes, ali se
3$'280 procede a maceracão dos chifres, ali se estendem couros, al~
6$2~0

se derretem todos'os residuos para delles lirar seho uu graxa,

6$5'20 e é durante a efTervescencia dessas materias que o matadouro
3$240 exbala esse cheiro desagradavel.
~

lima vez, porém, que se ó1cahe com aquellas barrac.as, qu.e

41$280 de mais a mais são tão desagradaveis á vista, não haverá.

" No dia (domiago) UI de julho,. durante nsmesmas horas:
GOlldolas e mais vehlculos de quatro animaes,
a 160 rs. • . . . . . . . . . . . 11&520
Carros de quatro rodas de dous ditos, 212 a 80 1"9. 19$360
Carrocas de dous d~os, 12 a 80 rS. • . "
,i960
Ditas um dito, 82 a 40 rs .
3111280
Tilbur!s, 173 a lO rs. '. . . • . .
6$9'20
.Animaes de montaria e(l dextra, 8a a 4,0 rs.
3$3'20

'2

ad

-----,
45~360

Examinando quanto paga cada um desses vehiclilos de
conduccão e ammaes, a conclusão a que cheguei é- que a
barreirâ rendo 16:000$ a 18:0001 por anno. Ora, a companhia provavelmente não despende 6:000~ por anno; V. Ex.
passe por eldO caminho, se não tem passado, e veja o estado
em que está; quando ha buracos, põem se algumas carrocas
de pedra, e nis.to fica. Ora, com uma renda de 18:000$ ôão
se poderia ter caminho melhor? e mesmo· assim, será justo
que contínúe a populólcão sujeita a um imposto que parece
inius'i~.cavel ~oJe? Nãó ter4 o. governo meIos de acabar com
tal escandato? não poderá a c~mara municipal pelos seus
co(res resgatar semelhante contrato e deixar a passagem
livre~ C:!l~o pois a attenção do governo para este ohjecto,
e espera que o não deixe no esquecimento.
.
Amda vontinuando, Sr. presidente, em nego cios munici.
pallll chamo mais a attenção do nobre miaistro para o matadouro publico; E' objecto que já tem sido tratado; e estou
certo de que S. Ex. tomará em consideracão esta aateria.
Entretanto notei em S. Ex.. alguma inclinação... ; e, lembrei-me de um dito do Sr. Thiers - 011 tombe toujours du
çôté 0111'011 flellche-; S.Ex. mostrou-se, digo, inclinado a relJ\oTer o matadouro publico, a manda-lo...
O SR. MINISTRO DO IMPERIO:- Não mostrei-me inclinado;
!lceito a idéa.
O SR. CANDIDO BORGES: -- Então tanto peior; acho qu~
S. Ex. não tem muita razão, e peço-lhe Iue, antes de tomar
u~a resolução definitiva, examine tudo quanto ha a esto respeito.
Quando live a honra de ser presidente da namara municipal
da cÔrle, achei a obra do matadouro bastante adiantada, a
camara proseguiu nella., e no ultimo anno da minha presideocia comecou ali a matanca.
Antés qué o matadouró fosse construido, diversas commissaes de profissionaes forão nemeadas para examinar aquelle
çagar em relacão ás condicões de edificacão e de salubridade
'JUblic«; seus 'pareceres Corlio todos favoráveis.
Encetou-se a obra, r"pendeu-se nella, posso affirmar sem
\Iledo de errar, mais de 600:000$, e prmcipiou a matanca
pelo systema de isolamento. Não sei se V. Ex. já visitou' o
matadouro, se visitar ha de ver que foi cónstruido para um
systema especial de matanca. O sangue extravasado era il\l
mediatamente recolhido; quando acabava a matanca, solta~ão-se as bicas de agua e o matadouro era lavado; de I\lodo
que não ficava o menor cheiro, absolutamente nenbum.
Dizem-me quo hoje ha occasiões em que o caminho de S.
Cbristovão é quasi ÍlItransitavel. porque difficilmente se póde
solTrer o cheiro que ex bala aquelle edificio; mas ,creia V.Ex.,
q.\le isto depende só da falta de administração, e muito espeCialmente dos abusos que se têm commettido.
S6 V. Ex. entrar no matadouro ha de ver que,. terminada
a matança, não póde baver exbalacão de materias putridos;
mas porque as ba7 for que a cam'ara municipal alugou, o~

cheiro algum.
.
Além disso está averiguado que os logares proximos aos
matadouros não são os menos salubres. As estatísticas não
nos mostrão que os hahitantes das visinhan!,lus desses estabe-.
lecimentos soffrij,o mais quo quaesquer outros.
Ora, se o matadouro, em rala!Jão as condi!,lões de construc9<10 Com que fui feito ,se acba collocado em um logar em que a.
enchente e vasante de maré lava completamente sua circumferencia, e em. que por consequencia todos os despojos de animaes podem ser levados para o mar; ainda 50 entende que
está mal collocado; pergunto eu: qual il o logar que o governo acha mais proprio 1· Será em uma planjJ:ie longe do
mar1
Se, como alguns pretendem, o matadouro fOr coUocndo.
em Santa Cruz, em Sapopemba ou em outro logar semeIbante, perguuto : os gastos de transportes não encareceráõ.
o genero 1 E essa despeza n1\o virá cabir tambem. sobre o
pobre consumidor? Além disso não poderão dar-se uma ou
outra vez, sinistros dos quaes resulte faltar esse genero de
.alimentação? Sem. duvida nenhur;Jl.a. E a isto accresce o
dispendio que o govei'no, ou a camara municipal teni de
fazer com outro edificio, que talvez não seja tão bem construido.
Deixo. Sr. presidente, á prudencia do nohre ministro
apreciar estas opiniões, examinar o valor que ellas possãa,
ter, convencido,como estou, de q·ue ha de deliberar cooforme
fôr mais conveniente.
Sr. presidente, eu disse ha pouco que dentre os poucos
Srs. ministros que enviárão ao sen~d~ as info~maçõ.es pedidas
por mim, era um. delles o nohr.e mlDlstro .do I~peflo. S. ~x.
mandou com efTelto uma relaçao das gratlficaçoes concedIdas'
na sua reparllçã'.) sem autorisação de lei. Vejo uma de 3:000$
e outra de 1:200;/\.
O Sn. MINISTRO DO IMPEmo : - Ambas estãó no orcamento.
que se discute. Para uma havia autorisação, que era'a verba
-reimpressãO de leis-, e para a outra nAo havia; mas. os,
relatorios dos ministros apresentão constantemente o trabalho,
por que ella foi concedida, isto é, a codificaçilo das disposições sobre materia' de eleições para conhecimento das Camaras.
O SR. CANDIDO BORGES: - PerdÔe V. Ex.; {) que vrjo no
orcamento é o seguinte: «vem nas emendas ao § 10. « Em.
vez de 170:800Jl\, diga-se 161 :980$, inclusive 10:000~, para,
continuar-se a rei~pressã'J das legi~lações de 1808-.1831, e
1:200$ para a co,hficação das declsoes ácerca de elelllões.
O SR. MINISTRO no IMPERIO : - A de 1:200$ li gratificação..
a um empre.pndo que collecciona os av.isos, e essa collecção
tem sido punlicada todos. os annos em aditamento ao relatorio do imperio.
J)

O SR. CÁNnlOo BORGES: - Bem; aquelle que está. colleccionando as decisões relativas á lei de eleições. tinha 1:200$.
de gratificacão, além do seu vencimento de oilleial de secretaria; agorâ V. Ex. o que {jlz? Aceitou a el'lenda que tra~
para0 orçamento osse 1:200$; isto é, quelegalisa esta despeza.
O Sft. MINISTHO 00 IMPERIO: - Quiz quo o corpo legisla,
livo conhecesse e votasse esta despeza.
O 811. CANOIOO BoRGES: - V. Ex. faz hoje COJll quo ost"
gratilicação, que era concedida por abuso, seja transformada
em' gratificarão legal; e cntão aceitou a emenda. nlas a.
emenda llara' os oulros 3:000$í é que nãocnconlro :Hjui.
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SR. MINISTRO DO Ilfl>MRIO: - Esses 3:000$ sabem da
qUantia fixada por lei para a reimprcss,10 da legislação.
O SR. CANDIDO DORGES: - Perdoe-me V. Ex. ; quando D
cDrpo leg-islativo vota uma verba para a reimpressão de leis,
entende sem duvida que o que trabaluo está feIto; collegil'
leis ó uma causa, o reimprImir leis é outra.
O SR. MINISTRO DO IllPERIO :-0 trabalho não está ainda
atabado, faltào alguRs annos.

Ji

tos das secretarias respectivas, porque desde que ha um regulamento quo marca qual é o serviço, que estabeleco a sua
distribuiCll0 a cada um empregado toca um tmbalho dill'erente; p:lra que se supprimissem, pois, certos empregos nas
secretarias, devia-se ter modificado o plano de trabalho, istd
é, os regulamentos, de modo que se simplificasse esse trabalho.
Ora, é isto que não vi ; os Srs. ministros no seu relatorio
não mostrárão que esses logares são de mais, e, entretanto,
discutindo-se
o orçamento aceitárão emendas, não sei como,
O SR. CANDlDO BORGES: - V. Ex. não acharia melhor
marcar·se, como se fez com o codigo civil, uma quantia paro de modo que os lagares da secretaria hão de sêr diminuidos á
Mto trabaluo, do que estabelccer uma quantia annual, sem proporção que vagarem.
Para mim ó fóra de duvida que os Srs. ministros não esta:
~razo determinado?
vão bem convencidos dessanecessidado, porque, se estivessem,
O SR. Mn'HSTRo DO IMPERIO: -'- Seria mclhor marcar o tem- sem ~uvida alguma principiarião reformanao os regulamentos
po, dentl·o do quai se devesse fazer o trabalho.
de suas secretarias; sÓ assim concebo á suppressào dos emO SR. CANDIDO DORGFS :-Dem, concordo com V. Ex. l\las pregos de que trata o artigo a que me tentio referido; mas
conservar
o mesmo plano de divisão do trabalho, a mesma
'v. Ex. suggeriucmc agora olitra questão, e é a seguinte: Se
o nobre ministro do imperio declarou na camam dos 81'S. de- ordem. e sU;Jprimir os agentes desse trabalho,. ti cousa que
putados Como declarou em seu relatorio) que achava ex~cs não posso comprehcnd@r. (Apoiados.)
Agora, permitta o nobre ministro que eu faca um reparo
s;vo o numero de empregados da secretana, e tanto que dIsse
que bavia uma vaga de 1° orncial, duas de 2" e uma de con- que me parece serio. O nobre ministro e os seus collegas
tinuo, e que era desnecessario preenche-Ias, como consen~e aceitârão emendas reduzindo o pessoal das respectivas
5. Ex. que esteja encarregado a um empregado da secretarI- secretarias; mas sempre com a clausula:-« á proporçâo
um servico extraordinario, e que se lhe dê a um uma gratífi- que (orem vagando » Ha porém uma excepção a esta reora,
cac;):o de '3:000;/1 o a outro a de 1 :200~? Isto prova que os consignada no alt. i7 que diz: « Ficão supprimidos desd'e já
empregados não s,10 bastantes, o~ gue esta .gratificação é sua os logaros de consultores das secretarias. »
Ora, .esta excepção pal;ece odiosa, e inexplicavel. Acho o
pernua, porque então o nobro .mlmstro deVia fazer que esse.s
empregados, llue j~lga ~~m~sIados: fizessem este servIço o facto tão grave, sonhores, que não sei se me ó permíttido
convidar o.sr. presidente do senado para que deixe a cadeira
qual por certo fical'la mUltlsslmo mms barato.
e venha ajudar-me nesta discussão. E' possivel que S. Ex-,
O SR. SOUZA RAMOS :-ElIe não era o ministro quando co- encanecido no serviço publico, cheiu de experiencia, ehefe
mecou a ser feito esse trabalho.
do gabinete de 12 de dezembro, que reformou as secretarias
Ô SR. CANDIDO DORGES: - Não quero saber qual foi o e creou esses Ioga rei de consultor; é pessivel que S. Ex.
ministro; estou dizendo o que se devia fazer. Sem duvida deixe passar desapOTcebida uma excepção á regra. ge.ral, e
nenbuma que a secretaria tem obrigaçã~ de fazer estQ servIço, que eu não tenha nem o nobre senador pela prqvmcla da
e tem obrioacão de faze-lo com 05 vencImentos que a lei tem Bahia, o 51'. Nabuco, ex-ministro da justiça do mesmo
marcado, ~ não com gratifica~ões que estão fóra da-lei do gabinete, para combater comigo esta excepcão? . .
As raziles a!legadas pelo nobre ministro ao imperio não
tlrCamento.
{) SR. MINISTRO DO IMPERIO: - V. Ex, veja no regulamento me parecem procedentes. Depois que S. Ex. fanou e procurou
justificar esta medida excepcional, se disse, e eu nào
a differenca que ha entre serviço ordinario e serviço extraorestou longe de crer, que foi tomada, .porqu.e devia recah!r
dinario. •
sobre certos emperrados que nào podem glonar-se de .er hO SR. SILVEIRA.. DA I\IOTTA: - Serviço extraordinario só ha beralissimos como oministerio; que essa morte politica esquando o pessoal é pouco.
tava determinada e decretada pelos liberalissimos cbefes da
situacão nascente e com effeito, senhores, as razões dadas
(Ha outros apartes.)
pelo nobre ministro não são procedentes.
O SR. CANDIOO DOnGEs: -Niio me refiro nem ao ministro
Disse o nobre miuistro que os logares de consultor são desque concedeu a gratifica~ão, nem ao empregado que a t~m necessarios, pOI'que para consultar ha as secções das secrerecebido; conheço-o, sei ,que é pe.ssoa mUito apta, mUlto tarias de estado; mas o nobre ministro sahe que as l1ecretacapaz, em cujo zelo pelo serviço pubilco eu confio; mas parece rias não são corpos consultivos, e do mesmojllodo que S. Ex.
que a gratificação é um abuso.
.
..
ha pouco me remetleu para os respectivos regulamentos, eu
Na verba - secretaria - eu VI que o nobre ministro.. peco-lhe permissão para imita-lo, rogando-Ibe que me mosaceitou uma reduccão' a emenda dimmue a verba. Não SJI. tre', onde e de que modo as secções consultão, ou podem conmas creio que nesta 'reducçào já estão comprebendidos os sultar nos negocios quo estão hoje li cargo dos consultores.
empregos que se achão vagos e que não hão de ser ~rovld~s,
Ha tambem para consultar o procur!ldor.da co~"a, disse.1)
porque o artigo adittivo, referindo-se ás secreta nas, diz: nobre
ministro. Quando, senhores, se dIscutIu aqUi a necessI• Serão supprimidos á proporção que vagarem, etc.lI ~ no- dade da reforma das secretarias, .lembro-me bem que o mibre ministro não considerou esses lagares VbgOS desde Ja?
nistro da justica de então disse' que não era possivel que o~
O SR. MINISTRO DO IMPERIO: - Calculou-se sobre a sup- negocios continuassem no pé em que se achavão, porque o
pressão dos logares vagos.
procurador d~ corÔa tinha. muit?s negocias. a seu cargo, e q'!o
(J SR. CAN[llOO DOnGEs: - lIIas como aqui se diz: « .;. á não podia satIsfazer as eXIgencms do servico ; era necessano
que
houvesse mais alguem que Cosse consultado.
proporç'!o que vagarem ... ))
E com etreito, senhores, ~ousta-mo que, quando o procu.
O SR. MINISTRO DO mPERIO : - Nào contou-se na verba com rador da corôa entregou os negocios aos seus successores,
aquelles que não existem, com aquelles para os quaes não é encontrarão-se tres mIl e tan,tos papeis atrasados. O nobre
preciso obter fundos.
minIstro sabe que o interesse publico e o interesse particular
O SR. CANDIDO BORGES :!.....Agora, Sr. presidente, vejo que soffrem consideravelmente com semelhante atrazo. Portanto
em um outro artigo (eu não posso tiiscutir o.orçamen.to em não se allegue a existencia do procurador da cor/ia como
globo, porque estamos tratando delle por·~r~lgo"s), .eJo que consultor absoluto e unico, porquo elle não póde fazer Imem um outro artigo a emenda manda sUPllnmu' I lagares da possíveis.
_
.
secretaria á proporcão que vagarem, mas noto que os. Srs.
Não se allegue tamhem a eXlslencla do conselh(} de estado,
ministros nos seus relatarias não demonstrarão a neceSSidade porque anda sempre muito sobrecarregado de serviços, não
desta suppressão ; e parece que, para supprimirem-se esses póde informar tão. promptamente como muitas vezes é nocesempregos,de;ia-se ter começddo pela reforma dos regulamcn- sario. Tenho OUVIdo alguns 51'S. conselheiros de estado las-
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l:imarem a folla dos 'consúÚol't" Um do~ merílbros mais no- nheiro que foi metlirlo em ~11l procOõso com oulros emprega.
laveis de uma das seccOes do conselho de ebta<lo disse-me ba dos e julgado innocento nos lribunaes do 1· instancja ; lll1l
dous dias. « Tem-me "feilo falia o consullor ao imperio, era aoconl;lo da reJacão decidiu lambem que elle n~10 tinha culpa,
lão pratico e activo nos.negocios desta secçôlo que .empre en- que tinha cumprido com o seu dever.
contrei neHe um dos mais noL'lVeis auxiliares do! trabaliJos da
Conscrvando, pois, cste zeloso empregado na posição em
seccão. " Ilonra ao.Sr.conseJbciro Pedreira I
que se acba, o nobre mi;lro vÔ que, ao mesmo tempo <Iue I)ri"
Ú conselbo de eslado é com [lOsto ,de capacillades respeila- va de pilQ um empregado que serviu, li ann03, deix<l 80)J e
~'eis que eslão na attura de iil'formar o governo "convenienle- sua reputação uma mancha qu~ ning-uem tcni o direito do
menle; mas nem sempre o póde fat.er ; tanlo mais que V. b:x. lanr:ar sobrc o nome de outro sem motivo j:lstificadu.
SOlbe que ba .ecçlies que pe.rlencem a ~ous minislerios; por
Ileço Iicen~a, Sr. pr'esldenLe, para diteI' que lenlw em miexemplo, a seccão do ImperlO 'consulta Igualmente sobre ne- nbas mãos um alteslado original do Sr. S. T. deitlnccdo, mo,;gocios da agrícultura; a secção de estrangeiros consulta trando que ~ssc empregado serviu na legação de }'aris com
Lambem em negocios da jusliça.
"..
muilo brio, hom'a e llig-nidade.
Tenbo um illlcsladó, do inspeclor da alfandega d" CÔl'le,
Ha reparticões em que com elTeito são dispensllveis os
.
con~ullores; na marinha V. Ex. vê qúe o ,minislr? lem muitos dizendo: (lé) etc. ,
Tenho oulro aLle5tado, nos nlcsruos termos daquelle, dado
aUXIliares; teln o çhefe do quartel-general, o mten.lente, o
conselho de estado, o auditor e o conselllo supremo mililar. pelo Sr. conselbeiro Saj"ào Lobalo C0l110 inS!leclor da al.
"
Na gnerra lem o conselho supremn mililar, o ajudante-gene- fandeg:a.
Tenuo oulre aUestado, ainda mais explicitado que os preral e o audilor de guerra. lUas nos minislerios do imperio e
cedentes, dudo pelo Sr. conselheiro Sampaio Vianna.
, csll'angeiros quem é que o governo lein?
Tel'ho oulro d.o Sr. coDimendador P. J. Pinto de SerE depois, não acha o nobre minislro que, mesmo quando
. ,
julgasse que esses lugares erão dispensaveis, como julg:ou os queira.
Emfim, não quero fatigar a paciencia de scnado lendo os
outros empregos da secrelaria, mal'charia com mais jusliça
nilo eslabelecendo uma excepção que pó de ser explicada por aUeslados de lodos os iu;~eclores da alfandega da CÔl'te quo
Jnntivos que cerlamenle nào acluào 'no animo do nobre mi- affirmilo a probidnde e a honra desse emprel(ado. }Jeço, puis,
nislro, sobretu-do liberalissimo como é? Podia eSlabelecer a a S. ,Ex. llue Inllcc SUaS vislas sobre esle facto, que veja a
regra que eSlabelecem para os mais em(H'egos, iSlo é, que os <jueslão de no\'o, que se ba alg:uma duvida em seu eS,pirilo
logares fossem abQlidos á proporgilo que fossem vngando ; (o que nilo creio) prul'ure desvanece· la de modo IJue po;;a
mas quanto aos consultores, não, disse-se; " desde jil, livre- fazer a juslIça.que é propria do seu carilcler 11 posição. E'
mo-nos desla pesle que fat lanlo mal ao goveme, que lanlo duro que um c({lall;~o. no fim de 14 aunos do serViço, 80 vcp
prejudica o scrviço publico e que tanlo sobrecarrega o lhe~ injuslamenle privado do pilo e com a mancba de prevaricador I
souro.
Se elle o tivera sido, eu nlio leria a coragcm de vir peranle o
Em consciencia acho que V. Ex. não lem ratilo; a tlxcep- senado deITender a sua causa.
E nem se diga, Sr. presidenle, que não ha lagares na
ção é odiosa e eu estou disposto a mandar em tempo compe"
lenle uma emend<l, afim de que pelo Illenos sc observe a alfandega da cárta p,lra reintegral-o, porque o nobre mimesma regra c~tabelecida para os oulros empregos; c se hll nislro sabe, e senão está preseate, examinando o negocio,
razilo para alguem concluir que a cxceJlção é sómenle porque ha de ver que eslilO addidos a essa repartiç;lo I:rallde numero
IIlguns homens que occupã? esses logares s~o emperrado~, de eOlJlre,\"ados da J}nbia, Pernambuco e Rio·Grande. lslo
V. Ex. tem a faca e o quClxO na mão, demllla-os, nomeie serve para provar que niio se pó de ..Ilegar que nilo ba lagares.
Sr. presidenle, são estas as pOUCilS cO[J:;Jderacões que
gente da sua confiança mas nlto prive o governo de tão uteis
auxiliares. O pait nào ba de ler sempre a forluua de vér 11 julgo dever submelter ao esclarecido juizo do nobre "minislro
lesla dos negocias: minislros tão iIIuslradQs como V. Ex. e do imperio, que as lomará em sua considerac;ão como julgar
scuscollegas, podem vir minislros menos aplos que prçcisem conveniente. pluito hem.)
desses ageules dc a~ministração, lilo necessarios á boa direcFoi lida, apoiada e submellida tambem fi discuí'são n seção dos negocias publicas. Estou,pois, convencido de Ilue 1101' g-uinle emenda, para ser collocada onde convier:
jim V. Ex. hade aceitar uma emeodasioba a este respeilo.
" Fica di;pensada a lei de amorlizaçilo, para que possa o
SI'. presideule, eslou desejow de lerminar, tanlo mais que, s~mi[Jario episcopal de S. Paulo possuir bens de lriliz alé
éomo já disse, a maioria. de que fali ou hontem o nobre sena- 200:000$ - Fonteca. "
dor pelo Rio Grande do Norte, tem muila vontade de dar já o
O SIl. PRESIDENTE' - Devo dizer ao nobre senador que eu
orcamento ao governo; mas não concluirei sem occupar-me dei para a ordem ~o dia, creio que /Ia principio da ses;i1o de
dc" uma questãO lple confesso a V. Ex. que é pequena e alé lSG1, a proposicão a. que V, Ex, se refere; mJS o senado
que não é relaliva ao minislerio do imperio, refere sc mais approvou um rcquerimenlo de adiamento, fundado em 'iue
especialmenle ao ministerlO da fatenda.
bavia um projecto iniciado no senado, autori:,ando o poderSei, pois, que ella não é apropriada á discussão, mas lam- executivo para conceder essas di~pens?s. I'i1SS0U com c1reito
bem não vou discutir. Como não prelendo occupar a allençào nQ senado esta medida geral, eJoi remeltidapil!'a a camara
do senado no orçamento da fa7,cnda, desejára cbamar a allen- dos depntados. Apezar dlSlo, dei mnda a propOSição para a
cilo do nobre minislro da fazenda para o seo-uinle facto:
ordem do dia no principio rle sessão de lSG2. mas o senado
• O senado sabe que diversos em/,regados J:, alfandega forão dicidiu segunda \'eZ que fica..e alliado. ~is a razilO por que
demillidos pelo ex-minislro da azellúil, o muito lembrado nilo 11 tenbo maIs dadoJJara a ordcm do dia, }'ill'cceu IDe que,
Sr. visconde dc Albuquerque; as ratOes porque, não lralo dandO-lI para a ordem o dia,contrarial'ia uma decisão do seagora de saber.
nado. Essa proposicilo dispensava as leis de amorlízacào, n~o
~Iguns desses empregados farão melliúos em processo, ou- só em favor do seniinario de S. I'aulo, como tilmbclll" de outros não O forão; alg-uns delles farão julgados innocenles; lras irmandades e corporações 'elisiosas; não era especial
desles alguns forão) já reinlegrados; 10 ou 11 dcspacbanles aO seminario de S. Paulo.
farão reademillidos ao serviço; emfim aquelles que S. Ex.
O SR. FONSECA: - Pois rcqueiro a V. Ex. que o dê para
enlenden que podião ser cbamados para o servico sem pre•
juitO da fatenda, e antes com vanlagem della, S, Ex. con- a ordem dia.
sentiu que fossem de novo CJamal'03.
O SR. PRESIDENTE: -A informacil() que acabo de dar ao
Mas, quitera que o nobre minislro fosse juslo ; que, vislo nobre senador deve constar dos AnilO.6s. Prestei muita altenque já reinlegrou alguns, não deixe de proceder semelhant,- cão a esle obj. clo, emquilllto pude, devendo accrescenlar
menle com aquelles oulros que julgar em identicas circums- que actualmenle lodos os projrctos, dispensando as leis de
tancias, afim de que Ílào se diga que S. Ex. se dirige por amortitação acbão·se na commiisào de fütenda,
'
principio.s, que sinceramente reconbeço que nlio actuão sobre
o seu ammo.
o ~I', Fonseca pronunõioo um discurso que publicareHa, por cxellljllo, um 3" escriplurario. Alexilndre José Pi- mo. no 3l'pendice /I eslo volume,
. .
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o 8 ... Dantas :-Sr. presidente, tenho de dizer algumas
cousas que me esquecêrão quando fallei a primeira vez,
assim como para responder ao nnbre senador que me precedeu e que occupou-se com algumas cousas que eu disse.
Eu li no relatodo do ~r. ministro do imperio, apresentado
na presente sessão, que se havia feito uma concorda la COIII a
cUrla de Roma sobre pl'ovideocias a re~peito de barbadinbos,
e revogando o decreto de 18B. Ora, eu não posso deixar de
notar uma cousa: é que o Sr. ministl'o do imperio não lhe
deu o nome de <'oncordala,e sim de convencão; entendo,pois,
que o Sr. ministro, embora mude o nome de concnrdata em
convenção ou accordo, não o póde fazer sem approvação (ht
assemblé" iteraI, porque as concordatas não se achão na disposição do § 8° do ar!. 102 da constitniçilo, que falia unicamente dos tratados de allianca, subsidio e commercio. Eu
reclamo contra isto. para que a' todo o tempo n,io se diga que
pessoa alltuma no corpo legislativo não censurou este acto do
governo e passe o principio quo o governn póde fazer concordatas sem approvação do poder legislativo, uma vez que lue
mude o nome.
'

O Sn. POlIPEU , - Se não é concordata, é convenção.
O So, DAN~,\S:- Então esl<í ao arbitrio do governo mudar
o nome de concordata em convene,lo?
Toda a convencão de um cbefó de eslatlo COIII o clICfe da
ilíreja sobre negõcios ecclesiasticos, cbmna-se concordata;
cUamar-se-bia convencão se fosse feita COIll o soberano temporal de Homa.
'
Tenbo mais que falI ar ;lcerca rle um abuso que se telll datIo
aqui na cÔl'te. na repartíçll0 do imperio .Impell·ar-se da autoridade estntngeira qualquer gracn espiritual sem Jicenca rio
poder executivo é um crime êstabelecirlo no ar!. 81 rlô codigo criminal, crime que já existia pelos seis arLii(os. Da
mesma fórma dar, execuç,lo a letras apostolicas, ou seja qual
for o seu nome, sem 11 beneplacito rio governo, ê um crime
que se acha 110 ar!. H3 do codigo criminal; pois saiba o senado que, niio ~Ó se requerem muitas cousas á nunciatnra nesta
CÓl'te, como se lhes dtí execuçilo sem licença e sem beneplacilo
do poder executivo. Os mesmos bispos, que süo nD.cionaes,
encarregão-se de remetLer requerimentos dos pretendentes ti
nunciatura, sem licença do govemo.
Não quel'o trazer nomes na tl'ibuna; mas fique V. Ex. cel'to
que se tem dado o que acabo de dizer, e alguns são executatarlos so,m o beneplacito.
O S~. SILVEIRA DÁ lIorT,l.:-Não é costume.
O Sr. !llNISTno DO [IIPIIRIO:- Talvez se tenba dado um ou
outro facto.
O Sr. D,\NTA~:-Lembro a S. EX", que, bavendo uma que,tã~ ~o convento do Carmo, queslüo em que se dividirão os
religIOSOS e rle que o governo mandou lomar eOt;becimento por
monsenbor Narciso, um dos grupos dos religicsos obteve uma
bulla,da n~nciatllra e.a executou sem licença e nem beneplaCito nnpenal; e, queixando-se o outro gt'Upo dos religiosos
desta illegalidade, o governo a sanccionou sem o meno,' escrupulo; e muitos outros casos se têm dado em nogocios de tIis,
ensas de c.as~m_entos; é, pois, o proprio governo quem aniquilYa su~s ~!:IbUlçoes e concorre para a mTo execução da nossa
constltUlcão.
Agora; permitta V. Ex. que dilta que lCb'islarem as assemhléas provinciaes ácerca da arlmi~são de lIovicos é um abuso
a que cumpre prestar attencão. porque as aSsembléas provillciaes não podem fazer issõ. V. Ex sabe que urna provincia religiosa é dilIerente de uma província civil; uma pro,!ncia conventual compn-hende tres ou qu"tro provincias
CIvis; portanto uma assembléa provincial concedendo a ndmis
são d.. noviços para o convento de sua provincia, le~isla sobre as outras provlllcias. Eu entendo que, quando a constituiÇão diz que pertence ás assembléas provinciaes legislar sobre
casas de soccorros publicos, couventos e quaesquer associacões publicas e religiosas, é de maneira que niio alIecte aos
direitos das outras provincias; podem amplamente legislar
sobre associallões religiosas seculares, como confrarias, porque são sociedades que pertencem a uma só provincia; quanto,
porém, aos cGnventos, entendo que o deve fa~er sem oITender

os ,direi los das outras proviocias. Portanto fez o governo
mUito bem em suspender essa lei provincial da Babia,
O Sa. ]),\RÃo DE S. LOURENÇO:- Porrllle?
O Sa. DANTAS: - Porque as assembléas provÍnciaes não
podem legislar sobre negocios que interessão a tres ou quatro
provincia?; a admissão de noviços é .p?" sua ~all~reza negocio
geral. Disse o nobre senador que e InconstlluclOnal o aviso
(\ue prohilJiu a admisSi10 de noYicos nas ordens religiosas.
Sr,' presidente, em todos os tempo; o poder civil teve a faculdade de marcar o numero de sacerdotes que devem uavel'
no paiz, quer seculares quer regulares, O governo não póde
dar ordens, não póde intervir na administracão dos Sacra~lent?S,lUaS pó de determinar que não se ordenem senãotalltos
IlIdlVtrluos.
O SR. POill'EU:-Quando foi isto'
O SR, DANT,IS:-I,lo tem seu fundamento no nosso direito
pubJ.ico: que todo o cidadão é obrigado a def cnder a sua
patna, e tem devel'es a cumprir na sociedade; quando os seculares formão uma associacão commercial ou de outra natureza, m10 offendem ú sociédade , não prejudicão os deveres
para com o estado; mas o citladtio. que a titulo de liberdade
de consl'.iencia e por um yolo desliga-se rle toJos os onus da
sociedade. e só [iue!' a protecç110 do estado para passai' em um
convento vida folgada, não o pôde fazer sem licença do chefe
da nação. Se todos os nossos concidadiios pudessem fazm'
Isto, havia de .succeder no Brasil.eomo no tempo dos imperadores bl'santlnos; quando quel'l110 soldados pam defender
os seus eslados, engajavão barbaros. porque seus suhditos
corrião para os conventos e para as igrejas, e o imperio do
Ol'lenle caulu sob c poder dos turcos por causa do fanatismo
do clero e irn[Jrevide!lcia dos imperadores, Se o nosso go\'erno tem deixado de marcar o numero de preshl'teros que
o imperio póde comportar, é porque os bispos represeolüo
qhe .ha falta de clero; mas póde márcur.
Disse v nobre senador que o governo nUo dev" matar os
conventos, deve reforma-los. Senbores. o que eu não quereria
vêl' no meu paiz são fratIe,; estrangeil'os, são illlmigos das
nossas institUIções, são os qne desacredilão o clero nacional,
tanto secular, como regular, e isso com o fim de se tornarem
mais importantes; tratITo de resto ludo~ão elles que têm insuflado os bispos para desobedecerem ao porler civil, são elles
que prégão a into\el'ancia. Quanto aos conventos nacionaes,
fação os poderes do estado o que enter"lerem; cu estou persuadido que o governo ~u(l['emo não póde mudar o regimell
d,1s ordens, não as púde reformar, mas póde intervir quando
bouver pertUt'bação, quando Ibe constar que um seu suhdito
religioso solTi'e Hxações e injustiças; pôde licencia-lo para
CUI'ar-se fôra do convento quando lhe constar que seu superiol' por capricbo ou vinltanca o prouibe. Pôde chamar mu
religioso para ensineI' fôra 'do convento ta! ou tal materia,
Pôde mandar alienar os bens, ou converte-los em outl'OS;
jlóde emfim supprimir as ordens religiosas em seus estados.
i\las reformar onlens religios<!s não é possivel ; nisto sou mais
catholico do que o nobre senador por S. Paulo.
O nobre senador 1'01' S. Paulo primeiro queria que se reformassem as ordens, e depois que o governo fizesse uma concOI·tla[a.
Sr. presidente, ntio e,tamos' mais em tempo de fazer concorda tas; as concordatas vel'silo sobre pontos de disciplina e
n;;.o sobre poutos dogmalicns; em pontos dogmaticos não
pôde haver transaccão; só pÓtle haver lransilcção naquillo
que é mutavol, na disciplina da igreja.r{ue consiste DOS meios
de conservação e execução,OS quaes são yariaveis e podem ser
aceitos on n;1o aceitos pelo estado, Se o eslado concol'I\a com
a igreja áccrca do um ponto de disciplina, é por deferencia [I
igl'ejil; as concordatas não silo tl'~tatIos do estado para estado,
nüo SilO mais do que uma defcrencia do cbefe de um estado
para com o cbefe da igreja. Em um ponto de disciplina o
chefe do estado diz: « Não é possivel adoptar este ponto,
vamos vêr o modo de arranj'lr isto; " se não é possivel o arranjo, não se recebe o ponto de disciplina. Se os govemos estivessem sempre na necessidade de seguÍl' as concordatas, então nenbuma naçao se podia constituir, não podia reformar
eeu direito publico sem um concilio, sem licença dos papas.
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Se!lbores, um governo que tem juizo não se liga boje por
concord"tas; o gO'lerno que a fizer reduz o seu paiz aos estados de Nicarngua.
E agora direi ao nobro senador: a Áustria fez uma concOI'data, restabelecendo a censura, e a deu ao clero, o que
tinha mais um fim jlolitico do que religioso; el~ 1857,
quando lá viajei, só me perguntavão se eu levava hvros ou
armas. Tendo, pois, o governo austriaco feito uma concordata ba poucos annos com a Santa Sé, dando aos padres o
poder de censurar os livros, bouve muito principalmente na
Lombardia um grande clamor, e foi preciso que o governo
proclamasse ao povo, promeltendo-lbe que a concordata seria
mais favoravelmente enlendida, e que promeltia quc el1a não
teria o alcance vexatorio que se ['eceiava. Estabelecido ali
o governo representiltivo, o governo propoz a reI'0r,aç,10 da
concordat;:; mas a Santa Sé, que teve sempre o sy,tema de
nada revogar por.;ue enfralluece a sua infallibilirlade, mas
só dispensa, te"giversou ; sabeis. senhores, lJU;J1 fui o procedimenlo do governo austriaco; elle propoz no nicherat o se. guinte projecto: "A igreja está snjeila ao e,tado. )) . Esta
hala de al'lilbaria foi cabir na praça do Vaticano, e boje na
Austria a imprensa é livl'e. Ois,e o nobre ,enndor por
S. Paulo que se l1ão podia di.rutir ,obre negocios da ig:eja ....
O Sn. FO~SECA ;-Eu 11[[0 dissc isso,
O Sn. DAI\TAS;- .... qne a ob'!'igação do catbolico é não
(lisputar, mas urar, Ilon dÜ]lIltal1do, sed .ol'allr/o: de quem
onviu o nobre senador essa flroposiç>io anti-christã? O ite et
docete não consiste no lnl!gisler di.rit ; é preciso persuadir',
convencer; Jesus Christo disse aos apostolos : cc Eu vos darei
uma boca e uma s"bedorÍa para convencerdes." Jesus
Cbristo na idade de sete anDOS foi acbado disputando entre
os doutores.
O Sn, FONSECA :-E' no sentido que a cousa deve ser e é.
O Sn, DANTAS:- M s ·vós quereis resolver todas as questões ecclesiasticas pela fé ; marcbais muito mal. porqne a
fé é a obediencia cega do espirito bumano á autoridade, e,
se essa autoridade quer assassinar a razão para Jignr todas
as qnestões canonicas ao carro da tbeologia. vós quereis
estabelecer uma cscravidão repellida pelns luzes do seculo.
Disse o nobre senalior que o alvará das faculdades foi revogado pela lei de 1828, que extinguiu o desembnl'go do paço
e mesa de cOllsciellci'\ e ordens; digo ao nobre senador que
essa lei, distribuindo as attribuicões de dous trilJUnaes ~xtinc
tos, confirmou o aI vará, 'dizendo que ao g-overno competia a
lIpresentação dos parocbos como até ali praticou.
O Sn. FONSECA: - Não posso dar apartes, porque já é
tarde, e Y. Ex, alonga muito o seu discurso com ~lIes.
O Sn. DANTAS: - E' verdade, SI'. presidente, já é tarde,
são mais de 3 buras; eu deseja va dizer mais alg-uma cousa,
mas não contimío para não cansar aos meus nobres collegas
e ao nobre ministro, que já o deve estar. Se acaso eu fallasse logo em principio, me estenderia mais,
Tendo dado a bora, ficou ainda a discussão adiada, e, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com
que foi recebido, o Sr. presidente deu para a ordem do dia
seguinte:
1" parte,-2" discussno ao parecer da commissão de
constituição concedendo licença ao SI'. senador Paula Pessoa;

Contiuuação da 3- discusstio di\. proposição da camara dos
Srs. deputados sobro a construcção de uma via ferrea pelo
sJstema tram I·oad, na pl'ovincia 'da Babia;
E mais a la discussão das seguintes proposições da mesma
camara :
l a ,autorisando o govcrno a mandar extrahir mcnsalmente'
uma loteria em beneficio do monte-pio dos servidores do
estado;
2", a reformar o contrato celebrado em 23 de junbo de 1858
com a companbia de navegacão a vapor do Alto Paraguoy ;
3", approvando o decreto n. 3,210 de 28 de abril deste
aono, que proroga por cinco annos o prazo concedido a José
Jacome Tasso pelo decreto de 27 de julho de 1859;
4", autorisando o governo a promOTer ao posto de 2"

tenentes os las pilotos Affonso Henrique de Albuqnerque e
1IIell0 e outros;
ti- para cumprir a decisão do poder judiciario pag-and~ o que dever a fazenda publicil ao espolio do conde da
Darca;
~.
,
G'. para rever os decretos ns. 1,ql8 e 1,928, relatiVOS as
compnnbias Pernambucana e Jlabiana, com o parecer da
commissão de em prezas privilegiadas.
2,' parte.- Continuação da 2" discussão da proposta que
ficou adiada, cOJU as emendas da camara ç>'os Srs. deputados
e as olferecidas no senado.
tcvantou-se a sessão ás 3 boras e ti minutos da tarde.
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SlllDW<lO.- Ordem.{lo dia; 1" prtrle,- Licença ao scnador
l'"ul., Pe,s(Ja. - Via fcrrca trll1n l·ond. Emen'Jas do
Sr. Ferreira Penoa, Discurso do ~r. bal'ão de S. Lour(>ncl). Enecl'l'amcnto da di,cu;;são. - 2" parle.- Orç'lrnclílo do imperio. Oi,cul';;oS dos frl. ministro do imperiu e mar'lllcz de Olinda. Encerramento da discussão.
As 11 boras da manbã, acbando-se presentes os Srs, visconde de Ahaeté. nlafl·n. Teixeira de Souza, Mendes dos Santos, F"nseca, bar;io de l\Iul'itiba, Pimenta llueno,yi,conde de
Sapucaby, Pompeu, Araujo Riheiro, D. lIIanoel, Carn.eiro,
de Campos, Paulil Pesso;.!.. visconde de Sua~suna, AlmeJda,.e
Albuquerque. barão de Pil'apama, Cunba Yasconcellos, SIqueira e Mello, Jobim,Ferreira Penna, marquez de Itanbãem,
marquez de OIinda, Dantas, visconde do UrufQwy, mnrquez
de Abranles, barão de S. Lourenço, Souza Kamos. SouzJ.
Queiroz, marquez de C~xias, Silveira da Motta e l'aranbos;
o SI'. presidente abriu a sessão.
Comparecerão logo depois os Srs, Ferraz, Souza e Mello,
Zacharias, barão de Antonina, visconde de Jequitinhonba,
Candido Baptista, Candido llorges, ··.isconde da Doa Vista,
Dias de Carvalho, Il.odrigues Siiva, Dias Vieira e Souza
Franco.
Fallarão com causa participaria os Sr·s. barão de Cotegipe,
barão de Maroim. barão de Quarabim, Euzebio, l'aula AImcida, Sinimbú. Fernandes Torres, Ottoni e visconde de
ltaboraby , e sem partecipação o Sr. Nabuco,
Foi lida e approvada a actn da sessão antecedente.'
Não bouve expedientc.
ORDEM DO DIA.- la p,mTE.
LICEI\ÇA AO SENADOn PAULA PESSO.L
Entrou em 2' discnssão,e foi sem dehate approvado, o parecer da commissào de constituicão conccdendo licenca ao
SI', senador Paula l'essoa,·
•
ESTnADA DE FEnno DA DAmA.
S~guiu· se a 3" discussão, adiada na sessão antecellente.
da proposiçilo da camara dos deputndos sobre a eonstrucçào
de uma via felTca pélo systema tram road na provincia da
Dúbia, com as émendas do Sr, Perreira Penna,
o S". Burilo de ~. I_Olll"CIIÇO: -Sr. presidente, eu
procurei sempre fallar pouco sobre o objecto em discussão,
cntendendo que facilitava assim sua passagem, não querendo
occupar tempo á casa; mas continuar cu hoje neste proposilo
é de alguma sorte faltar á considerar.ão, ao respeito e á deferencia que devo prestar aos dous nõbres senadores que comb"têrão as dilferentes condicões da autorisacão, ou antes talvcz o proprio projecto; e cõm ei'peciaJidadé o nobre senador pela provincia de Pernambuc~, que me pareceu dirigir-se
á mim, e ter feito algumas allusões ao passado, o que me
obriga a dar ;ilgumas explicações de que S, Ex, me ha de
desculpar por sua bondade,
O nobre senador pela provincia de Pernambuco principiou
por censurar o projeclo por falta de esclarecimentos e tral,nlbos que o autorisa,som. e, fazendo um argumento adhominem,accl'escentou,qu,' i~ual conducta se tinba tido quando
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se tratára da estrada de fcrro do Joazeiro, dc que resultarão
gra\'es consequencias e gronde onus para o tbesouro public?,
aggl'Uvado esse onus pela. Imprllr!encla com q~e a a~~emblea
provincial da B~bla bavla amplIado a ~arant!a de a a 7 ~Io
com os '2 °[0 addlclonaes; excmplo que ro~ precIso que segu~sem torlas as outras em prezas do Impcn", afim rle que oao
ficassem em simples papel. Creio que foi isso
que
disse S. Ex.

°

3;;

trabalhos preparatorios, a planta e o ol'çomellto, com os
convenientes dados explicativos "Na condi cão 32, diz: " O
complemento do contrato dependerá de âjuste posterior o
dellllitivo, depois que a compa7llna apreselltrLr os trabalhos f:
esclarecimentos das conrUcões 3" e 19,))·
,
Foi pois a estrada do J'l)~zeiro quem deu o excI~plo que °
nobre senador censurou? DireI Ulnda, SI'. prcsldente, que
assi"nei o contrato a que me refiro sem a garantia do juro,
que "no anno seguinte foi reclamada, e esta reclamação fo('"temente apoiada pelo nobre ,enador,tendo tamb, m o exempl()
deste favor partido da estrada pernambucana. coutra o ([ual
se pronunciou boje o nobre oradol', a qu~m respondo.
Este mesmo favor novo, que reclama amda a empreza pernambucana, e do qual sc recêa o nobl:o. sena~Jor da nov~ estrada da Cachoeira, que virá ella pedll' auxlllos que ~oJe r~
nuncia foi aeautclado no contraio que tenho em mao, nao
obstante o qual se apoia sua pretenç;lo! Diz ~ condição H',
no fim : " Se as desl'ezas excederem do max~mo, correl'a ()
excesso por conta da compo.nhia. "
.
Vê se, pois, Sr. presidente, que a ol'lgem dos nOSS05
males, quanto aos caminhos de f~rro, não se deve Ir b~scar
a estrada hahiana : vê-se o arguClro no olho alheiO, e nan se
sente a trave no proprio! censura-se males _ quortlm pars
magna fut.

Yõ V. Ex., Sr. presidente, que, tendo occorrirl~ ~Jguns
desses factos em urna época triste, que me teve no mllllstel'lO
rio imperio, e de mais, contrariando as asserções do nohre
scnador proposições que avancei na sessão antcnor, nesta
me,md. discussi10, me li indispen9vel responder.
,
Sr. presidenle, eu asseVClel nesta casa que haVIa tmbalhos, c trabalhos importantissimos, para esta empreza de
'iue se t.ala, e que delles ti Ilha conbccimento, porqu~ os
havia visto e tinbão sido concluidos ou reduZl(!os a e,cnpta
e a desenho na nossa propria casa. onde se refugi~r:1o os
estrangeiros delles encarregados 'contra o rigor da. febrc
amarella, que assolava os dilferentes logares da provlOcla.
Parecia-me, pois, quo devia ser acreditado; mas, não
quCl'O que baste o credito de minbas palavras: recol'l'a o
nobre senador á secretaria rcspectiva, onde me parece que
devem existir as competentes provas. Avanço mais ainda,
Sr. presidente, porque a,seyero a V, Ex. que nenhuma outra
O Su. !úlRQUBZ DE OW\Ol dá um aparte.
empreza tcm sido precedida de trabalbos prrparatorios tão
O Su. llAUÃO DE S. LOUllENCO: _ Pois então não se lemcompletos; ouvindo-se oflicialmente os povos eas autoridades bra o nobre senadol' da discuss;lO havida elltre nós dous nestct
dos logares, aos quaes eHa póde interessar I O senado ha de
ter visto em um folbeto aqui distrihuido a confirmação do c,lsa?
que tenho dito e agol'a repetido.
O Su. iUAUQUEZ DE OLINO": - Eu não me dirijo ao nobre
A empreza, IJois, em discussão, não pórle ser rasoavelmente senador.
accusada de não estar preparada; e menos que nesta talta
O Su. llAllÃO DE S. 1.011RENCO: - Mas se tudo i,to se pastcnba ella imitado a em preza do Joazeiro. que dera o ,pc>slmo sou comigo! corno fazer-me ilÍdi1Jere.nte á Censura?
excmplo de surpr~benrler o governo e o corpo legIslatiVO,
SI'. presidente nem eu coopel'ei directamente para se desem os precisos trabalhos preparatorios, Esta linguagem do eretar a estrada 'do Joazeiro! éra ;;im o mini,lro, e tinba o
llobre senador POI' Pel'llamlíuco se dirige iÍ mim, lembrado o apoio da deputaçào da Babia; porém o projecto, ou di5pO~i
senado da discus"io eutuo havida entre nós dOlls; e e por Ç'lO para semelh:lnte obra appareceu ~a camar'a sem nllnM
islo que me julgo na obrigação de responder..
consulta e por occilsi:Lo de pedir-se lCllllOsamento a ~arantJa.
Eu creio, SI'. presidente, que tem em vel'dade haVido enos para a estrada de Pernambuco, V. Ex, sabe bem qual o jogo
e precipitação na approvaçào ou adol'Ç;10 r!e melhonlmentos dos interesses pI'ovinciaes no nosso p~l'l~mento,.e que cada
de tauta importancia, e /lOS contratos lIgeIramente cele- qual é sofrego de pedir para sua provlQcla o que se concede
brado;; para sua realizaç;lo. O nobre senador tem razão quanto á outra,
a este ponto, ,e é sómente vulneravel, ou póde ser taxado de
A deputação bahiana, que sabia so pensa~ desrle muitos
injusto, quando destes CITOS f~z re,ponsave[ a companhia ou annos na realizacão de uma estrada para o 1'10 de S, F,'ancml'rcza do Joazeiro como a origem de taes cseandalos.
cisco, pelo Júazelro, n;\o quiz deixar escapar a occa,i,10 em
O primeiro contrato da estrada de fcrro, celebrado no meu que se pretendia a garantia para uma estr~lda pernamhuc,.'n~',
ministerio, foi o da estrada de Pernambuco: eu tenho rlIante tambem sem alguns estudos, e mUito mms moderna na ](Iea
de mim esle contrato, que assi;:nei sem os preci,os trahalhos de todos; conceheu, portanto, e formulou uma emenda, que
na auscncia rle todas as convenientes illformac6es e debaixo cu apoiei dcpois, por espirito de camaradagem de p'Jl'lnclada pressão do immen,.o prestigio do nobre sénador à quem 1;,1']0 talvez. de lel!dade a meus amigos; e por conhecer (rUe
respondo! O que podia fazcl' um ministro novel, sem S,'.I'\'I- a úutra n:1o tinha molbor direito, e:llrctanto que me aJ'l'astilcos que o recomclldu55cm ao paiz, :-Ielll íl f1utol'((!ade de 11m '·;\0 í\ cfJutl'nta-Ja. Trlnto é verdade 4ue eu !l<10 nensava em
ÍlOIllC, contra a tt'l'minante r.xigencia de um dos cidad,io~ apl'OvCiLal' a Opro,.t~nidade dn cOllcessfio r~l'llambUcanil . que,
mais notavcis, debaixo de todas considerações. que fura ate a!Jez,u' della. l'nlretl/lha com pessoas l",hliltadas em Londres
o regente do illlperin? corno resit-l.ir ú illtilll~ÇÜO de S" Ex. UIlla ClllTcspolldene[a aetiva sobre ,1 melhor fónna de l'eal!z:H'
que, bat'lIldo nestas balau,tradas dizia com vOY. energiea. mcu jJcil,amcllto de l~nlpos muito anteriore,;. Foi portallto,
qUI) () COlltl'ato se bavia de fazl'i', aill[!;l 11;10 lJUI~r(ll;llo () 1l11- iI!I1[!a C plltl'ioti~mo emcüz do nobre ~cnallol' por Pernamniôterio, A' pres,;;10 moral do nobre spnador cl'l',cia a consi- buco que se reproduziu neôte ':1." projecto ou empreza.
deração pelo estado de Pernamhuco, sahido ,ll'eoils de uma
Tamhem nil0 sou culpadodo ,erro de dll'ecçilo rIa estr~da
gl'ande rC'lolla que lhe eaus:ira graves damnos; parecendo do Joazeiro. que a tornou mais dlspenrhosa, meoos lueral.Iva.
lia occasião politieo e convenicnte distl'llhil' os e;;piritos. e e 'Iuasi inutil li provincia, ou á maxima parte de ~IJa popuamcnisar a ,ituilcão chamaodo '1 atteneão publica pal'a um laçilo, Eu fiz quanto csteve a meu aleanc.,e para Impel,llr o
grande melho·mrnento. Sem embargo dútas considerações foi traçado adopl.ado, mas minhas vozes tlverao de eelter a de
sempre a emprezn pernamhucana o não a bahlana, que ahl'ln ontl'us melhor hahilitados.
o exemplo de semelbantes precipitados eOlll.r"tos; foi o nobre
O So. FEOUAZ :.,...E' verdade.
seno dor por Pernamhuco quem foi a cau,a mais efficaz e immedlata do comeco de nossos crros. Vej"mos se fallo com a
O So, CAOÃO DE S, LOURENCO: - Sou pois estranho iÍ tudo
precisa ex,lctI(J,10·.
isto, ou n:lo sou tão responsavel corno possa parecer. ConO contrato é datado de 7 de agost0 de 18.)2, para a cons- sinta o senado que eu çteelare nesla ocea;;ião, que meus estmcc,lo da estrad,l de ferro de Pernambuco, DIZ a 3' COll- forços, em bem de quaesquer melhoramentos.p.1m mInha prodiçãó: Cl Os portos intcrmedios /icão dependentes rio atcôrdo vincia, são des,interessadfls. e filho? ria gratIdão e rio dever;
posterior, dcpoü q'~e a companhia houver pl'ocerli,1O a todos ;~lIlda não culbl especle alguma d,e Interesse p~rtleular, ?endo
o. s exames c tmbalhos pl'epamtol'ios, apreseiitaado a l'PSpeC-llidsOS todos esses boatos que outr ora clrculav,w calummosos,
tiva planta,,, Na condição 12, diz: Cl Sera fixado o maximu do e que o tempo, e o te!Jlpo, só os tem esm.agatlo, porqnanto
custo da obra, depois qlLe a companhia apresentar os sev.s forte de mIlllla conSClenela ao tempo umcamente os entre-
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Ruei. A estrada que se discute boje não interessa á mim, sentir que a companhia navegue o fio de S. Francisco. Adnem aos meus, senão como póde interessar ao cidadão que quirido este direito de n~o ser inbibida de semelbante navedeseja a felicidade de sua palria. por que não se aproxima de g-aeüo, o g-overno nüo póde dar o exclusivo deBa a nenhuma
nlguma propriedade nossa. A do Joazeiro uão passaria, como outra. E" pois uma garantia de que se não fará algum deslJassa hoje, por UDla propriedade minha, se minhas VOleS proposito a tal respeito.
fosscm ouvidas, e meus conselllos adoptados \ Advoguei conO SR. FERnAz: - 1:' bem trovato.
tra meu proprio interesse. Advoguei desde o começo em faO
Sn. DARÃO DE S. LounENço :- Tem pois um valor esta
vor da estrada de Cacboeira ]lor que nada pedindo, podia
fazer um grande benefieio á Dilhia, c particularmcnle á uma promessa, contrariament~ ao 'jue disse o nobre senador pelo
llume~osa população, cujo~ soITrimentos presenciei em quadra Amazonas, porque a empreza da Cacboeira fica segura de
calanlltosa ! Não sei se realizar-se-ha a empreza, por que as nüo ter um exclusil'o em frente de suas combinacões com·
circumstaucias do mercado v Iriào,e UO" Jl guerra européa póde merciaes. A reputaçi10 ou vulto que tem ganbo a navegacão
.matar a.s mais bem fundadas esperanças, ou qualquer outra de S. Francisco na Europa faz que esta garantia tenha subido valor. Os projectos solll'e a mesa nüo dão o exclusivo á
eventuahdade.
Creio, porém, que se deixou escapar grandes opportunila- companbia algum,l, emhora possão dar subvenções, predes de successo com a demora bavida. A possibililJade de mios, etc. ; o COI'I)O legislatil'o neste terreno não fica inhium mallogro não me autorisava a uma negativa; não sendo bido pela promessa do projecto em discussão. O fa"or da
a primeira emprcza decretada que fica no pap~l, nem o lllRI isenção do direito de -expediente- não tem maior imporque disto resulta é proporcioual ao bem esper<1do, 110 caso de lancia, assim como nada prol'a Eer contra os regulamentos
poi;; que uma Jei os pó de alterar.
'
SJjccesso.
. Disse o nobre s~na~or P?r PernaTI.Jbuco, que se a secca por
O Sn. FEnnElRA PIlNNA i-Observei que era uma concesião
que passou a Dabla e mol1vo sufficlCnte pal'1l que se decrete que se não tinba feito á oul1'as companhias.
um caminho de ferro. 1101'que se não decI'etará tambem par" ,
.'
os sertOes de Pernall.buco e do Ceará, mais sujeitos a ta"- I q Sn~ nAIIAo DE S. LouaEN!i.0 :-E porque nenhuma outra
calamidades? .Porque estas provincias nüo pedirão a faeul- l,cr1l.u ta.o r?Uco. e t?~as ~ forao melhor d~tadas. Um~ moça
dade de orgamsar companhias semelhantes, contentando se poble pleeloa de mal. al~ull1 dote do eopmto do alguma
com os mesmos favores.
prenda maIS, tocar, cantar, etc., que bem dIspensa a fica .
O SR. FEnnAl :-Isto pertence ao pai.
. Eu não somente .concederei às duas, corrio a todas que pe(l\re.m o que a Dah.la pede, e com as mesmas condl~ões" Isto,
O SR. D.~RÃO DE S. LOURENCO :-E quem é o pai destas
porem, nao quer dizer, q~e se deva mandar falei', a cusla do emprezas o tutor de laes noívas se não o corpo le"islativo?
thesouro. a cada provlllcla um melboramento que outra rea- Se o noh/e senador Ilelo Amazonas para obter a r.ualdado
hzou
'qUlzer
.
'essas cr·ncessoes
_ pelá
o
O fcom .os seus
J'drecur<os
_.
. t
d
~
~
que IH'etende,
trocar todas
ga·
s .avO! c.s pefl os, e que o p,r0J"C o conce e, nao S<10 one- ralltia concedida iÍs outras em prezas creio que se aceitará a
T?S03 a naçao! e.podem multlpilcar-se: se o thesouro renun- troca.
'
cla certos dU'eltos, estes não ser~o arrecadados sem a
cxiSlencia da em preza . se concede terras essas abi estão
O SR. FERIIEtnA PENN,\: - Vej;). o § 50 do mesmo projecl~
sem algum "alor.'
,
que concede sómente isenção de direitos e não de expediente.
A expressilo impugnada do 10 art.-O govel'no contrataráO SR. DARÃO DE S. LOURENCO: - Ora valha-me Deus!
não el~tendo obrig~to:ia, e se o entendêra.. nilo "ot.aria por segue-se que não foi o favo'r completo,' não BC completou
eBa;_ e Ulllil permlssao talvez sem a maIs convemente re- o enfeite da noiva: deu-se-lhe o collar, mas não o banuó;
dacçao."
.
o nobre senador pódc completar a obra.
OS F
. N'- . b'
d I
O nobre senador imputou á Dahia, ou á sua assembléa
. 11. 'ER~AZ.-, ao c o Jecto e uxo.
provincial o exemplo dos '2 '(o addicionaes â garantia dos ti 'lo
do governo geral; augmento que trouxe a necessidade de
. Ü Sn. DAIIAO DE S. LOURENÇO: - Este não complemento
s~r arl0.pta~o por torlns as ,femais emp.rezas brasil~iras que da menos pe~o á censura do nobre se_nador..A mesma resnao qUlzerao ficar sobre o papel. Eu creiO que podenaaqueBe posta dou cu a estranheza da concessao gratUita das terras,
exemplo njudar alguma cousa para o desfecho desagradavel que se Iii1t deu ás ontras emprezas : eu disse já que trocJva
e prejudicial ao imperio; pOI"ém não foi certamente a causa <16 condições ...
elliciente; porquanto, vejo ~ue outros eam~nhos fo.rüo tratados
O SIl. I/ERRElllA PENN1:-Doa duvida!
p.ara dlITerentes partes da Europa e da ASIa com Igual garan_
"',
.
tia rle 7 010; e não pOSbO acreditaI' que a assembléa da Dahia _O Sn. DAr."~O DE.S. ~"ounENço:-:-P?I' befl.l. como a garanLJa
1lwsse semelhante re"olucüo no munrlo financeiro! A causa nao e P~ssl\'el, delx.e Ir es:as lIlslgmficanclas; '20 leguas de
deve existir no estado do mercado europeu na época de taes terras tao choradas Importa0 em 20 contos I
contratos.
O SIl. FERnAZ:-Nas matas do Crobà?
O SR. FERRAZ: - Para a Valacbia ullimamentc.
O SR. BUÃO nE S. I~o~RENço:-Ahi por ora nenhum preço
O SR. BAnÃo TlE S. LOURENco: _ O nobre senador tambem tem; e o poderüo adqull'lr com a povoação das doadas, e
adopto~ a ~p~osição feita a~ p,rojeclo, quanto á navegaç~.o terá .assim o t~lC:~_uro ampla indemnisaç~~. Qunnto á intellido S. hancIsco, de que faBel Ja em outra sessão. SI'. presl- gencIll" da ~Xpl ebsao de - '20 I~guas- deiXO ao governo sua
dente. minha o~ini.ão é provaveln.lente singular e in compre- detenlllnaçao, e que fique defimdo o favor.
O SR. FEnnEIIlA PIlNNA : - Deixa-se tudo ao governo e dehenslvel, mas e smcera. Adoptel o pensamento da empreza
e~ sua generalidade, porém não acompanbei os delalhes e a pois diz-se que abusou.. . . .
"
'
dlscussã~ da outra camara, e passou.sem reparo para mim a
O SR DARÃO D S Lou E'
. - Ve'a-se . d
.
dlsposlcao da navega cão do S. FranCISCo.
. .'
E
• ~ NÇO,
J
o gr~n e perigo
Quando se impugnõu este favor filJuei tonto, e como .in- ~este negocIO, te~lOs mllboes de leguas ~em prestlmo e sem
ceI'o a)nigo do bem não duvidei. ceder. a qualquer modifica- ~a~~~pCa~íl~~et~~~~iBu~:~~~0Id~s1°gV~~~Od pelot q~al pOBsa
ção. No correr do debate, porem, fUI forcado a estudar a
r e
e ma o
materia, e conbeci que, longe de ser um mal, um erro, em
O ~n. FEnnE!nA PEN:-lA: - A lei não quer que sejao dadas
um bem e um salutar acerto!
gratuItamente.
Eu ~ntendo que a .nenhuma emp~~za se deve conceder o
O SR. H.lRÃO DE S. LOURE~~O: - E' para 11 revogar, nesta
exclUSIVO da navegaçao do S. FranCISco.
bypotbese, que se faz outra leI.
.
O SR. POMPEU: - Apoiado.
O Sn. FERnAz: - E' mais um bandó.
SR. BA~ÃO DE S. L~URENÇ~: - O que está na letra do • O_SR. BARÃO DE ? LOUIIENÇO:.- En disse já em outl'll
proJecto, foose ou não ": llltençao, e que o governo no con- s~ssao o que nossas leiS e nossa pratica ad0l'l~o para n metrato deve fazer bem saliente e claro, e a promessa de con- dlÇão das sesmarias, e o governo está no caso de fazer o mai
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conveniente. O nobre senador insiste em sua opposição á. lOna
das cinco leg-uas dos lados da linha ferrea, e não sabe onde
está el1a cOlisagrada em nossas leis.
O Sn. FERREIR_\ PENNA: - Com muito boa raziio.
O Sn. BAnio DE S. LOURENr.O : - Eu disse que esta e.xpressão, e sua intelligencia, eshvão eOl nossas leis e actos
olliciaes: para não ir mais longe. neste mesmo contrat? da
eSlrada pernambucana, acho eu a prova. Na 2' cOlHltção
mal'ca a zona de 5 leguas de cada lado. (U.)
Ü S~. FEnREtn.\ PENNA: - Era para não permiltir a construccão de outl'as estradas.
O Sn. BARÃO DE s. J,OUlIENr.O: - Seja qual fosse o lim, é
~empro verifieado que olicialmente se chamou zonll ria esIrada o espaço que vai desig-nado; porém eu tenho cousa
melhor: a condiçilo 30 concede a exploraç'10 de minas (que é
até o nosso ponto), e accrescenta: "por/cnda a companhia
exercer esla f.;culdarle no seguimcnto da linha do eaminho
de ferro, e na mesma ZOlla de éillco leguas para cada Illll dos
lados. » (U tudo o artigo.)
O Sn. FEnnEIR! PENN.\: - E' o que eu digo na minha
emenda,
O SR. BAnÃo DE S. LOUlIENr.O: - Está, pois.' olicialmente
reconhecido que ha uma zôna para os caminhos de ferro,
para apartar outros eaminhos. e para facultar nclla a exploração de minas á emprcza. NilO posso desconfiar do governo
ao ponto de persuadir-me que elle deixará de consultar o que
tem sido já feitn. SI'. presidente, eu entendo que não devo
prolongar o debate; e cuirlo que respondi aos nobres senadores, qne me lembraráõ qualquer outra duvida esquecidn.
O Sn. FERREIRA. PENN.\: - Autoris~ção ao gO'l'crno para
fazer quaesquer outras concessocs que não alterem as condições esseneiaes.
O Sn. B.IRÃo DE S. LOURRN(:O: - A resposta e~tá dada
no final da mesma duvida; Cavores que não alterem as ba~es da lei. Para que desconfia tanto do governo? Minhas
desconfianças são de que el1e seja mesquinho.
O SR. FennElRA PENNA ;-0 governo póde eonceder privilegio para o transporte de certos generos ...
O Sn. DARÃIl DE S. LounENr.o: - Do transporte do todos
por sua estrada tem a companIiin o privileg-io. A i,;enção de
di:eitos, além rios designadOs. importa atacar as bases da
lei. O que, pois. pórle dar-se de nocivo que o g-overno arlopte
em prejuizo dos cofres publicos? Não me dirijo, pois, por
taes receios para votar contra o projecto. .
O Sn. FEnnEIRA PENN.\.: - Nem eu disso quo votaria
contra.
O Sn. BARÃO DE LOUREN~O :-Tenho concluido, Sr. presidente.
Finda a discugsãO, foi Ilpprovada a proposiçilo com as
emendas, excepto as orrerecidas ao § 5 rio art. 1" e ao art.
2' e lleiÍnio as emendas approvadag dependentes de ultima
discus~ão.

2' PARTE.
on~A;UENTO DO l~lPEnlO.
Achando-se na sala immediala o Sr. ministro do imperio,
forao sorteados para a depntação que o devia receber os
Srs. Fonseca, barão de Antnnina e barão rle nIul'lliba; e,
sendo introduzido no salão com as formalidades do estylo,
tomou assento na mesa.
Proseguiu a' discussão, adiada na 6e6silo antecpdenle.
do art. 2' da proposta do poder elecutivo, fixando a despeza
e orçando a reeelta geral do imperio para o exercieio de
18Gi-186ti, eom as emendas da outra camara o ag orrerecidas no senado
.
U lilr. mlnllltl·o do lmperlo pronun CIOU um discurso
que publicaremog no append ice a este volu me.
o ~r. Dlor'l"cz de Ollndn:-Sr. presidente, tenho de
occupar a attenç,lodo senado coma questão que roi Jennlilda
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pelo nobre senador pelo Ceará áeerca do decreto de 22 de
abril do anno passado.
O nobre scnador impugnou este decreto como violador dos
direi los da i~reja. Eu esperava que o nobre senador, propondo-se a llemonstrar esla proposição, tomasse a queslão
no pé em que eBa se acha; eu me explico.
TI'us prelados dirigirão represenlações ao governo conlra
este decreto. e o ministro de então, que era o orar/ar quc lem
a honra de dirigir-se ao senado. respondeu a cada um deUes.
Parecia-me, pois. que o nobre senador não devia limitar-se a
repror/uzir as accusacoes feitas ao decrcto, ma. que devia
tambem attender ás rãziles produzidas em seu favor.
O nobre senador, como homem de lelras que é, sabe quo
UIII eseriptor para sustentar uma these nãe se contenta com
a demonslracão directa dessa tbese, mas se esforca tamhem
por desfazel" as razões contrarias. O nobre senadõr, porém,
considerou a questãO re integra; não se OCCllpOU com as razoes que forão ex pendidas elll favor do decreto, e limitou-se
a apresentar proposi~ões vngas, e sem as acompanhar de
razão nenhuma,
Senhores eu mandei inserit' no meu relato~io á assembléa
geral toda' a correspondencia com os prelados, assim as
representaçoes que elies fizerão. como as resposlas que lhes
dei; mandei-a publicar tambem no Diario O/7icial. Mas o
relataria, nós sabemos, chega a poucas mãos; o Diar!o
Uflicial não é folhil de maiol' circulação; a correspondenc~a
\l longa, muita genle enfada-se quando encontra matena
pesla ordem nos jornacs. Poueos serião, portanto, aquelles
que lêrão esta correspondencia. O nobre senador. porém,
reduzindo as accusaçoes a proposiçoes simplices, deu-lhes
uma grande circulaçilo: a discussilo do senado, como a da
call1ara dos deputados é lida por todos; e, pela simplicidade
com que o nobre senador enunciou as suas proposições, ellas
ião faceis de conservar de memoria, são facCls de sc transmittirem de boca em boca; e assim facilmente se formará
urna opinião de impiedade e irreliglão no goverl~o. ~ e.u
nilo só por honra do governo. como por minha propl'la dlgmdade, sou úbrigado a repellir uma semcllJante nccusaçào.
O Sn. P'~JIPEU :-'-Nilo fiz essa accusação.
OSII. ~IAnQUEz DE OLl~nA:-E' o queimporla a increpação do
violação dos dircitos da igreja. Nilo lenho bem presente a ordem
das idéas do nob"e senador, nem mesmo o modo por que elle
se exprimiu, que ainda não se im(ll'imiu o seu discurso. l\las,
pouco mais ou menos,as suas proposi!;ões reduzeln-se a isto:
o gOI'emo, a pnt~xto de proteger a religiilo, violou nesse
decreto os direitos da religi,lo,usUI'plu os direitos dos bispos;
com esse decreto "ai ingel'ir·se no regimen dos Eeminarios;
vai rever, approvar ou reprovar os seus estatutos; vai nomear e demillir livremente os professores; Tai marear o tempo
de eSludo pam. os fandidatos no sacerdocio; vai mnrcar o
tempo necess<Jrio '15 hilbilila~,ões para os que se deslinilo aos
beneficios ecclesiasticos. Ora. senhores, não deu o nobre
senador senão lima siml,ies razilo a favor desla aecusa!:,lo ; o
é que lodos esseg actos Silo direito, privalivo, dos bispos, segundo o coneilio tridentino, e que o decrelo tirou esses poderes e esses direitos dos bispos para os dar ao governo.
Senhores, se fossem acompnnhadas de razões cstas proposicões, deixaria eu a cada um o avalia-lns. Eu já expuz nag
"espostas aos venerandos bispos o que me pareceu conveniente para eselarece,· a materia; mas vejo·m.e obrigado a repetit· lJoje mui los das cousas que então tJisse, e a accrescenlar mais alguns esclarecimentos para que chegne ao
conhecimento rle todos o verd,ldeiro estado da questão. pnra
qlle nào corra, como facilmente ha de correr depois do
discurso do nobre senador, a accusação de impie'dade e do
irreligião no autor desse decreto, e consequentemente no
governo, porque a viola~ão dos direitos da igreja outra causa
não é senão irreiigitlo e impiedade, assim como o é a violacolo cu usurpa cão dos direilos dos bispos.
. Senhores, o· nohre senador disse: "o governo com este
decreto vai in"erir-se na administracao dos srminarios.» Tenho
de pedir ao ngbre senador que demônstre esta sua proposição:
que aponte o artigo onde se aeha ou dondo deduz semelhanto
I doutrina. (Aqui o orador fez pausa). Se o nobre aeuador oãQ
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àcha artigo expresso, apponteao menos a phrase, aponte essa
]lrOpOSiçàO, essas palavras que contenhão semelhante pensa
mento, donde se possa inferir a l)rOposição Que estaheleceu.
(Outm pausa). NãO, senhores, o decreto não contém semelhante blasphemia.
Senhores, sou autor desse decreto e tenho o direito de
perguntar; eu que tive tanto escrupulo na redarçào desle
decreto) eu que tenho muitos aclos meus exarados em con~ulta do conselho de eflado perante o governo, havia de
desmentir-me agora de um dia para outro, aconselhando,
não digo hem, fazendo, pOI'que eu já não era simples conselheiro, eu era minietro, ueurpaçôes dos direitos episcopaes 1
O Sn. DA~TA5:-Esta accusaçlio é manha l'elha.
O SR. PO!lPEu:-Responderei opportunamente.
O SR. !lAIlQUEZ DE OLllmA; - O governo Quer rel'er os
estatutos, rliz b nobr.e senador. Aponte, digo ainda. o nobre
senador o artigo em que se diz que o gOl'erno se reserva approvaI' ou reprovar os estatutos. Senbores, não ha nada disto.
eão ]Iroposiçôes vagas, sem 'undamento. Os Revs. bispos llludirlio-se, nlio examinárào o decreto. lérão-o com
muita preveneão ; e, dominados de uma idéa falsa. acbárão
nelle o que efle nào contém, e exarórào esta accusação nas
suas representações; e o nobre senador, desgracadamente,
veiu reproduzi-Ia neste recinto.
•
Senhores, ba pouco tempo o governo mandou iÍ secclio do
imperio do conselho de estado os estatutos feitos pari o scIllin~rio de um bispado. A secçào achou mat~rias que não
pOdlào ser approvadas. por sercm colntro a leglslacão actual
e contra a disciplina da i!!"reja; acbou outras Qu'e nlio lhe
parecél'ào convenientes, e que são sujeitas a obsel·vacões. Mas
quanto a esta segunda parte deixou isto ao bom jui1:0 do bis110. A secção separou as malenas; o que era de mera convenienuia delx.ou á inlelligencia r penetração do bispo; impugnou, porém, aquillo que era contrario à legislação. Este filcio
li mais uma provól de quanto o gOl'el'llo respeita os dircitos
dos bispos.
Não ba, pois, uma só paJa1'l'a no decreto, não ha um fÓ
acto do governo, por onde.e possa dizer que elle .e re.erva
o direito de approvar ou_reprovar os estatutos de .eminarios.
Accroscentarei: aponte o nobre seuador o artigo que contém
esta prevencão.
{( O governo quer marcar o lempo de esludo para as ordenaçõe~ e .'1Ol'us condições para o p.rol'imenlo dos beneficios
eccleslasllcos. » I.to contém-se no decrelo ? N50; enlretanto
li uma das accusações do nobre senador,
O 5R. POMPEU :-Esta não.

senbores; aquelle prelado, depois de muitos trabalbos que
passou com a regenciCL de Lisboa, sendo mandado repreben·
der pelo soberano. o mesmo soberano o galardoou do modo
mais brilbante e bonroso. Elic foi nomeado inquisidor-mór
do reino de Porlugal: esla nome<Jç~o para a primeira dignidade eccJesiaslica do reino, e por um soherano tão pio e
tão ortbodoxo, como era o SI'. D. João VI,'é a prova mais
conduccente de seus sentinH'ntos catholicos. Parece-me. pois,
que n<io me enganava, seguindo as pisadas de um prelado
tão insigne.
Senhorcs, eu tenho ainda outra auloridade em meu fa-·
1'01', aut01'l[1ar!e que os Hevms. prelados nao mc podem
recusar, por,fue lhe rendem os maiores elogi%. Fallo do
alvará de 10 de maio de 180,5. Esle alvará pl'escreve as
rcgras, além das que estão marcadas pelo concilio tridentino, para as ordenações e para o provimento dos beneficios;
prescreve regras especiaes para esles objec'.os. Ainda lerei
de fallar neste alvará.
Portanto não foi um defejo de dar regras á igreja que me
lel'ou a fazer aquella con5Ulla; tive esses fuudamentos, que
acabo de expô\'.
« O governo com csle llecreto I'ai nomear e demiltir
livremento os professores rios seminarios. » Outra accusacão
que se faz ao decreto. Scnbores, qual é o arligo em que' se
apola o nobre senador1
O SR. POMPf;U: - Apontarei.
O SR. MARQUEZ OE OLl;'iD1: - Per,lóe-,ne que eu insista
nisso; a accusação é grave. Qual é o artigo que o nobre
senador aponta?,. Aqui ha duas accusações: nomear livrem~nte. e demeUir livremente. Vamos iLprimeira. Qual é o
arlig:() ?
O SR. 1'01lPEU: - Não tenbo o decreto aqui à mão, mas
apontarei.
O SR. M.\RQUr.Z OE OLlNOA: - Não o ba de mostrar.
Qual é o arligo pelo qual fica o governo autorisado a nomear
livremente os professore,? Aponle o nobre senador cs;,e artigo. Nólo aponta, não ~óde apreseo'''r: isto é uma pura
illlaginaçilo. Vamos ú segunda. Qual é o·artigo pelo qual
fica o govol'Oo aulOl isado a demillir livremente esses professores? A e.le re,peito ba o ar!. 8°, que é o grande objecto
de escandaJo, e lia de ser esle a que o nobre senador se refere. Este arl. 8° conlém uma medida extraordiuarió\ de
demillir um ou outro professor. e iSlo se deduz da sua lelra.
Mas por isso mesmo que é uma medida exlraurdinaria, e isto
se deduz da sua lelra, nao se póde dizer quc o governo póde
a cada passo flemillir 05 professores, como elD virlude de
uma regra geral e onlinaria.
Ainda e1ll continuaçüo deste mesmo ponto o nobre .enador
aconselha o governo a (lue siga a pratica [ranceza. O ;:overno
francez, di1. elle, respeita a inrlependencia do sucerdocio, n,lo
se inlromellc nos ,eminarios. Pois bem, .enhores, eu adopto
a recommenda\:ão do nobre .cnador; mas veja o nobre senador que esse mesmo gOHrno que' clle elogia enlrou nó conlleclmento da adminislração dos pe·quenos seminarios da
Franca, e submetlw oito ,Ie,ses scminarios ao r"gimen da
unil·ér.idade; tanto elle não toma na exlensJo ~u,i o nohre
senador parece lumar, esse p\'iucipio <le indepenJcncia quanto
aos seminólrio.a.
O Sn. 1'0)!PEU: _ O goverilD francez cedeu de!lois dessa

O SIl. IJAIlQUEZ OE OLl;'inA: - Pois- não disse que o governo quer marcar o tirocinio daquelles que aspit·üo ao socerdocio? Isto entra tambem na seriedils accusações; islo
se acha em algumns das tres re[Jresen~ões. Mas o decrelo
não contém semelhante doutrina; o gOl'crno consultou aos
prelados sobre estes dous pontos importantis.imos; as razües
.ão obvias; desgraçadamenle algumas ordenações são miscraveis, desgracadamenl.e alguns dos propostos ao governo
]lara 05 beneficios carecem das 'Iualidades necessarias para
dign'lmente os exercerem. Só digo isto: - consultci; e eu
não teria fundamenlo para consultar, prescindindo ainda destas l'ilz(les que aeabo de dar?
.
Tenho a opiniüo de uma auloridade emineolissimu, de um
(los brasileiros mais instruidos Que nós temos lido, o ReI'.
bispo D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coulinho, qne o pretenção,
.
entendeu assim e o propoz ao g-overno ÍlOrtuguez, pedindo-lhe
O SIl. MAnQUEZ nE OLl;'io_\:-Não tenbo noticia disso. Duque marcasse condições, à vista do estado em que eslava o vido que o governo francez relaxasse nas regras dos pequenos
clero do Brasil, para as ordenações e para o provimento dos seminarios, O mais que poderá tel' acontecido é ter susl'enbeneficios.
I dido a ordem de 5ujeiç,Io daquelles oito seminarios ao regimen
Senhores, para se dar todo o peso a e.ta represenlnç~o, é da unil'elsidade. Mas a regra subsiste. E, se a tran.!!"ress50
necessorio que se saiba quaes eTào 05 dotes daQnelle prelado. continuar. lá lhes ha de cabi\' em cima outra vez o goverl)o.
O SI'. Azeredo Coutinho era n50 só jlossuidor dos vastos co- Tall'ez que com este favor do governo se queira cantar u
nhecimentos, como o aUestão seus escriplos em variad<Js mU- victoria; mas a verdade é o que digo. O ministerio que assim
terias, como exeessivamente escrupuloso no desempenbo dos broou não era nenbum minis1.erio in.pirado de paixões
seus deveres, e fonorosamente proleclor das letras, eomo anti-religiosas, não [oi o philosopllismo o que que dictou e.ta
mostrüo seus esforços n50 só como bi.po, mas tambem medida; este minislerio [oi o de el-rei Carlos X, e quando
qua~do ~residente do governo provisorio de Pernam~uc?,. que se diz .mini.lerio de el-rei Car!os X está dada a pro"a do seu
fOI, CUido que por espaço de tres annos. Não e 50 IstO, calbohclsmo, de seu orlhodoxlsmo.
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Os bispos cousentião na violação das regras dos pequenos
sominados, admillião alumnos que não se propunhão ao sacerdocio, quando a institui~ão Tll'imitiva desse estabelecimento marcava expressa e unicamente a admissão por.\ os
que se destina vão ao sacerdocio, Estes pequenos seminarios
(pel'miLLa-me o senado esta explico!;ãe.que vem muito ao caso),
estes pequenos seminarios tomárao fÓl"ma reg-ulor no tempo
do imperador Napoleão Ilonaparte, com essa condição expressa
rle não receberem alulllnos senão os que se destinassem a
frequentar o grande seminario p"ra se ordenarem; mas os
directores entrárão a admillir estudantes que se destin:J.v;\o
á vida secular, EnUio a universidade de Franca reclamou
seus direitos, dizendo: (( Se os pe'luenos seminlll:ios recebem
alumnos que não se dediquem ao estudo ecclesinstico, estão
fóra da lei, então reduzem-se a estabelecimentos de educacão
eommulTI, ·c neste cnso devem sujeitar-:,c ás )'(~~I'as gernes".
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Houve uma lucta c depois de uma iU'luÍl'ição feita por umo
cummissão, de que era presidento o arcebispo de Paris, o
govcmo, de accordo com os pareceres desta cummiss;\o,
declarou qne oito desses seminarios estavilo dahi por diante
sujeitos á universidade,
Ora, torno a repetir. e insisto nesta pondemção, se
no tempo de Corlos X, seu g-overno, Wo religioso como era,
pôde tomar conhecimento da admil\Ístração Interna desses
estahelecimentos, não podel'á o governo brasileiro ter essa
reserva para casos extraorriinarios rela tivamenle ao, professores? Estará longe das regras do concilio tl'identino o tomar prOVidencias o govel'llo em cas03 extraordinarios, que é
o que quer dizer o decreto? NilO re.conheceu o Rev. bispo do
Pará os direitos que tem o soberano de regular a ol'dem nos
seminarios? Elle mesmo não o diz, em relac:1o ao estarlo social, que o prineipe, como bispo do exterioi', póde exigir', e
executar por si mesmo, a reforma dos abusos que interessão
a ordem civil? !.imitar os direitos do podei' temporal sómente
á bygiene é rebaixar as altas funeções do sacerdocio tem-

110m !.

Exipir o governo a observancia das leis é não só seu direito,
é tamoem uma das obrigaçGes que elle não póde jámais renUnciar.
Pois, senhores, esse art. 8" é o que fundamenta a grande
accusação da medido extmordinaria? Eu expliquei isto na
resposta que dei ao Sr, bispo do Pará, E' isto motivo para
a accusação de. que o govel'llo que I' dimiUir livremente os
professores, o governo que teve o cuidado de pór l'óra de si
toda a administracão interna dos semillarios?
Eu vou tomar êm consideração a principal razão que se
allega para mostrar que os prelados estão violentados 110 tlirei to de governar os seminarios: argumenta-se com os concursos,
SenlJOres, o bispo de que já fallei, o SI', Azeredo Coutinho, creando o seminario, e dando-lhe estatutos, detcrminou
expressamente os concursos; e fez mais, que é o que se não
acha no decreto: instituiu o concurso, e declarou que, feito o
concurso, o secretario contasse o numero de votos e oli·
ciasse ao que fosse mais votado para vir tomar posse da sua
la'leir~ .
Diz o capitulo 16 ill fine: (( A urna será abel'ta e examinada na nossa presenca, e de um ou tlous professores; e
alJuelIe que se achar com maior numero de votos da eleiç,lo,
e com preferencia aos outros, se mandará ao secretario da
junta, que, da nossa parte, faça aviso de se achar eleito .. , "
Nem ;.o menos se reservou um juizo especial sobre o concurso: veja até que ponto levou aquelle nev, bispo essa doutrina dos conCUI'SOS,
Note-se que elle submeUeu ao gonrno a approvação desses estatutos, que estão approvados por um real tlecreto,
Depois deste bispo veiu o ultimo prelado, o SI', Perrligilo,
já fillIecido, o qual, reformando os estatutos, conservou a
doutrina dos concUl'SOS, Om, note-se que este prelado tanto
era exacto nos seus deveres, como zeloso de seus dil'eitos ;
não era prelado que deixasse pa·sal' as cousas sem grande
exame, As reclamações deste prelado, que estão perante o
governo, mo,trão quanto elle sabia mantel' sua dignidade,
conserVaI·seus direitos. Pois bem, este prelado reformou os
estatutos que achou e conservou a doutIina a rc.peito dos
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concUl'SOS; fez mais, senhores, submeUeu esta reforma á
assembléa provincial de Pernambuco, que era como então se
entendia,
Não suppuzerão certamente o SI'. A, Coutinho e depois o
SI'. Perdig-ilo que desciao de sua dignidade em reconhecer o
poder civil e estabelecer essa dontrina dos concursos,
Além disso, ha mais alguma cousa e muito positiva, O
actual bispo do Maranhão, que reclamou contra o decreto, é
o mesmo que adoptou o concurso na creacão do pequeno
seminario daquella cidade: isto é que é' mais notiLvel.
Diz elle : (( Antes que tivesse recebido o citado decreto, já
havia eu formulado regulamento,que junto tenho a honra de
submeUel' a V, Ex , para que se digne leva-lo ao conhecimento de Suo Bla"estade o Imperador, solicitando a sua
imperial confirlllacão .. , "
Antrs de receiJér o decreto, elle tinha feito os estatutos e
suiJmelLido ir approvoç;lo do govel'no; e ne;:tes estatutos, senhores, acha-se o svstema de cuncursos, Diz elle no arL. '26
doó éstatutos : " De-sejando seguir os passos do nosso muito
sabio c virtuoso antecessor, o EXIll.Sr. D. Marcos Antonio de
Souza, de saudosa recordação, fundador do nosso grande seIlllaario do curso theolofiico de Santo Antonio, queremos que
as cadeiras deste nosso Jlequeno seminurio de Nossa Senhora
das Mercês sejilo provi as por opposição em concurso ... "
Note-se que elle firma-se na autoridade de seu antecessor:
elIectivamente o SI', D, iIIurcos adoptou no § 10 do cap,. 2"
o ,ystema dos concursos. "O provimento das cadeiras do semina rio ecclesia,tico desta cidade serir feito por exame em
concurso." E' verdade (lue elIe não o mandou executar logo,
deixando isto para quando o governo clésse mais subsidio:
isto foi em 1838, .Já se vê que elle não encontrou obstaculo
no exel'cicio de sens direitos; o que o embal'gou na execução
immelliata foi unicamente o pequeno subsidio dos professores,
não havendo quem em tae; cil'cumstancias qqizesse entrar
em concurso. nlas este motivo desappareceu hoje, tanto que
seu successor executou seu pensamento.
Se, pois, eu tinha naquelle tempo quando fiz o decl'eto tão
valiosas autoridades, como el'ilo os dous bispos de Pel'llambuco, de que já fallei, e ultimamento o mesmo actual bispo
do Maranhão e o de seu antecessor, que adoptál'ão o systema
de concursos, coma se póde dizer que o concurso vem violental' oS Re'ls, bispos no exercicio de suas aLLI'ibuiçõcs?
Qua~do o uue se podia dizer, mas llem isto se póde, é que
os bispos cedtão de seus direitos .. ,
O Sn, Po,rPEu: - Os bispos uão prescrevem regras pat"l
seus successores,
O SR. n1AnQUEz DE OLlND,\ : - Eu já tinha previsto esta
observação; os bispos podem ceder de seus direitos por si, e
não pelos seus successores, Mas, quando elles mesmos submeUem seus actos á confirmação do governo, como fez o do
~laranhão, reconbecem a autoridade do mesmo governo, e
aque\les actos são obrigatorios para seus successores,E. direi
maiS, se os mesmos bispos adoptão o' systema de concurso, Ó
isto uma prova de que este systema não é incompativel com os
direitos episcopaes,
Agora direi mais que odecreto nilo exige a apresentação dos
estatutos para sua approvação, não falia nisto, é uml invenção dizer-se que o decreto exige isso, O decreto limita-se aos
concursos, e o bispo do Muranh'lo submeUeu. senhores, espnntaneamente ao govel'llo a confirmar.ão dos est(ltutos, o que
ninguem lhe recommendou, nem ei-a mandado pelo decreto,
que ainda não existia, Veja o nobre senador quaes erão, antes
do decreto, as disposições desse prelado, que hoje repre5enta
contra o mesmo decreto,
Vamos vêr agora quaes são as disposições do deCreto a
respeito de conCUI'SOS, quaes silo as limitações a que os prelados estão sujeitos, O decreto estabelece a doutrina do pro·
viOlento por concurso, e diz: (( Os bispos proporão ao governo
as regras que entenderem mais accommodadas pal'a esses concursos... " Isto é, por propostas dos bispos; o governo nem se
reservou o direito de dar regras, (Contilluanrlo a ler,)
(( .,., afim de que, á vista das propostas, seja regulado
este objecto de modo unifomle em todos os seminarios, II
Pareceu-me convenientQ que os seminarios em pontos capi·
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taes com este não se estivessem governando por modo ditTe·
O Se. POMPEU:- E' um dos que reclamão contra o decreto.
rente; elles propoem, e o governo regula para todos, afim
O SR. MARQUEZ DE OLI~DÁ:-Tanto peior, porque antes de
de haver uniformidade; pois isto é coarctar a liberdade dos receber o decreto já executava a doutrina nelle contida a
bispos,
quando
são
elles
que
propoem
as
regras
para
os
.
concursos?
respeito dos concursos; não executava Isto
por obediencia,
'
d
d
't
t
á
c
d
o
o
mas
por
impulso
proprio.
Reparei
muito
nesta
circumstancia.
E como hav la e ecorrer mUi o empo, cer a as pr p sd d'
11
I
tas, como isto leva tempo, estabeleci re!!ras para os con- lllas não se pó e Izer que e e rec· ama sobre este objecto,
nem elle bavia de cahir em semellwnte cOlltradicão.
cursos que se devião fazer no intervallo do decreto e da puSenhores, deixando as accusac.ões vagas ti imaginarias
mas cstas
blicação
. . do regulamento;
d
I regrasb'são interinas, até que se achão nas representações dos reverendos bispos, as
que a vista as propostas se regu e este o Jecto.
quaes tomei em consideração nas minhas respostas, passo
O SR. POMPEU :- Illas o governo quer ficar com o direito a occupar-me com alguma cousa de positivo, que se lê na do
de approvar ou não essas regras.
Rev. vispo do Pará. Diz elle: suppõe o decreto que ao
O SR. MÁRQUEZ DE bLl~DÁ.- Eu cuido que, quando o go· governo civil cabe o direito de instituir e reformar os
vemo diz que os bispos proponhào, fica entendido que as serninarios, mudar o pro~ramma dos estudos (art. 1°)
]Jropostas hão de ser attendidas : pensar o cuntrario f,im
Esta suPPOsiçãO é inteiramente arbitraria. Se o veneravel
fazer uma injuria ao governo. Não se devendo esperar unifor- bispo não citasse oal·t.1°,como prova de sua assercão, talvez
midade e pensamento nas propostas, o governo terá de se- que eu mesmo duvidasse de minha obra; pOI'que 'não podia
guir a maioria, e cuido tambem que com' isto não se faz suppOr que o prelado nãu tivesse solido fundamento para
Injuria aquclles cnjas idéas não forem adoptadas. Pois nelll f~rrnular tão grave .accusação. !tIas felizmente ]Jara mim
-·este arbitrio quer o nobre senador que o governo tenha?
cltou o art. 1°. AqUI está., senhores, o art. 1°. Repare-se
Uma vez admittida a conveniencia de uniformidade nas que este art. 1° autorisa, como diz o Sr. bispo do Pará, a
regras dos concursos, perguato ao nobre senador, quem ha institui!: e reformar os seminarios c a mudar o programma
de decidir afinal?
dos estudos. Pois bem, veja-se agora o que elle dispu e :
Continuarei: Diz o art. Go: "Se nenhum dos candidatos « Art. 1.0 Nos seminal'ios e~isco~aes haverá as seguintes
for appro\'ado em concurso, ou se neahum delles for no· cadeiras subsidiadas )leio governo: latim, francez, etc. ))
meado pelo bispo, proceder-se-ha a novo concurso. " Já se O art. 1° declara simplesmente quaes são as cadeiras que
vê que o bispo pude rejeitar os candidutos'approvados ; e note- recebem auxilios do governo; e nada mais. E ent! etanto o
se que o póde fazer sem ser obrigado a dar razão nenhuma. veneravel bispo achou 'Jue isto era reformar OS seminllrios e
Portanto, ou são todos reprovados pelos examinadores, ou mudar o programma dos estudos.
são rejeitado, pelo bispo; e quer neste, quer naq'Jelle caso,
Note-se agora que neste mesmo art. 1° lê-se o seguinte:
não se nomê,l neuhum. O bispo fica de mãos soltas para ap·
« Fica entendido que, além destas cadeiras, os bispos podem
provar' ou reprovar os concursos; n;io é como dispunh;io os criar as que julgarem convenientes, sendo subsidiadas
estatutos dos Srs. Azeredo Coutinho e PerdigãO. pois que, fei- pelas rendos da mitra. Destas duas disposições vê-se que
to o concurso, o secretario oJliciava immediatamente aos ap· estava bem longo do pensamento do gOl'erno restringir
!lrovarlos; aqui não, deixa-se ao bispo toda a liberdade para o ensino áquellas cadeiras: o que elle. exprime sómente
approvar ou reprovar o concurso. Já se vê que procurm at- é que aque\las são as cadeiras que o governo auxilia. Entretanto descohriu o prelado que com esta disposicão quer o
tender a todas as conveniencias.
Lerei de passagem o seguinte art. 4 § 11 : (lendo) « Os governo rcfol'mar os seminarios e mudar o programma
bispos poderão assistir a todos os actos do concurso. "Re· dos estudo.: tal é a prevenção.
firo este paragrapho sómente para mostrar a prevenção
O governo, marcando as cadeiras que auxiliava, usou de
com que os !levo, bi,pos lêrão este decreto. Quem podi~ um direito seu: não s[o os Revs. bi;pos os que bão de disuppOr que elles condemnassem o decreto em presenca destas zer ao governo: qu'ero esta cadeira, dai para cá o dinheiro
disposições? Os Revs. Srs. Azeredo Coutinbo, Perdigão e o necessario para pagar o professor. Este direito está reconheactual Sr. bispo do 1I1aranhão n[o julgarão inutil declarar sua cido expl'essamente pelo ReI'. bispo do Rio-Grande do Sul,
presença nos concursos. Mas uma declaraç[o destas em um o qual diz na sua representação o seguinte: "Louvando e
,lecreto do governo! Oh! isto é uma injuria que se faz aos agra.decendo ao governo imperial ~ boa intenção de auxi.liar
Rev8. bispos I '
os biSpos na fundação de seus semlllanos ... mIo pOSSD deixa r
Tratei tambem, senhores, de prevenir 11 bypothese de não de reconhecer tambem o direito que lhe assisto de, .. deapparocerem candidatos ás cadejras, e de o bispo não aceitar' terminar mesmo 'Juaes os cursos que quer subvencionar..• "
nenhum dos approvados, no que ficárão com ampla liberdade, Alas nào é isto o que qnerem outros: reservão-se o direito de
como já disse. Acontecendo estas hypotheses duas vezes, regular os estudos, e dehaixo desto principio pretendem
determina o art. 5° que possão nomear livremente a quem crear as cadeiras que entenderem, já se sabe, correndo a
quizerem. JA se vê que, adoptando o systema de concurso, despeza por conta do governo.
doixei aos Revs. bispos a maior latitude na escolba dos
Seahores, o governo n[o subsidiava as mesmas cadeiras
professores.
em todos os seminarios. Pareceu me injusta esta desigualO decreto até permitle que os bispos possão admit· dade: então estabeleci regra geral para todos. Dous dos
til' professores estrangeiros, só com a condição de sub- bispos actuaes queixarão-se do pequeno' numero de cadeiras,
metterem ao governo a approvação dos contratos. Trata- e tambem dos pequenos ordenados. Eis tudo quanto houve:
va-se de admillir estrangeiros no ensino, e essa é a unica representação contra o decreto só partiu dos tres Revs.
restricç,lo que ha a rospeito de. estrangeiros. Aqui está bispos. Ora, quanto ao numCl'O das cadeims, e aos ordenados.
a dispo>içi~o dess.e. mesmo ar.t. 5": (lendo)." Po m"sm.o Jeào-se minhas respostas; - a estas me refiro, para nuo es·
modo poderaD admllllr estangClros na~ regenc.las das cadel- tal' cansando a paciencia do senado. (Continuando a lêr.)
ras me~lanto contl'at~, v qu;il, porem. sem previamente " ... regular as condicões de admissão dos professores
submellldo á approvaça? do go~erno. "Ora, um decr~to que (arts. 2°,3°,4° e li")." Os arts. 2", 3°,4°, e lio, são relativos
prescreve rel5ras taes pode:s~ dizer que prende as maos ,lOS I aas concursos, e já expuz o que ha a esto respeito, e não
reverendos bISpos no exerClC10 de seus deveres?
repetirei..
O SR. POMPEu:-E porque não quizerão aceitar este doContinúa a representacão: « le inspeccionar os compenereto?
dios por que lecciouão (a"rt. 14).» Aqui está o art. 14 (lendo)
O SR, MARQUEZ DE OLlNDA : - E' preciso que aquelles que
« A adopção dos compendios que os professores deveráõ
faztm essa accusação attend,lo a todas estas circumstancias. .eguir lias prelecções se' á da escolha dos bispos, os quaes
Agora quanto ao concurso em g-eral, tenuo a autoridade de deveráõ commuuicar ao govemo os que houverem adoptado.»
dous prelados do Brasil, e tenho de mais a mais a autoridade
Senhores, é preciso ver qual era o estado da legislnção
de um dos actuaes; eu, firmando-me na autoridade do quando se publicou este decreto. Os bispos não tinlião senão
ReI'. bispo .do. Maral.lbão: devo dizer que o decreto não a proposta dos compendios, o governo é que os approvavaj Q
olfendc os direitos eplscopaes.
no decreto dá-se uma faculdade ampla,
u
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O Sn. ",\~<)lIE7. ~B OLEill,\: -Se se exige ~ue es,cs compendies vilo ~'l fd:cretv.ri:.t não 6p::tra serem sl~jciLos ao co~ll'as~e
das secretarIas, r,OfYll) ~:.uppõc o reverendo bispo; destrt lmag-lnacão é de que me 'Iuci::o. NilO achei na secretaria do imperio
;.:,c[)fio dons nu ll"eS c~latutos dos hispados uu Bras:l. Pai:; o gooverllp. I~;;O !.la de saber quacs suo as regras por que se governão
esses scmirwl'io~? nITo ha dcsahcr o governoquaes são os compendios por oOfle se ensina a mocillade? (.caso será isto negocio
indi[l'erentc ilO governo? HCflito: não é para criLici1l') mas sim
p,~ra que o governo lcnua conhecimento disso. Querem ~or
ven(um os hispos que o gO\ crno dê o rJinilciro e féehe os Olhos
a tudo? Qucrelll que o governo seja mero espectador do que se
[{ll. na igreja du Brasi!?"Nilo f!r,vcrú ter o goycrno esse conhecimento; pelo me!~o:] ~arn far;er llquillo que fez o governo (rancez,

q\1e o nobre ôenador [,UltO elogia,o qual m:lJldnu qllese submett('~sem j univcl",""f!ade os oito pequenos seminarios de fine
faUci? P,lra flue arruellc governo I.i,'e~se c')nilccimclllo de
que e$~,ps oilo sCI~linarios fultuvio aos seus devores, admitlindo alllmnos cootra as regras estabelecidas, em preciso
llue soube~5c quaes er~o essas regl'lJs.
E de outro modo como é, senhores, que o governo ha de
descmpcallar os deveres que incumLem al) I'rinr,ipe cnmo
iJispo do ext~rior, de. como reconhece o m~omo nevo hispo,
a provocar a reforma dos atm\)s na orJcm cspiritual111eanles
disso de (( exigir' e cxecutar JJOr si mcsmo a reforma dos
.1busf)s quc interessiio a ordcm civil? " Eu tratode5le objeclo
Da resposta a este Itev. bispo, e a eUa me r·cRro.
Esquecia-Iue dizer que os pcquenos .,'ern:narios de França,
creadas pelo impcl'ador Napoleão Ilonaparte, forão reformados por -Luiz XVIII e depois, no tempo de Carlos X,
fori'io aiod& reformrràos; note-se isto, assim se procelleu em
França, isto no tempn de LuizXVlII, no tempo de Carlos X,
soheranos sem suspeita da puilasophia, e igualmente seus
ministros.
Mas disse o Rev. bispo do Par:i: (( A França ~uebrou
ha poucos annos o circulo de ferro rle seu monopolio
univer5itnrio, e dei"nu emfim o ~randp, e os pelJuenos semina rios ~oh a vegilancia exclusiva do episenpado, sem se
reservrrr o g07emo a minima parto na direcç,10 quer moral,
quer intrller.tual d"llcs. "
Senhores, esses seminarios sempre estiverão independentes
,lo governo; rlizer o Rev. bispo do Pará que o governo
frailcez so c.ntrnmetleu a govHnar os sl'minal"los e por fim
cedeu-é um engano manifesto; íl univer$iJade nunca contrariou a administraç',lo inlerna. nem dos grandc~, nem dos pequenos seminarios; li preciso saber isso. A questilO foi outra;
a lucta entre a universidade de um lado, e os bispos e os seminarios de outro foi porque estes querião adruitlir alumnos
contra a institui~;ío desses estabelecimentos. 8e, poi~, o governo francez, sempre fiel ao pensamento da independeneia
da igreja, julgou-se aulorisado para submetter á unIversidade oito pequenos seminarios, ejulgoll-se autori,.ado a fazer
isso no tempo de um rei t(lo pio como el-I·ei Carlos X e rle
ministros l,lo pios, como se pó de negar que o governo linha
ingerencia nesses negocios para os casos em ~uestiio ?
Eis aqui em Sllmma as accusações que se fazem ao decreto,
c eis aqui os artigos em que se fundüo as aecusações.
O art. 1° apenas marca quaes süo as cadeiras subvencionadas, mas não inilibiu aos bispos de crear·em outras e de regularem 03 estudos como entenderem; pois isso niio é dar a
mais ampla liberdade na formaçüo do programma dos estu
dos? Entretanto aceusa se o governo de querer governar os
seminarios.
Sr, presidente, nas minhas respostas aos Revs. bispos, eu
já me occupei com esta doutrina que vou dizer; mas, repito,
com a esperança de que seja mais lida em uma discussiio de
eamaras. Um desses tres prelados queixa-se do direito rle
demittir: " Til'ar ff vitaliciedade aos professores. isto é deprimi-los na opinião, isto é tirar-lhes os meios de suLsistrn
cla DOS dias dilficeis da velhIce. " Isto diz um; e os out, Jô
dizem: " O direito ,Ie nomear c demittir é nOS50. " Uns COIIdem~iio, outros achão hoa a providencia, mas dizem que niio
preclsiio de eoneessiio dI! governo!
Ora senllOres, qual era a legls\açiio que uorninava 'lu~ndo

se publicou e:se decreto '! (I~ h~spos niio podi:lo nomear professor~s tlohaD apenas o d,,·elto de proposta; nile podiãn
dllnlttl-los; os professores no fim de lres annos tornaviio·se
vitalicios e o mesmo governo niio tinha mais poder sobre
eIles.
Em consequencia desse direito vitalicio que tinhão os
professores, um destes tres bispos pediu ao governo que tirasse
dali um professor por causa do seu llleiO comporlameuto e
que o mandasse para outro seminario; veja-se o embar~co
em que se achou esse prelado com o direito vitalicio. IIl'ls
para mandar para outro seminario encontrava cu grande
difficuhlade no principio recebido do direito vitalicio, porque
nuo só sel"!a offender este direito vit~llcio, como porque o his1'0 para cujo seminario eu mandasoe podiíl- dizer: "Eu nuo
propnz este professor. " O prelado, pois, pediu um absurdo.
llu estou mostrando os apuras em que este bispo se achava
com este homem, por· causa do seu direito vitülicio ; acaho
com esses emharaços, snlto eoias dificuldades, e gl'itiiO contra mim, porque lhes fiz este favol·! Favar digo cu, porque
nenhuma necessidade tinha eu do revogar a legislaciio fjUe
existia. Mns revoguei esta legislação; e, quando éu espe·
rava que se me agr·adecesse, lanciio -se-me esses remollues
de violador dos direitos da igreja.·
O Sn, ~[,\nQu~z D~ Ou MA :-Que quer dizer usurpar os di,
rei tos dos bispos? E deste modo achão-se em eontraJie,lD os
proprios hispos. Senhores, convem observar que UHl ilestes
dous prelados já fez uso da autoridade de demittir os professores; e elle o faria se estivesse em vigor a le~islaç:l0 anterior? e se o fizesoe o governo consentiria? Ilavia de 11Ie
mandar dizer que instaurasse o processo.
8cnhores, os Revs. bispos accusiio o decreto de usurpado r,
c querem que o governo se cinja ao alvará de 10 rle maio de
lS0ü. O Hev. bispo do Pará di7. isto: (( Fiel á linha tracada
pelo alvará de 10 de maio de 1805, que faz parte da legísla.
çiio em vigor, tem 'Iuerido Vossa rtlagestade Imperial não só
que seja respeitada e adoptada a legislacüo do concilio de
Trento, no que concernc aos seminarios episcopaes, mas até
se ha dignado dar a estes pios estahelecimentos uma animação que .. , " Assim temos que na fiel obeervancia do alvar:,
de 1805 está o respeito á legislac:lo do concilio com a independericia rios hispos.
•
Esse decrelo, portanlo, merece os elogios do bispo do Pará.
Linguagem mais cbra, mais expressiva é a do llev, bispo
do Maranh,lo, o qual diz: (lendo)
" Este alvará providenciando com notavel sabe,lorirr sobre
tudo quanto D clero hoje precisa, segnndo o concilio tridentino, e não innovando as doutrinas da igreja universal, as
regms preceituadas nos sagrados canones, sati5faz, ao meu
ver, muitos dos qllesitos que y, Ex. apresentou á consideração do episcopado hr·asileiro. Nelle verá V. Ex. uão só a
doutrina da igreja relativamente li inspeccilo dos bispos nos
seminarios e na igreja, como os poderes auferidos ao padroeiro, .. "
Temos, pois, senhores, que o al1'or1 de 1805 satisfaz com
consllmmada sabedoria a tudo quanlr, o clero precisa, e nuo
in nova nada na igreja.
. Ora hem; neste alva,·á eu vejo tod~s as doutrinas que os
Revs. bispos eondemniio. Vejo a ingerencia que o governo tem na administracão dos seminarios e na direcciio dos
estudos, no programmã, já que est~ palavr~ está nã mo~a.
Vamos ver as dlSposlcões do alvara. PnmClramente obnga
os bispos a mandarem" padres para Coimhra, afim de estudarem as mate rias ecclesíasticas, e até previne o modo da
escolha dos estudantes,o qual devel·ú ocr por concurso; e não
esqueceu prevenIr-se a maneira por que hüo de viver em
Coimbra: 8iio as §§ 1°, '2 0 e 3 0 • DepOIS dist.o no § 6° ordena-se que nos seminarios haja cursos do estudos thealogicos e canOnICOS, os quaes senlo de trps annos,e especificão-se
as m~(erias que se hão de ensinar. Já ~e vê, o alvará respeita
excellentemente a independencia dos nevs. hispos ; porque
pI'escrcver as matorias que hão de ser eôiudadas nos seminelrios, o tempo que ha de dnrar o eurso; ainda mais, prescrever o metlIodo, o systema pratico do ensino, porque ai.
isto está regulado no alval'á, o qual determilUl que aquelles
estudos nos seminarios ,0 cooformem com 0:\ estudos tlJeolo-
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eJ.llúlJÍd;S lia U!Ji\i\~rsiJ,idi-~ ; pn~:::~rcver ludu Ido, se
Ilhurcs;ufiu é Ililda) pois SC!!lprl: {I~·ixa a iudtT('lldl'l\cia dos bis

Ires 110 l·~Grrl'ilo do~, semiún.rios ! () alvar~'l, diz o Hev. bi:-:lIO~
Ilrovidencia tul10 COIll oO[;rrd s::uc<1oria. Se ei,las di,pOfi~'õcs se :lch~l~~m 110 l!C'crelo 1 uh! que c!amo:'L's n;1o Sê Ir.
"antariúo!
O nl\'.lHá , ~::'n!wr('5. n:ín r.c COI1Ll'nta com í~lo: 110 § ~r'l de,
t~l'milla-p;e fJlJC, re~.(rbdü~ 03 estullos nos ~jcl11inarius, llaJll
lior uianle ninguem se onlene sem ter o curso com
('.\do ele estuuos nos llWSIllOS seminarios, ou IH! univcl'si
da de j o llue, § 1'1. aos que concorrem para os bcneíit'.ios ,
Sc>j:10 prderid08 ÓS tbcolog05 formados, licencia elos ou dou LOI'es,
nrlO ~c poJcndo COIlCO.lrer com cItrs) tomtallto que tlmldl.o
rrrs anHOS UC sel'vio:o no ministci'io.
Tuelo isto é o qüe eu queTia, c os tievs. bi~JloS nú0 qui·
"rl'~O :ulmiHir, dizenào IJue a cries compete regilrar estes
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O Sr.. ~n~:ISTno 'vo n:-rEr,lQ: --:\;~o~ se-allor.
O SR. M.lnOUEZ VI,; OUNn.\ : - !':"t;;8 Iral:::'ei <1('sle Gbjt:Clo.
O nobre senador não o disse Ck['LllI1Cti~l\, nla~ de .-'uas paLi"1'~5

se Je.du;~ isto: ellc tUl11JÕC que o c;;b;,Jo elll'úu em r{'bl'i~
O §tt. l)o:~rEu : - Enlendo que e.im.
O SR, MAnQU1::7. nE OI.I:"IIA : - .\ prim/'il'il r;12~IO que o nol.we senauor deu foi qlle~ scd 1)(!CQ.dlc , o Latidu ('~Vl r0Yt~~tidL
de lodos os direitos dos hisP0:', menus du:~ quu ;:'C n:L~r('1ll a;}
podeI' íle dar ordens; e que I.H.'j~J lJa (1Ff'n;~s uu-;a lil1l;i;:~:1o .
~bjectos,
O decreto não conlóm nada ui,lo; antes. m~rcan,lo a, ca- (J\lC é a pro posta, , ,
O SII, rO~rEu : - Os CuHCUr:30f..
Ileiras suusidiadas, deixa aos !lisl10S a faculd~"le. dc fcIzcr
Q. programma. Mas aqui marca-se tudo, atê o 'y,tema Jll'a·
O SU. ~J.\HOUEZ DE OUt\fJA: - P-eríl,j'c n~p: II:! difl'CI'L:lH:Y
lico do cstuuos. con[ormando·cc com 05 estatutos dils raeu\· ciltre COIICUI'SÔ e pro[1o:}la-. O dl'~l'do de j~~dt' ;:brii de 'p::j~
varIes de canone.s c tbMlol:ia da uni\'crsirliule.
falia em proposta. O conCUJ'30 é o p['(ll'e~~.o JI;lr;~ :: p'opost,~
Ainda mais, senhorc,. Co al\,ilrá probibc r.omeil~5~s' <k 061.e é o re,u!tario do juizo qrlC o bispo 1':17, sobre a,!utllc
reitores quc pcrtellção il ordem l'elit,iosa. Diz elle: "roo proccsso.
.
poderiio os pre.ludo:5 entrega!" o governo dcl1e5. a a}guí~1a
. Diz o rmbrc senadur Cju-e o df'C~'el0 lin.ito!.i o; tlirelioE. t:l';)
ordem rl'Jígiosa, ou congregaç~o de qUill~u"r inslilulo qne l'iJbiJos a re:::pcílO d1.S ljrOpo5tils~ pl'clJibindo q~;e rs(es :~.~
,.eja, sem minha cspccial licenr.a ..... mi'S dc\'er{,õ ôcr 1'0- f:l!;;1o,
"ema dos c dirigidos por sacerdotes e miuistros UiT cJ~H'o
Alltes ,le [UI)O farei uma ObSCi',':leiio : o 1I0bre sl1l1:ulnr, [fU"
~culal' ...
l\t'.dtil'êl usuq),iílor o (ilYilrú dl1~ filculdatl0s, alh}jirri·mt~ CO'In.n
Eutretanto os bispos cstão Ilomeando reitores a q~lr: 'inc· passo:! em sileneio sobrc e.ste dl2creto) que pl'oLibc (lOS CilJ;rem, ate a csl~'(llIgcjros, e a membros de corpol'a~,ilf) rcl·j~ iü:3a, tios fazerem' pro!,ü;las.
/!'to está no alvará, seubores, mas no decreto nuo b'l uada
. O SR. PO)!{'Eu:-f,iio cmilli juizo soiJl'e dto.
disto.
O' Sn, i\!,\nQUEZ DE OLlXIlA:-E:.~t'2 mesmo é o r(lr~!ro que (lI.:
Eu não deveria dar um conselho ao noiJre. minislro. por'lue
~l!e n~o m'o pede; I'Ja, llÚO lel'llrá a lllal que. nn Ih'" dê. ri.\~!O, Com que ilut.orjr!;tde o f:0verilO :lll:tlCU·S(: llC'ftC nagOl':l.'
Eu acon~,(llhal'ci m:r nobre llIinist1'o que reroguc o dl'creto l' pc rgun to eu a~üra ?
m"urle pOr em execuçào o alvará.
o Sn. POMPEu:-Elll.endo que usurpou.
O Sa. FERnAZ: - E' rr.elhor .. ,
O En, iW:\IIQUEZ IlE Oi.P~I1.\:-~1115 o nohrc SCIi~"l\OI' qur foi
ü Su. POr.rPlnl: - E' melhor que aceiie as moJilil'ac:ões [:;0 se\'l'I'\l, e, direi. tio ill,im;[o com o al''-:lIá das facul,lade;;,
u::e 05 l;'~ilos ílj)l'C5cnUio.
l'(\IllO é nue admiUin em ~!Ic[)C'riu a limiL:cdo deste. d€~rC'(e.
O SR, ?,hnQuEl IlE OUr\DA:- I\',io apJ'l'sculfin m{J\liGc<1ç~f) de 13'~~?'
"
l:l'lIbnmíl~ ac1lrio o excellcntc; clle regula llHlu com Ilolavd
,:I!ler!oria.
o SI;. 1'0'IPEU:-lbul'pcu.
O SR, F,mn .\z; - E' melhol' ~Ubfi~lil' CJ t1}VíJI'Ú, Jillrque Ó
O SI:. M.\I;r.U~Z llG OUNlJA: - TamlJcm não direi i61.Ci; ru·
\:;\la Icl com que já cslamos acoslumados !
Iliio ~~'i e~pIiGaJ' c~te decrelo; e.ra prc,ciso recorrer ús causa~
O Sr,. FONSECA: - As lei5 plJrlu~ueza:' in\'adir'1o o poder \IUO o('coiTérfio n:-djucila c'ccílsi.lo; iS:3o Jcvc ler l~lguirla ('xl;1 í\~il ~Ji(l e':3 (Icei a.1. :' _Senhores) c~ ,cllt.3~I~lo q.uc alg'ulls e~l)idlJS 1
jud:dario de uma. maneira exll'tlonlioaria.
"I'ewr da I'rohJiJlç"o (!o c.oncllro Il'luco'lIIlO. In,'llCr,,?-se :,.
O Sn, MA]'QUEZ DE OI.lND,\ :-Ncste al\'ar:í n~o inl"H!ir~o f"zcr pr\llloslas, e cnUo o ~Gverno '1UIZ colulllf csse aJ)~óO;
l;~>ila : os 'hispo:' o aebilo excelll'uto.
o 1·'(lyerOO não fez mais do que cxi~ir a ex~cuçilo dos cano~r. presidellie, eu rcsumo o ljUC disse, porque quero L:i!:~l
IH~, assim como o SI'. mínistro. mandando ao cabido rle PerP:ll'il Lodos, e nem todos e-8Uio IliJl'a ler di~cussõcs scieTltilka~, nambueo que :tnnu];lsSc. a'1ueIJa cleiçüo, foi defen50r dos C,l'
/4.~ aecus-t'\cões (le. ingercncia,do g-o,~rno na Ilornc;ição c ucmis- non~s. Esta é a eXl'lic~~:úo que uou ao deereio, VlllllOS {,
,~o \ine ilOsl1ro[essores, na re\'is~o ue estalutos, tu,lo Hr, é quesl~o,
imilbinario ~ IlflO exíslc uma só palavra 110 clecrdo que auLOO nohre s~nadol' disse que o cahirJo exerc.e lodos 05 poderes
rr~c csLa ~lccusa~ão; c lJilrcco-me (ÍllC lpnbo maptr.1do, ú vifta' dos bispos, menos o ele ordens, E' verdade islo. r,in~ esquedo lllrmlO dee!'clo, quaes suas !li'l'osi~ões, e que clle n'10 ceU'S8 o nobre senador de uma pequena ClrCUllJs\allc:a: )iC,'onl,im lia da que se pare~a tom as accusílçóes (jUC se meado o vigario capitular, des:~pparece o cahiuo,
Llzem.
O SR, rOMPEU: - Nüo ha duvida alguma, mas alé. ahi
() nr,brc sonauor concluiu esta parle!lo seu diseurso.re·
ferindo !Jur. a repl'c>enlaç~o do [leI'. bispo do Par;! fOI reco- ellc exercc os podcres ue LisJ!o.
O SR, MhRQUEZ DE OLT~nA : - N5c llJe compelc sün~u L!·
l'í,1:I em Franra com geraes applausos. E cu digo que I\~O
só em Franc~ como em loda parte havia de ser I'ceehida zer a o0ll1eaç~0 do vigario capitular e do eCOllomo,
"om aPi'lau!'o. lllas, senhores, esses applausos eu csp<oro em
O Sn. POIJPEU; - liez as nomcações na mcsma oecJ5ião,
Di'ns que Irão de amorlrcel', e atti desvanecer 50 dll todo,
O Sn. llAnOVEZ DE OUl'DA: - Nisto é que está o excesso,
t:UilOdo se ~(Jul.icr li v'el'd~Hle (!ns ccn!3Us. Senhores. ru mc~O\o;
o abuso, direi--usurpação. Fe,ítas aquellas duus 110meac:ões,
:--~ igrl{lj";l!:'i'C r:l1a~s as dí':::pO:1I~ÕP,S do decI'eL0 I1l'cl"aTo' qur)
:.. rista ria(inl'llas rel'rc;;cntac:Dcs, e á vi>ta do discul'~o do Ilohl'c acaba-se o poder do c,rbido E verdade qUl\ o nobre sellador
';"l1.',doj·, que teve o cuidarlo dc 1'01' ao alCanee de todas·as disse que se [Jodia considerar a nomeaçiio dos omcial's como
intdligrm'í,ls ilS ac.c.usações que' se ra'Ze.m a r.~t.e dcsgra~:l.do um cooselho; esla juri!prudellcia ê que li Ilo\'a. Pois qUllll;
d'rrrelo ; cu lll::.'~nlO, focllhol"r,s, lJaria ,\e ~m::ddíLo;\r o mHH!-'~ nomeou [lli o c.abido, Oll foi 6 \'igario capitular?
Ifo "!ie lcve o :lJ'I'ojo rle rdr'l'enrlal' SemeHFlJlto ·"eelelo. Mas
Ago:'~ mesLral'ci ao H01l1'O senaJol'} com o mrsmo C;);lCi
;l\~ a~'PII~:H:O(S f,fio {Hhas de juizo IH'C"PPido' II de('I'~~(\ !J;TCI lio triJentino , l'ue dle CBLá em rn~':'lTI(l q.li~Ii1(~l) ~~\1ppi.ie fl:l{} L:
':\i'I\·('c.m lIiiHl ~0 p:1I:Pi~;J qUI? '1\S al!t('lri~e,
'?al:ido l~\de lJOnl~~ar e~-5c:::, tlmri·:li:l~.
J
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1..01'iho algUll1,\ cO,u:=a que tli:i.er) qll~ Ú

du governo a

rL'~pclto

tlo~ concur~os jHH\1

,l~ parOChli.I~.
() r1Ubl'~ senado!' p;ir~-t'eU-Ill,e

•.

linc achava. dirrel'caca eníTe n
;:lvar;'t das [i;.cuid:ldt~~ e o ctlile;lio, de modu rl'le jH\rguntnu
;H~ g-íl\·.'~l'a() SC ha ... ia dc l'XC'l.:ular I\::;~e alVtll':1 ou o concili')
tl'ldülIlIIHl.
qne o Cil!lIdo PCH:C n0ml~;li' m;l!~ of'thjaL'~ ale-m do vig:lrio.
O ,:lv;}!" Iliiv m;\Ii''l :Ii'l,.,·ccornnH'ftd" ~Ó quc "eja o Illaj,
~;lJútlll:l:'. ôh.-i l'~;t:l não c a que~Uo: que o púdc filí:~r 11;\0 1}l'e~"0yu~~ln:l; e e;ll;~o, SI', pr('.~ideiltc, o que manda o ai"
n~l (!U\'l ~a; n qtt~ .~,c pCr!~\Ul~;1. Ô ~e j;'l tirdl,lo ccs~ado seus val'a C ..:xatmnellle u q~,.u~ iUi';-t-da o l'ollc·ilío. O al\'ariÍ neste
H,II,~\'L::-:

do C:Jlll'jilO: (::1.'l/lf,:\
. (( A c({/Jifufo, vd (li) a/'Lis ('j'l,'; /.:,\cnn c,/;,sl-itllt·i.
~>mo \) C/l, ,-;'ii,'i e~"~ii nl) plur;l~\ Clll:':ildc: o nohre ~~nt\(:or
)l

I

dE'(HtO~. Otl !:;liJ~ Hliida nla13: tW

IlO e:i:.erciL:io de seus direitos pO."ll C~lllrUI'UFl-~e CUI~) o cOi\l:ilio, O cOllcilio dcLenninJ '1Ul~
cun[ere 110 vigario ,cp no [!"'zu ri" .tO d1i15, ou quandu O iJi'I"J determinar, e 'J
:l!rari.\ dIZ qlle seja loga l 1\,11) marca prazo.
.
O [!,/) !:~íii:,' j';;i';';'c-sc Ci)m cilt'iio li m:\j~ de um; mas (/,U:1CS
O SII. \'\"ll'EU: - N<1o li? questiio disso.
~~'~-~o e,,:;('.~, dL~ '1'10 íalla u c~ll'itu!o do ci.)!~L:i1i:J? Ser,'lo vig:l
O SIl, l!)ltQUEZ [Il~ OL!~n.\: - Onde c:5lú :l dllT~,t'('n~:~
: 1·) (·:lr~~l;1i·.? n _r,eünolllo) 03 qUi.WS estilo GOll5tiiJide~ cm
!_:·~~;f!llt,\;,i'.~;i'

j\!rl::diL~;10

(I

',\':~":' '_j~l.~:)!ll~ji,'"
"

(;LJ

U• .'/Y

rld,j

411H o :':üaeilio

~;!G, SCnb,(:I'l'5, () lloht'[) senador
!i~:n C~~:.. rü~e:·cncíil.

Cll õi.1JiOU 5C.

~':nl i:.l'ii~l:'i:·:) i~l~:;r di;':~i

1lu l:ilp:lli1:II',

OH

qlle) p,;ra e:::~!:l rcfúl'cnci;, ;10 vig:l'outr~J;3 qU:lC:::qu'..:.1' admilli,dl'adurcs. era nc·

('e~:)i,r:(l 11U0 (-~~iV(':33Cl Cí}Il:.. !i!,tl'is nn :11J1.'tivo, C n;l;) COIlSl-i[i/h ~1t) !ll':llina~ivfl: ('1,m;} c:,l,ii; e eui..lu deveria SOl' con:st1~lldis
U l'IlI Jilll!ol I.'c[. ai} a!ii,,; '/:'1, cJw~ lOCIllH,
.. tHr~i (l.S{Jril~ qo;d e a Ie[;.;rcnl~ia qu~ lem c5L~ t!u alús.

blll .fl.r~Cl:"~[~ de dar uma cXI':ica~;ão,
. O eonrl!:o tndl'niiilo) pilr:l r0i.~1l1ar a adminbll';u;:ío rio
;) ~Jl:l(II) 11;\ v:!:::.:!;[.'i:l tia sé! SC'pi1i"tHl a ~dmíni~;trlln;lO ê,:::pij'i~,~J,'l~"da a~:n\:iI;~tr.dl::l,) dos iilt('l'e~::w5 kmpOral'ti d:1 milra.
.. ~l·:IJ~ I~ iilllii:l hUJl~ La; 1'en,la:5 qUQ lJ8rlCncl'tll li lliit;'a, que
o I;L~p~ ~lc:,rllJda l-l qnL: rOl' ~Uil lliOI'!C l);lS~iIO i1 seu Sllcc~:::.s()r;

enirc o al'.'tll'á e o concilio?
O Sg. PU~IPEU:

Pergunlei outra COU~:-l.
Então porque pt~l"~il'lll.iU
;-:0 g'OVCI'110:5C l.Hlvla Je cxccllL'..!' o alv,.lrú ou o L:Olll'ililJ '!

O

-

SIL :il.\f:QUGZ. Ul~ OLL'\f\A : -

O ~H, Pd~{;lJo:lj: - PÚI'~niltei ao gOVCl'l\O se se jUtgll\',t
í~l.ItOt·ISlldu p~tra aprc~c\ltll' indcpcndcntc de pru[1od\L

O Sa. !tLUlQUF.Z DE OU~IJA:- E quo ilppli':;1~':l\l lelll ,C:3Ll
Jlel~gu,n:a ao avisu? Os meius d~ cx.ecl:lal' ~üo C);; do roueiliJ.
DCL;~,O e~I~) qlies~,l?; mas não posso Pl'c~c.j!ldir de ttirHal' em
CU llsIl10r;lI?tO ü JUIZO do llourJ ~ella.dol' údjlL: o atv~lríl
da~~ f.leullladc.=.
'
1 SCi~horC3)
e~p:1!ltou-mc ver o ncure senador d;)1' íhluel!~
(! cOIH.:dlO ~l'>p;\rou l'~t'~:::, l!UíL; íllllllilli,·;tr;JJ1 0C :5, A I'í:'.~[lcito d.) ;I'IVi.H(l o eill':lcíl~r dc usurpadol', N;i.u pCI':3a\':1 ;ls~i!n U llIuito
~r~L:~!) dus iJl~l1.~ lcmporaes ,diz o c:1pitulo :.( CC,]Hl)1fwn tt1unn il.lllsll,'adll Sr. .D, Jnsj t1n Azcl'üdu CuuLínlJo"tjuo r;dlil!lt\11 dc~~l(~
(;], pful'cs, ,. ll!:ccJ'Jlat,
1 al'/in,l cnl lHiJl,; dc um lO'-"'(lr o elOniUll ili'lJani1o jllli::l'\':; 5'lH
~'ümos ;~;.;()r;t ao,., (,si'ii'illl~:CJ:
las c r\ceJlenles a:-; [Jl'ovi7luncias [lne ~llc~Jú.'
~'~I' (
« ,E denl-,ro d~ oito í!ias. C01\l:lllU o capítu!lJ 1Gda ':;C.3~.i;i:-, '21,
A~'óJril <.:umpre notar (1Ilt~ cslo aivar:'t U:-;llrIur!or esl;\ ~enda

"';·ill';)

ll~'al'!() t:.~p-llílbj·; SO ni10 o BLer delli.;·o l~e~:-H~:5
(,ti;lS:lL:l~'o~\r;t-BC II nO!Hea~:in para o IHtlropo!itilllO; ~o este
~Ilr I.H',~.ligl.:lltü~ p::lra o bi:ipo ;n;)i~, antigo d~) prl)\'inl~i;l, c, SC;l
l~r~'}l lul' ~scqta) d~vul \Tll-Se Filra o prclado da igrpj~l bCllta
~n;ll::, prOXlnlíl:
TeIHos l JH~i"J para (1 1Hi!Hl~a~ii.o du vi;Y:i\rio c;1piluLlf C ccu\1I)1ll? o ea]lIt!o cm yrilHL~iro lug-al'~ o. illclr0l'0lilillll) em .5e~:,Lln~tO I();~;jl'; co lIl11IS ílntigo em tn'el)ll'O lugar; o, t,e a igreja.
101' ISPI~.(:l, o prc!:\do da i-~r{'ja i~;el~t:t mais proximil.
;);;,p~lS di~ e~tabrL.:r.cr C~L;) íldminislri\~:1.u, diz o capilull):
( \) úl~pí) CIClto, lo;;,) r{lW Lomar pOS5C , pollel';l tUlHil!, conta~
:};)~ ceOillHllOS, UOi adminisln\llorcs ao vig-ar;() C:li~il::hl' (),;I
tvdJ~ aquc:ll':, que [01';10 cOllslilu·idl.)s :1l~(U ed!Jidn (,1qUl vai
~,l cIHsi'ilnti;) ·/..ld aú a!ú.~ in ejns lOCI11H ou por ai\uell~,; que
;;!~:,lo :3t\i:~ \o'CZ{'::'. qllc Silo o metropolitano c o hi~po da diul.:~S~ Ill\ii:-:. prUXiIr;d ou o lia.. igreja i,;:cillíl,mai~3 vizinh;l) quc
~<lO ll~; que S;Jrpr~m a neg1l3ünclil UO rablllo,
O ai) a!ii,~ :l[io se rdore a. adm!l\i:.lradorc~) L:ü1110 Ó prcI t~(j
qlll~' :m l't'Gt'a para lel' logar a inlel'pretacão du n'1hr~
:'il.'II(~dul'l que, ainda assim: vinua a qllcsL.io da êr~';:il~~:in ,;t:.-i
.11i'CllOS;
aI, aUi-i,\' refere se úquellc~ (lue {;'m a f,lclIidade de
1I0IliC;ii ('in legal' do cabido supprillt\o sua lll"!digt'nci:l. U

i;liill<.:C o

j

°

l'cconuncndat!o todos os dia~ pelo goyerno, c"C':3lti scndo 'invlJ
callo l()tlo~~ os dias po!" Lodo.:3 o:; bi:;p03! N~slas pl'oposla~.
qtJe.el!c,~ L:lz9 111 para o provllneaLo dos bCllefJC.lf)Sl L't "cm-lI,l
l'iJldurmHladc do alva.rú das racultlades,-- Nil.o sci L:omo t\{~
pódc 511I'I!Ür um aJ\.'arú uSlI'l'pador CO!ll e~t~.l CXCCl1l'ào. UI)
e~I'0!ll;\!lL'a!
'
. ..
1\;';01 a mostriu'ci como o bispo Azcl'cdu ClIulill!:O linha rit'
ziio {~e ui!~r: «(Providcncias santas) jusla~;J) pn.'cisodc uar csl:1
exp!!{·acilu.
~l'_II!líHC~l dl~p(li::; que ~e ercou a me~a da~ Ol'd~ll,-\, que rf)~
dl'J.HlIS .da Ir.C()l'pul';\.~~flO do grilO mestradu 1\;1 corú{l~ roi Cll.l
ll~ ida a m2~..;a rl.'1 C(}1I5l~!enci;'IJ (llIC t:ra cr.u~;t,.ditrCI'Cllte, EnLlo
\'.;:i~ í.~'ihllil;d il;-:"().~e orcllpava COUl as (ll'0pu::ita::; das P,'!rnc!tia~,
CLt ~o dtl~: ilCgUl:IO::; relilLI\'o:3 .:i::\ Ordell:::i era lIlC-:-itl..dilS r:rdell~;
n~il:-i .dep''ll::. i1nn,n\JltJ :=:.c,-lllo;~ cOll'5ulLl ~.nhre [Je~iJeillS e(:el~,
Sl;\~!r1I"IS . .li! il10~Jl dos nrgo'..',11l5 das onkns; e nlllitu d!'por:.;
a eOll-.:nlLl ~l!brl1 pi.lrOCh!il~, O ::;00{21't11l0 dafi'lel!ü lc:nno ilprci'Ciil.;I·... J ,)5 candidi,llls I'al'il os paroL:hillS a arl!ilrio se;1 ClI'lllll
p:ll:"I~e1rl}; para t) BI'as.il muilas ;'('1.~~ mandava il~)~' lJi~',flU~
que flu~·es~<.:m, em ~l)I)(.'ljl'~O ij,:-;,igrrja:;, e outra5 V:'Zl'S apre,
:]l:llLa:va C:"ípOlllillll'lllllPilÍe por SI. A c~t;~ csl;ult) ('eduzil't1o-sl\
as CI)l.ISíI:; ainda depoi:-; da crcnç;i.O tia me~:\ da e.ouscion'Ciii.
lJ ordens,
,A mC.5:,l da COIl~d-cneia e onkns pel n ~'cu tiLltlO - dc (lI'
Ilens - l Julgou:;c represcnlal\te da o dCiO de Chl'i~to; entca·
deu quc, dC\o'ia :5cr clla a aprrselllauol'.:L dn~; cHlldidalL:s pdl'a
as pUl'odl1i.ls I 0, l'CL:elH'nd.o dos lJi~pos til) Bra;.;íL.l~j l}ropOsla~,
c~n,..:ult~l'fa a quem fiucn<-l, jllLllln cln parle H:-j pr0!l0~.tils d\):,
h.I~PO:3, C ;';:j .vezes manilava iudividuos qUI~' Hcm no n[il~il
t:nll.l0. C::ilaJv; I::-to se~l clJnt~lrS?l. nem atic~lilllo do::, l,j~pos, p.
ludo lundado lli\O su, IlU. prln~1jllo de qne e~ia era I'Cpre:::l'íl--:
l~llltO. lIa ardem de .Lb,r1::it;)! a qu~\I,pl',l'tencl{i.u as igr~j(\s do
br:l:,d Ct)ll\~!lO du dlléltc di) Ih\droeIJ'lJ) I) rjtlllll)odi.l apro.scll.
l

l'OIJ:ditni~ d~·t~rmilla a idt~a t1~ {acl'enl qlW c~t:\ ~ntc:3, Gc,wdn
qU! IU~l'ltol cOllsliltdi a capittdo ed GlJ aliis -in cjus
IO,rl/m, E~'il~ e qllC ~ o peLlsamento do lcx.lo~ e não o que lho
da o nobre senador l convcrtcndoocolJst:luliemconsfitatis lil'il,ndo :::.elll l'c~encia o a capUHlo Del alJ alii.s in ejHs l(lê'/.~'1IL
l
EiI Yl nus j()rn~e~ a. re~IJOsta d~Htil pdo Hlctrolloiitai~O í10
;,~o\'er!lU neste scnllllo, Humem l~lO vCl'~ado IllJS 1l'l1';:3 l';UIU
Iliea~ C\Jn10 é o l~ev_ met.rolwlit(lHO c com Uil1il n;li'liru!ari
~lat!~--llGJllell1 m.uito "sabe{~ol" tia iiilg-Ui.l Ltlilla, ~elJ;: ~\\1;) ~e
1~()(I!a ei,lgi\I:'1Y í],lliltelilC;iml.:li.l de:::lc punlv (10 rf)lH:iiill lrídci\tUJO; a !!Itcl!!t;'unda qne cllc deu e 11 110 Ú a v';rti\\I!uiril.
() Su, Pü_i1I'EU:-- O SI' bisii1 do P:tr~'l ::e:l :1];;, :~!i,) CP·I!ii.1 ~:lr
c; \ ,i ; 11
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SESSÃO EM ;; DE AGOSTO DE 18Gj.
pão se désse paro chia nenhuma senão por meio de concurso,
que até ahi duvão-se mui las vezes sem concurso, e que as
propostas dos bispos, lossem á mcsa de con5ciencia e ordens,
conservando esla cgcaJ:). da mesa de consciencia c ordens;
mas ordenahrlo 'à esta mesa que nunca consultasse seoão
denlre aquelles mesmos que os bi1pos meltessem na .ua proposta. E por estas concess!ies ciJamou·~e alva.á das faculdades, (,orque os lJispos enlt'árão no gozo de direi los de que
estavão privados. Eis aqui o alvará que reslabeleceu no Rrasi! o direito d~ propQr, e a q~o o nohre senador cbamou
usurpador.
' .
O 8n. POMPEU: - Mas o rei reservou para si (P direito ile
apresentar quando lbe parecesse.
O Sn. !IABQUE~ DE OLINDA:-Perdôe-me., islo fazia na qualidade de padroeiro; islo é do direito canonico; é um direito
annexo ao podroado. O rei não qui? mais fazer uso desse
:;eu direito senão por ínternwdio da~ proposliJs dos hi:,pos;
ülo foi um grande lav'or que o rei lez. Salvou, sim, o direito de apresentação; mas este direito é uma prorogaliva
do padroeiro, e desle direilo não quiz ri padrueiro prescindir. '
e fez muito hem. ll!as a verdade é que este alvará libertou
ps bispos da' pressão da mc~a de consciencia e ordens;'a
'1ual consultava a quem queria. Eis aqui o que é o alvará
das faculdades. E quando csle alvará é denomil\ado usurpador, já me não admira se caracterise do mesmo modo o de·
croto de 22 de abril de 1863.
, SI:. p'residente, não tenho mais nada que dizer. [~luitoiJem.)
Ningeem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar
v,0r falta do qUal-um, ficou enccrraua a discussão; o retirando-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que
foi recebido, o Sr.presidenle d.eu para erdem do dia seguinte:
i" parte. - Ultima discussão das emendas olfel'ecidas na
3 a di5cussilo da proposicão da. camara. dos Srs. deputados
Mhre a coustrucção de uina via ferrea pelo syslema tram1'oa<! na provincia da Bahia;
la discussão da proposição da mesma coroara autolísando
o governo a conceder lic~llp, com onlenado, aos juizes de
direito Luiz Antonio l'ereira Franco e Ludgero Gonçalves da
Silva; e a outros com todos os vencimentos;
.
O résto das materias já designadas.
2< parte. - Votação sobre o art. 2° da pmpos!a do orcam~llto C emendas respectivas, cuja discussão ficou encenada;
. ContiDuação da 2' discussão da mesma proposta, COlQcçaDdo pelo art. 3°, com as emendas da outra camara.
Levantou-se a sesl'ão ;is 2 horas e 10 minutos da tarde.

Comparecêriio lObo dopo i, os 51'0. ZaGliar,,,s, C<dHIHlo fior"
ges. Pompeu, barão d~ Piral,ama e Souza Franco.
Fallilrão Com c~u,a pal'licipada OS SI's.barilo de Cnlr,gipe,
harão tle l\íaruim, barão de Qual'abim, Euzebio, Puni" AI·
meida, Paula Pessoa, Sinimbú, Fcrn;ItH!es Torres, murquez
de Ilunhahem, Olloni e Vi.COlllle d~ Hallorahy ; e sem par·
ticipacão os Srs. C"ndido ila\Júsla, C;\I'I1eiro de Campos.
Nahuco e marquez do Caxias.
Foi lida e approvada a acla du ses.ão antecedcn;~.
O SR. 1° ,ECnETAlIW dcu coola do seguinle; .
EXN~DIl~;\:"V..

Officio de,i do correnio, do l' secrdario da CAlliara rio;
deputados, communicando quae. os membros da mesa d~ tlila
camara eleita para sel'Vir no presente mez. - Inteil'"do.
Oútro de igual 1!;I!a, do mini.lerio do impcria. acoml'a
nbando o autog-rapbo da resolll~;lo da ôí"embléa geral lef:i;:·
lativa, que approvou a pensão de 600,5 concedida ao padre
José Miguel Jl[artins l:IHLvcs, na qunl rC50luç,l0 Sua Mage,tade '" lmp'erp.uor ceH)senlo.-A arehiYili, communicalldo-~I}
á outra camarà.
..
PeJo Sr. 2° seerctal'io fui lido o seguinte:
PAlJECElJ.
" A commiosão de marinha e guerra, para intcrpôr seu
pareceI' acerca da petiç,io do coronel reformado .Jose Claudio
de ble!lo, que ":"do um acto Icgiolativo em sentido de ser
concedido ÚO vi ü ' as e filllOS de officiae. fallacidos do exercito
O meio-soldo da patente em que tiverem sido reformado" e
nllo O daquella que tinb;Io antes da reforma, necessita que O
~overno informe a .lal re'llCito com o que oeeorrer, envianuo-s~-Ibe para semelba~lo Qm o requcl'lmenio que fOi subrneLttdo á mc.sma (OllllDlSSí10.
lC Paço do seaado, em 4 dó agosto de 18G:J.-/l!uritiba.-Manoel Felizardo de Sou;u 8 JlJeUo.- JiJarquez de Caxias."
Sendo submdlido á discu.S'IO, foi sem dehale al'prol'adn.
LICEN:'I\'S
•

AO

COi'\SELUEIl\O

UR.

PEr.no AUTnAN -E Dn.
DA 51L "'A,.

M,\~lEDE JosÉ GO~JE8

fAnHE

Foi igualmen te lida a raducç;10 ,],t cmcllda rio senado a
proposiçãO da camara rios deputado" úcerC:l da licença concedida aQ consclheiro DI'. Pedro Aulran ua Malta Albuquerque e ao DI'. pa.dre I\1nmede José Gome5 da Silva.
Ficou .obre a lllesa.
OIWEM 00 DIA. -- 1" PARTE.
E5rnADA

D~

FEtIlO DA iiA.ilI.-\.

ElJUn"ào cm ul;ima diSCUSSão, e forilo sem debate appro·
vadas, as emendas oITercciclas na 3;1 discussfLO á proposição

EM 5 DE AGOSTO DE 18M.
SR. VISCONDE IlE AEAEtÉ.

PRESIDENCI.~ ~o

SUAIMARlo.-Expediente.-Officios.-Parecer.- Redaccão da
emenda do senado acerca da licenca concedida ao Di. Autran e Dl'. padre lIIamede.-Ordemodo dia.-ta parte.-Approva~áo das emendas do Sr.Penna.-Loteria ao monte-pio.
Di5cursos dos Srs. Ferraz o ministro ua fazenda.-Parecer
sobro eleições de senador. Itequerimento verhal do Sr.
visconde de Jequitinbonha.-2 a parle.-Votação do orcamento do imperio, com as emendas respoctivas. - Orêameeto da justiça. Discurso do Sr. Silvcira da filulla. A's 11 horas da manhú, acbando-se presentes os Srs. visconde de Abaetê, Malra, Teixeira de Souza, Ferreira Penna,
Mendes dos Saotos, Jobim, Araujo Ribeiro, vi,conde de Sapucnhy, visconde de 8uassuna. Cunha Vasconcellos, ParaIlhos, Fonseca, Almeida e Albuquerque, barão de Murilibn,
i'imenia Bueno, Souza Queiroz, Ferraz, Souza e Mello, barão de S. Lourenco, Rodrigues Silva, D. Manoel, Di~s Vieira,
Dantas, Dias de Carvalho, Souza Ramos IJarão de Anlonina,
Siqueira e Mello, visconde do Jequiti~bonba, visconde da
Eca-Vista, viseonde do l!ruguay, marquez de OlilH!a, JIlarquez de Abrantc8 e Silvem da Motta, o SI' rrc1idenle abriu
~! sessão. '
.

da camara dos d~putarJos acerca da conslruccão de uma via
lerrea na província da .Eauía ; e. fldoptada a preposição cOlJi
as emendas, 101 rcmetlida il comll\ls~ào de redacção.
txtRAC~ÃO [m I.OTERIAS Ef1 BEJ\F.FII;IO DO t40NTF;-rlo.

Seguiu-se a 1<1 djSCll~SjO dü pl'oposfçl1o da mesma camar;~
aulorisandQ a extracc;10 lllens,l1 de uma Joleria em bcneficio
do monte-pio dos servidores do estado.-Ficou adia~a a di;·
cussão.

o 'j,-, lFer-"u,,:-Eu desejára oblor algumas inlurmaçõe.,
visto que não (ÁS lenho.
l:reio que conforme 05 calcul05 e o syslema rle.ta, instituições nunca pMe, senão extraordinariamente. dar-se delicl!
'lue deva ser preenchido por qualquer meio, tambem extraoC'dinario. Se taes :nstltuições nào silo assim baseadas, ell~s,
SI'. presidente, são nugatorias, sem La.e, não podem pro
gredir. e será melhor enlão que 5ejão reformadas.
Eu sou tambe~ contl'lbuinte deste monte pio, e sinlo qne
o seo systerna seja tal que o tenha collocado em estado Que,
além das loterias existentes, se veja na necessidade de pedir
que se lbe eoncedão novas lolerias. Deste modo esta IlJstiluicão não pôde progl·edir.
O"a, pergunto eu, donde provêm fi neccssidade destc favor? Creio que a filte:Jcão li iuiw do senado ficará snspclIso.
sen~o tiver estas illlorina"üés. Donde provém e~ta necesl'i·
dadr.? Ou o CJicul0

(}U {)' ~Y:'i~'111il

é errado

t'

defectivo,

e!ll

SESSAO EM 5 DE AGÜSTO DE 1861.
on[,to houve escoamento (los fundos. Ora, eu não posso
a segunda parte, o eslou pela primeira, e, se é assim,
não li com favores taes que se deve pôr a mstltUlção ao
abrigo de ~uaesquer outros <lccidentes; li por meio de sua
reforma. Esta reforma li tanto mais necessaria quando o
corpo legislativo tod os os dias se vê na necessidade de decretar pensões.
Eu quereria que todos os empregados publicas fossem abri·
gados a concorrer para o monte-pio, debaixo de certas condi·
çiles; que em ultillla analyse, quando por qualquer acci
dente, por qualquer facto exlraordinario, o monte-pio não
estivesse collocado ae abrigo dequalquer perda, ou mesmo
quando fosso mister, o estado contribuisse com alguma
tousa, livrando-se assim das pensiles. Em outros paizes taes
instituil;iles 5;;0 fa.orecidas pelo governe, sem duvida, mas
são favorecidas em certas circumstancias.
Eu, Sr. presidente, não posso comprebendcr o nosso systema. Se se trata do monte-pio da armada, nenbum calculo
existe, o systema e todo defectivo, importa sómente uma
peilsão, e, demais, o corpo legislativo tem arrogado a si de
vez ernquando, sob titulo de despensa do plano do mente-pio,
o dircito de conceder pensiles, como ainda ba pouco tempo
succedeu aqui, e ba exemplos anteriores. O mesmo dá-se
no monte-pio do exercito, que é-pequeno, que é limitado Sómente áquelles que contribuirão annos para o mesmo monte-pio.
Senhores, a causa mais necessaria que ha, a causa que
deve attrahir a attenllão do governo, li fundar instituiçiles
desta natureza; mas não sei por que desgra!la tudo vai assim.
E seja-me permettido aqui deplorar a negligencia daqueHes
que são naturalmente ou conforme a lei tiscaes de instituil\iles
iguaes, por exemplo, das tontinas, ou seguros de vida. Contra a lei quo passou aqui, creio que com quasi toda a m oria
0)1 uma maioria muito grande, existem no imperio ag-encias
de iguaes institui!;iõ'es estrangeiras, principalmente da llcspauha, que tudo iHudem, sob pretexto de que são apenas agentes que recebem aqui as propostas para mandarem vir de lá os
diplomas; o qnando se quer estahelecer alguma instituição
nacional igual a ellas, li UUla guerra a todo o transe.
Eu creio que li uma negligencia que não se póde comprebonder; li uma negligencia, é verdade, que tem o seu historico,
porque no nOsso paiz deseja-se essa causa, regula, se e ilDmediatameute se abandona: tal eu vejo o systema penitenciaria,
tal.eu vejo o systema de instrucção, vejo todas as cousas
assim. Concentramos todas as nossas faculdades sobre a potitica do dia, ás vezes mesquinha, ás vezes errante, ás vezes
mal ordenada, e, serviudo-me da expressão do nobre senador
que fica á minha esquerda (o Sr. visconde de Jequitinhonha),
propria de um desgoverno, e nos esquecemos de tudo quanto
(> util. Repetirei aInda, Sr. presidente, se o interesse IndiviJual não actua sobre certas materias, nada so faz.

SUPPÔI

;I.

O Sn. CANDIDO BORGES: - Isto li verdade,

.9 SR.

FERRAZ: - A historia desta legislaturtl, que prinC,pIOU oste anno, porque a sessão li dupla, ba de ser deploravel para os nossos vindouros. Nós tratamos sómente de
encampações, tratamos sómente de subvencões e de pensiles,
tratamos de despezas cuja utilidade li prohlematica, temos
temor de cortar as que são inuteis, e de decretar as que são
necessarias e uteis. O interesse individual como que quer
ac~har ou abs?rver os ultimas recursos que nós temos, e no
melO de tudo Islo os mOus successor~s, que têm aproveitado
dos rec!Jrsos que eu, earregando com toda a odi?sidade, es·
tabelecl com o concurso das camaras, não se Importllo do
futuro, consentem todas estas cousas, que são pnras delapidaçiles, ou antes verdadlJira corrupcão (apoiados), e o inte-,
resse geral do paiz continúa a marchar sem ter base segura
nos proprios a quem a nacão incumhe de atlende-Ia.
Sr. presidente, é preciso que nós vejamos o estado em que
nos paramos; não li possivel que marchemos assim, não li
posslvel que nós decretemos aqui co usas que não podem ser
levadas a etreito, e que podem trazer em resultado reclamafiles, subvençiles, emprestimos 5 encampações, porque esta
e a marcha de toda a ompreza : primeiro - funda~ão - não li
!JaJa, é cousa muito LICíl, vai Dproveilar iÍ provIncia de [aI

e. á provincia de tal; depois - subven!)1te, depois empres
\tmo ....
O S. CANDíDO BORGES: - Apoiado
O SR. FEnsAz: - .... depoi,! compensaç1to, perdão, e fi..
nalmente a encampancão (Apowdos). Isto é uma verdadeira
industria, quo. não póae prog.redir, e a na!jão carrega com
Impostos de Importacilo mais ou menos severo; mais ou
menos brandos; não 'podemos allivia·la ainda dos' impostos
addiClonaes, dos de exportallão; os 2 'I' addicionaes que
devião ser para um uni co anno, estão perpetuos, e coR!o tal
cstão conSIderados no artigo que faz a nomenclatura dos
noss?s impostos; os impostos contra os quaes se gritou muito,
subSistem e contmuão.
Nós temos um deficit grande, este dellcit deve continuar;
as despezas são maiores do que a receita ordinariamente.
Nós absorvemos os emprestimos em duplicata, quo celebra-.
mos. applicando o seu producto ás despezas ordinarias, e C!D
ultimo caso não cuidamos nem dos empregados publicas, não
só para renumera-los e nem fazemos uma boa institui cão de
monte-pio em seu favor; concedemos sómente loteriãs, que
é verdadeiro meio de attrahir pela seduceão de grandes premias as pequenas economias dos pobres~ ou daquelles que
têm mediana fortuna; lancamos mão deste meio immoral, e
deixamos tudo o mais assIm.
Não á possivel isto continuar; nÓ3 nos Temos todos 05
dias na necessidade de consignar nos nossos orcamentos, de
decretar pensiles; e ?ã~ á melhor que façam~s alguma. causa
reformando esta mstltulção, que pelo que veJo não vaI bem?
Não tenho informação nenhuma, nem creio que haja algulU<l
informação, alguma representação.
O SR. FEnnElRA. PENN.\ : - No relato rio do imperio se diz
alguma cousa sobre esta instituição.
O Sn. FERRAZ: - Mas muito pouco. nós não podemos sa·
bel' qual li a razão. Me disserão bontem, Sr. presidente, 'que
a razão era a seguinte: no principio os fundadores do mentepio, sem aUender á regra alguma, a preceito algum, quizarão
estabelecer grandes pensOes; estas pensões assim desordenadas, sem proporção ás contribuiçiles, derão em resultado desfalriue. Mas, meu Deus I porque havemos de carregar com
estas e outras causas? Havemos do decretar essas loterias
para indivíduos que tiverão es'as grandes pensoes'? A maior
parte dos instituidores tiverão pensiles do governo, tiverão
meios soldos, que são tambem pensõ'es,e tinhão outros recursos, pois alguns erão ricos. Como. nós havemos de decretar
tudo isso para satisfazer a esses individuas, sem attendermos
a que o primeiro meio era eortar essas pensões e reduzir a
instituição ás verdadeiras regras de monte-pio?
Ainda, Sr. Ilresidente, eu observarei: nós não temos aqui
dados convenientes e certos sobre a mortalidade; era tempo
de o fazermos; nós temos uma hase : são os olficiaes de marinha. A mortalidade dos olficiaes de marinha e do exercito
em todos os paizes li a base mais fmcaque póde haver;
sirvamo·nos não obstante della, já que não temos ·tlutra, porque creio que será proveitosa. Em todos os paizes 'se 'cre
que o serviço militará tão pesado e tão arriscado que é
preciso não se valer das tabellas de mortalidade otrerecidas
por esta classe; ao menos por meio del1a ubtenh'amos alguma
causa. Não nos servimos das taboas de Mon'fetrant e outros
assim; são taboas que não podem ger applicadas a nós.
Temos dados convenientes; no thesouro publico existem:
façamos uma tabella. E' co usa muito facil, creio mesmo que
não andaremos muito e'rrados, porque de ordiuario entre nós
a vida regular dos militares não á a mesma que se dã nos
outros palzes. Temos visto generaes, Sr..presidente, morrerem com. 70,80 aunos,e creio Q.ue temos um almil'ante gue tem
90 annos Por consoquencla, amda á uma razão de maIS para
que, na 'falta de outros dados, nós mandemos proceder a um
trabalho sohre o que os archivos do thesouro neste ponto
offerecem.
Eu tenho observado uma causa, e me perdoem os meus
collegas que eu fallo francamente: nos acostumamo-nos (ora,
quando eu digo nós, comprehendo-me), nós a.costumamo-nos a
faltar de tudo, a analysar tudo, a dizor quo tudo está mal
feito; entretanto flUO, chegando ao ponto do lazermos alguma

o S;l. ~'r:r.r,Az:--Eilc

,:tJuoa, narla [dL(IHOS. E' n,llllral, Si', pl'~siikt\l~" (IUB i::Il
.:ll~umas dessas pessoas que eans:i.o t1 sua, virla e fü~abflP ~m
i1re cCnSUri\Bf!o Q j)1)n1 e o máo: nó:; fler?Hi!t:lnlO~ ll!~1:m::
'.'(Z: ((.E vó::; o 'lHe I.enues fCllo?» E~5C8 l'lome:tS s~o '-e:::k-

reis, são (Ipenii.'; ubcrrimos em p:llavras, c n:H!a mllls. El~
~ou contra este ~ystemil, c t!C5ll'jO que 05 ucs:;r,s b(}m:_\!:~ l!f}
~lado, alguns dos quaes eu rOl] beco muito ll!us~r:!llos, muilu
trabalbltdore;.~. não se atenuão pcb~ eu[)ilo d3. censura. hl:':1
{iner o )lCID, -S1". presidente, é preç.!~o caiTe,g~r c.om a cdi:J~l-
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ru I'AZE;-;!"'J:':- .. 2;; Hl:lhr

l~~)-" lüdtL~

::?e~~
fuep:~X~:t~o ~al:t:;111~h:~ ~'~:;lel~l ~~~,;~\~~m,f:
~"'l~;;!i;;~ ;:~!~~'l'~:~\~'it:~;],r~:~~::i:z):';",f~I:~~::~i~l~E~'~1::~~,~'i;I:::'t~·i~i;~i"I~I~~(':I::
pequena maioria? São
sens
;;ct:J ..
IJo;\3? T~~:u p\'zHitnido

clJ':.:iir,3.

Si:1o más? A e:'tperiencia. nU5 uc.. . e Iúrllcci:r os u'.1l1a,:;
rios para apel'leiçoa-hls,

Sou

o reformauor

de tabrn l"llS:l! Eu

a;;.

llcceSS~l

rD~pGnd~rci ido

com

urna pCl'gunla:-1Uas dizci-me (alJUI~Hes 'luo ;l:::=im me ~llnmiio): o que lenucs feito em tol1a a i'03.~a \,oiJa'! (J:If1l:ll'ra'lbal') e nada mni:L

O Sn. ?lil~I~TnG ~ ... r'\~E:'>i1A;- .... cIJillnarei a ;:dten6In d/I
meu r.nlll'g-a, além ele que cile e~;U presente c pôde [~C~· SU:1
p;);\le da.. 3S pro\'idc:l~i<t,-\ quo .illl~.?l' c0nYt~i\i~llt('s.
O 'JÜ''''; Cl: ·~U{:'. i;\ZCi" foi o ~~e'~u~flte; qne o ~(J\'l:t'lJG ilJO é
i;-l\!i\~'~!'C;ltc :..',' c:'l'cl)t;,11l [!r~ ki': tillltn ql1ilnlc) ol"a Jlo;~jn't

O ~l·. Dias de ()a,·,·aIho (nl"iJli~tl'o da (a:,cNda) :
r '7,eL' clle [e~l i::;Ln ó, pru;'lhiu que ,l:~ il!.',tilC!;lS ::ljl~J;}i'c('\.'~~CU1,
Sr. pr~siJcnle, devo uma explícaçilu ao "obre '>l'\i,,:ur '1 l: C declarou que, b'c I"LS ;t',cile.i:\,; c'JI\:i"",!,I,,s~m il runccinll'lI',.
acaba de e:entar-se: o gOVtll'UO llJ.ofoi iaditfel"eutci.t IJxcrü~i1o s('ri;~o sujl'iL\:-; ;'1'5 r(~i,,\~\h Il~i, 'mnH:di:;~:~n:-cnle (F~(' . .'~((~ deda lei de 2~ de agosto de iSíiO.
L:lar:lcilo hú ;·;..:ita jlO" p,lr~e dti ~;r, illi[lj~lro ,Lt 'lgi-;l.'u!ltU°;J,
Quando
comecaráo
a liublicar-5c Il('.:'lll, curl8 lJS al!ntWci()~·
.
' IcoJ ;'4H'0 -::c h'l. pi\l'li,
1
'
:1e=:l;Jp:1recjri"\-lJ, eC:?~.ilr,I;)
:.lS ;Jf(lHl';(~~-;
~a sooie~ade Jlespannola e de jJ<lI1C05 I'm ill,~lIe7:";, eu ct,aml; CUi"l'lwó,,[e cu lLilJ ~Cl.
a attenção do procUl'atlOl' í1Sl'ill úo ihc'::Olil'Ll para e:-:le ,')~SJ!:niJ(' ' I '
l
'
to, e esse funccíonario <lccl{ll'ou-me qUl~ n.to eOilli,cl.:a ;l 1"(.:- ~'l/~,~~Ot~l\Jn~~':;~\~~~I;~~ ,~~~u::;lsqi~l~~~l;;':e~'I~'iJ;i~~~í.~::(et::~'~\~~',i~i[;l,dS~.'~\~(~
partiçã,o tia fUlenda ChCIIllll.t' itO Lumprimc,lto da lei os que hn. (!lH~U\1l~lli()sl l'l\LtO ~l!\n'ljrc 11~\ii-l()t j <:al1~ar:l dos ~r~. lkassim se .desviavão dell~\ ll\iH tim;\ n·_lp;l.rti~:1oda;~t~Tjcdlllril
commerclO e obras pUb\lc.li:;. O meu nobre cul1c';<1, mjlJi~LI'O i;ul~~i~~\.;;lS~;:~,le:~i~.'g;1 \~~::'~~:;~~I~l~~\jil:'~(~L~!~~~~~::Il]deo,~c~~':~:\!epul;Jdes~
desta reparti~ão, expediu suas ordens, 1ll<L!J(hildr) su~vci"fel' ~;;I:Gndo o c::'ij;du l".:m 4L:~ 58 UCi;,J\'il ij ~en tkdlitu C r.redito. ('
taes annundo-a sob a pena estabelecida na lei. ]'"del'i'l ~ jl,n~ mnslr,,,,,I,, 'i uu n;;u podia cont;::u,,,',, "lli,r1l1C:' (", CO:Jll'i'l1ter sido ímposla. immetlíat:Hue:nte depois qUD l'l.es ül1i1ul1cios ~n!:::5üs que hH\"!il 2on.t~'ah;~I~ para l:lil1l. c;:; suLscr'iptorcs, I~(lr
appareCêl"ão; mas o governn jUlg"Oll prlHle:ltc, allte::i de lm!'ôr l:=:~~(J tj\w LI rrjll'Ll (i'a 1l1,:;ofhclenl0 p:lra. as rJc~'pCZ(15. l'1..'t<l:1.:
i1 pena em que terião jncorrido es,cs inuivitluI;, que
pollal:lo, (j;veI'S""
c ciltt'e c!lcs que I""e cailcc;lil\'l
o

i\5sil l

se arJresenwlIão como agentes dij compall~ii.'s estr:HJt~eira~

O Sn,

f

iluxilios,
I

I

I

'

I

"

~'.~J:i~i~: \~':~~IIi~J ;~~),~L~~~ l!l\'-l;.~I.I:U;il~'1~<~~ji'::~~~'l Ú':;~Ii~é! Di~G\~;I\'~C~:~~i:~;:~~

FKRRAZ: -ToIJtinas.

O Sn. MINISTRO PA rA~E~[)A:-" '. atlverLi-los !lu CiTO em
que eslavão e ~meaça-lo51 [ilzelll1o-ILJes ~elltir quc~ se l'.o:J!inuassem a prallcar «clos ~omo a~cl\le.8, eltcs ;:,cri;:o i-'':lssiveis
tias mullas que a lei impõe. NJ.o lenho Iln~$('lIlú a lJrdcm
expedida, porque não esperava esta nrglli~~t)""

O SR, F~RRA7;:-Ni1o foi ai'gu:çITo.
O SR. UlNISTRO DA .\\..Z(!;~DA:-, o.' mas í!ss.egul·o l!.O nobre
~enador que o go"erno nã.o foi indi1l'elcnte. Desde qua il ialima~ão foi fl'ila os annunclos ccssárão. c e~tou i!lfor.nado de
que por parte do agenle consular' da Hcspanua. fvi rdiraila
toda 6 -qualquer wlen'enção nesL0 negocio, Se cullti!itlüo
ainda a o(,cullas essas agencias....
O 5n, JOBlill:-Contillu[lo conl'l1u~o.
~
JlI!'\l,::iTRO

.

'~';l~ DCí!elieio do L11t"';(!llfl.L
A C:ll11;U',l dos SL~, depuL,u!'JS mandl)t} ouvir o g-01'Crn;) ~}
ú cu rl1i\:lilt'i proveder ílOS net0~~nl'i()s eX:l.IIIC,";\
,rer(nt~ailJü-se por elh~s que com clJ'cilo u I1lQil!C pio I!l'custiila
de um auxilio de tW:{]\HI~ iHHiU:dmc:lle, c el\l tnlltl) imllort11u 03 i\\qIOi-tr.S qii~ o lllc:;ouru arrn:iida ~iUniolillmulliu (ld~
lolerias exl;'allilllts a r~lvur du monte.-lJ1o tlu::; servidores du

este I'C;Ff'it~,;

estado.
EIILão

11 call1,U\t do~ Sl'~. \;~IJ\)L.l.1J)~ (lUC) tIL
aeiJ.iJ) ncl\..:a\tne\lte tiS ~illdl\(::1S (l~ prlJ::
nilu ej:l p03:=ilel uiSpetlt~{l1' 1IJJl nu\l1w tao consllh:'l llVc!, \!<1l
I r.U0 ellc ia dinJiHuir l'rll ~l'iIlldc ~tJmlllil a receita do estl~l!n~
Ú)ll,u('1

c~t;,\do elU que ~~C

cu

t\nuora eu coasidel'H~sc

dig-i\o de protec~::io o c~lilbelu·

,;1\1;'"[0",,,

h tantD mal.:' cu O f:n:;.:',!_d~!'a~a em Cln:umstillll'.[<\S ljUl'
O Sr.
I?..l FAZEi\DA..- •••• cu IllLQ í..IC~Ctil.hO
llücc:::t;iL:lr) dc ,d;';-llm:~ pnJ~'I:IcI({;I~I! u:"uIIlo ~{JIJ h':::.temt~nbr~
ellas serem lmpedldas,.,.
de que j:', eslc alUi(} eHe l~J(i p/útil) p'ag,l1' intcgraij'lclltc jJ~
O SR. FERnAz:-!tla-s as loterias são constanleso
pcn8õc~; creio que no !D S~'lflc,~l!'c l'cdu.liü-ns 10 °l'l U CO;I
1J
,. \inua no 2° SC'rill\Jl'e íl nlCdllll l'edUe r ',lo} o (iUC iHU','l\ I('-IU i.l
S
- li
O R. ~INISTRO DA FAZENDA: - : ••. lYtO e~cu ro o ,nJC.I~ renda mlo é ::tlnk.i~ntc paI';'! os ~llC~HT~6,
~
de que pode o gov.erno usar para lInpel!lr 9UD ~m neg~)cj;H11~
(Jt.;~\i\lO aus tltreitl)~: t!a ü;stitllic;iO: (;t!i~nl0 I1l~BIll~) a Ull1
:~la. p~aça.dmaJ1de fazer ~e,m qun11~?1' P~lJ~ C~l~l'ill"gLI"o um O!lllutru abllS!J rplC jiUdC~S3-:CI' CIi!;11~1dl!do na gerellcla \Jc:lr•
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'

•

:--

I •. ,

,I..

";
;.
11}C1U I.. e

nuro e VI a e uma IJe~~oa que 10 e,ICUIllIlien(.I.,
O SR. FERR.AZ : - Isto e outra cousa, j ma,,; as ageacJns o?
O SR. JIINlSTRO DA. fAZENDA: _ Da& aocncin~ (ls..,e"uro no
nohre senador que não ba conhccjme~to_ Se P:1l1iclllal'mente se Cazem transaccões ou encommendas deste ('~ncro
dias não s,10 eonhecidâs do "OWi"IlO. e n~o é pos,iv~1 lera;'
a fiscalisasão por parte da ~utoridadc até o pont" ue conuecer quaes são as cncommcm/.1s rC(1"ulures O'lI Jt'l'enulares
que se fazeu!.
o
o
A respeilo do loterias tomhem me consta flUO eilas se

vendem aqui.
..

~

•

.

1,'

"

~

r:I::::ítJ-jlio, eu [:,io duyidü i.:cl'(,diL.H; C ('::;tou mC~q~10 ue acr.crdo eGm :1. opin?iO do 1\01.;I'C fcn;:t!ul' qU:':.I\}O ll1J rcgula;h
pel<cibmentc este lllontc-j)ioo Ellc S~)ITt"f~U (IlVCI'~',il~ a!Lel'~siJes,
t,~?1 passado POl'. l_I:~S o~ lIU..(~t['o 1'l',I_~I:n,l:l~S:~ ~Ciil ,~c ;r~t;)l:~l~\~
crua a pouco c l)Ouco, quo d_ CO{\LllnUI~,oc;, ,\ pllHe,plo o::; tI
['ulatias ',1"" s[l" SUmClelltcs p<lr.l OÓ 0111'<lrgos '1 Ui) P""'o s"bi'e
este esta"~leCJll,lcllto, e port~il[o que 111'0":0" clt" ,!o graude
reforma, QuanHO a CO~l!1U:5~:LC ,(1;] tr:.n1al'i\ d~s S18. (~l':jJut;u~'J~'
me faHoll a esle 1'I.'sJlell{~, .e~ diS.~~ lJue COll\'!:ll1a li'.:ll~ll' ;;~r:~l
mente lde:;l~ a,sHllUp1o) ,UlI('JJ!Hl~ .. .:)c uma, nJ.l,ll'llla ~Omple:(l:
de mouO que Fo8 G3!'anl:ssem HU's l;l~t.~;liJ3 sub;cl'Iplqrc:i a~·

jlOnSÕCs par,-! <.lS quacs c!ie.3

CO\\!.·':'-IUlrÚIJ.,

~ rí..~gt!LllldLl--:·'0 t!c

O Sn, I;ERRAZ.
Amda ulun~fllnell~e uma tl.%CCI':;!~,lO Ina:lcir:\ 'lue- c::{~s Di;lldicio~; r:.J.I.!\'~:spr:l ~C'r e:dell::;ivu::.; j1. lút!t·;,
bcneficento de damas fez uma publlcamcnl.ü,
0:3 cmprcBado:~;; o (jUC era il;:~l!Il;PtO que .l0pCIlUi.. : de \\t<~n;t'

O SR,
(')0

fal.:lo.

Ml!'\lSTRO DA. rAZtN[}A . -

NrlO le.nlJl) cnHll:l( lllHni(l\

e

müd(la~(lol c

l10 r;u';

llrO\\i\'dl\Wl~i.l:

r;\l,\l {)Cf\ijl"r'.'n~ ~f:' t\~: l.i..\lli,~r'~~

!I~:l

\::\'."(,l';,l

H':1I!H~

...

~t,;:lGU (üll(Ul'lk r')\l!

Ll.:~L'r

1:l2\is

v 1l(jl:1'1~ ~el::\dlJ!" em ::ue nrt.:c;;:-;IP.;:,';·
llra ,Si) Ih;dL~; l'lI:t~i" llÜ :--('HI!'J

do qtl~ u Cirul' ,ljuu

j
)

[,u~~~i~'l\l ne~t.L\ m"llH'11tu inlci;n' it n:!IH'llla) liJU IH..: \1:1i'l'('I.';:l!U

h>L"u lidu\"'2 i,;.k·i!;:!o \il{i:Yari,t na frl';~l~b:i:l d~Nv5saSellho"l';~'
;1u ['~il;;~"i'l'Lb li.) gJ;\dL1o, n~m nas do SCl1hur (Jo Homfhn th~
~~fiiq.i(:f~;:. e ~:'~" ~ilnl? IJ e,!'ua da In~I~I'élhíz, pOI:quc (diz Ovice

,~t"""'~"':"'ll~,l~ ,", ",1,',0 I'~, I,.:'",;n.~:~,l.l\~ ~"I,.'I,I,I,.\',; ,fl'(C, ,t:.~'li,:,';~,:", (,'I~C1'lll',.\,J,,',:~,d'c'1l:1:",~' ~:,l,),i, ']',.'.',I.I',',n(').!. \~ Vr':~ j ..: {',}t7.
~

.,~

v,

'-

''''

'

,~

vo.i

_LI.

Sr.s. ':L;j'lIudllS quc llJ,1l t!Il!:~l duvitlá do a!1L!ldt' c:-:,t~ mcdidô.

J

((

'i:

P\:d,".: li c; ;,t em se n. u(!1 elO de, 1,1 lk j ui !to) « não~,t\ilL'.i.!i1;lUll t~~LliNi.l:' quc lJ\ll?-e~::'~ln ~uJ2ltal~-~O ao pC1luen,}

(~Siu'\1JU

(;tl

l.jlle

'.:d U b:)VCl'llll, (lt:~L'\iU'ilH de sebUlr em tempo a::;

;:~~~~!s'\~~\I;,~~'c~'~)!'~:'~;:~iJl~;~Joes (~~Cil~:l~/il:";':";H~jl'(~'}~r~i~';:~::~ ~ J:~;:"l:~S"q"l~il~;~~:.d:~;:'iJ

para

alluell,,~

fl'cgue,ias as ord,cn5

,,'lL.18.yel'ilu illTc.ditdas da c:\[racçITo para te JpUi.~,=r ll.1't' 1~);;lr
li ;,:>11 S. P!.:·;l!'o dll ',:ill'cd!Il:.) fui e-lla feita li ,'i.~ia das ordens
2i.C5 f;;~rOi'e=i lItlC forem cllill:edir!o5 ao gl()!:le~pill; mil3 cn:l10 ~i"'l;1"Cj ipL\~ nu .f.;r,,;.d U//iri(;t , rClllcltiuo pai' v~as parlicu\~ll cOllsi~cro (i.~e n in~tilui~rlo é djbl~i.l do [,l'\'(\l' IjUC ~oljcita: Lll'~~',
;~iio tenl~;J dUI'Il1a de (;oúecl!c,Io. pOr(IUe en:0lido (pie !la
«( ~~~J (!~l!l'!~!l) d:l capilal fOl',LO lOnladtJ5 em separado os votosac~u~l!ilL.~de c];n l'rcci5n. lle Uh" iluxil\0 \j!J~i."{ucr: u ;;;10 o ~CJ~ i!O'!.'; (~k::1.rj'l~:- ·.1;llJ<~n.Jl:hii). de S, José
Logardos Indios,
vl')o m:H5 rr();~q:to, porffuc n~u ~;o IJórlü tirnr d<\~ l'c;id;~:: pu- P:'+lS j·... ::'Jt';:; tfl~0 :leu ~i t'lJmni~';::fío C/lci.llTcgarla. do exame dos:
1l1J..':l= qUlJt~~ a;gunHt pal',l esta i1l5litui~~i1.o: (~ Iiilo ilL'reitiLo di r ~"'r~ld~ :\():5 e"3ii~Ii'('2J en: parecer approvaúo pelo collcgio,.
que P3t.e acuo se pO::;:3a illjci~\l' a l'dorma llc uue car0CJ o E~~il t'lli~l;:li..;::;:o, I~L'p:li:-, de Grdanu' lcgaos 05 titulos dos
J

uo

iiumte-plo.
dll'O.,
(~,'~ r,LU t.) L'L' ~Ul,:r.IS .\CCll'scenta o s('rruinte:
PDrtailtO) declHi'~ que apoio a mcJida que üsLl sühl'c íl
fr C·_lti·O Ll'1!Ú., p!:r,~r;11 iL\O 'l'ó,le dizer acelc~ da elcieilo
\I11~~:l, l~, ~cl1iio t'Xlstc:n as iHfoJ'mi,:c'JC'~ a que Ill~ rd,·ri. I dc;) {!"'!,j e:eilo:'C'~; da r:'cguczia dc S. José do Logar dos lnIJc~u ~~
!~x. ~iu,~ ~e digne r!tJ ll~;lIld~nr ::=uli~ii.ar ~Ji~ Ca:1!arii d}QS ,Ali.~l1i~i(J '!,',t!::0 A,I:'c~ ,de Araujo c LO, onunl0 Maciel da
do::; ..;.!~. U-T!..iWü0.:5 os escli,U'3CHlH'!ll()g flue llHlIl::·trou o CD~;::. a Vj .~L:1 (ld pl'l~pr!O lino (la3 i.l<:l;,s, donde consta que
~1J~'souro, a reprc~~ellt;lçi!O do csti1LL'leeimcl1[o: e todas as O prni.'C'.:~u.(dc~ii'~:·:..ll [0ra perturbado e 5\lS'pCnso , togo dcpoisWiur;ni.:ções c calculo5 que existirem. vai'a que o ~eiL!L10 de cOI::~[;tui.~.! ,t ! ~Ci;l: C!rt conseqllencia da arguicJ.o que 5e
h1.nlm l:~~d?s I!,dos .L/u{les,possa ,fuinr..s.c no j~izo tIlle tem de ~·az. ~il ;:l~;d~\L't;·~l~:I.~ de jln:jrÍa, de lcr inter.lindo côm s~~ auP10!ll!HClal a Je'~lJ.elto deo!~a mCIHda..
lOi'!(::ide P:\!'i.J. C:l~)::~'J~'i!;' ~1 Jne:3-a p31'0clHal no CXerCICJO de'
[~r:l o que ~u tlnl.1a a dizer subre a ma LCl'la.
~'tl:":s íWll'Ç{3~"l:;~ c(JnLit~\i;dD o poro:t SCFnas lumuItuarias. EUl"·
:\~ij~O (~prcst:nh~;ru lle~ta OCC:lsiilo) fui lido O ~(;guintc
t(ln!l';;1.I;O,YQJ'(:'~·I~ de la e:; íiJ'g-ulçoes !l)~ pl'Csc.nL.eá com missão
l1mn JL~:.:lti~.;l~"!\) (hda j'l'Tante o JUIZ llluJHclpal ria la vara
IJ.\f\ECEtL
uesta Ci,!ad~, c:)m o um d~ mo~trar quo nfio foi exacta a in:3llJJJiJlegado de poIidíl , jurando mais
" A L~ommi~s,ão de cOlIslituic:1o examillou llS iJctas uas lQrven~~:lo a:.tl'iLui:h
~~::;~unL,leas Piil'Ochiac.:3, as lltls .. co1l8gios eleiteraes e a da a5 cinc.o IL'~i\'i::!;:11lJS
jü~tiflcação quc) lenuo o primeiro
diiurac:1.o ~cl'al de votos, conccrnelllrs Ú eleic:10 uilimit- JUIZ 1:!J r::z suq:e:!Ji,h) a eleiçi1l).l logo depois flue clla
l1;entc' fej!i.~ l:!~ ii!'vviIlCill d~l r.-1éll'D.llbJ.o: paj'~ l'llt~~el' a \,;tga. Cl)I~l~"úU S0jn e.~:lF:t \J,:!~~ina [lltlU:-ilvel, l'c,tirara-se com os
UliO :3i~ deu DO senado r,ol' fa~lccl1llC:il~o do Sr. A!~'l"clo C<.:rlos def!l'l.i:~ EU :::l]'):13 P;;j',-l lll1'21 ca5a parL1cul;vl'l conduzindo
.tÚuni7.
r
C
C!)Jnsrgn o~ li\TlL~ C i:;~ \:s pi)pei~l C ali Javràrão aetas,
({ ES:5e CX;1me l1abilitvu a commissào pai'a cOHuccer que cemo ":.;~ lt clo'i~::o rl.\:::~~~ L'it.lt roa matriz, onlle nllllC~ mais
:] YCJ',lur!ei('o resultado da c!üil':-]() U listít tl'ip!ice ilpl"O~;ent:.tda ' C:;jI:lp;lI'~c;;:,ill~ ~::';;h:U {:llC Pl)l' t'~{e inot:vo o 3° juiz de paz,
alI t)üdcl' !~1Odel'adoJ\ na qual (;'::ilá. oL-cnpanrliJu prill1eil'o lUL:nr 11,,1 ,-H::3~lli:!:\ di) ~'1, o:·.i~:\,~i~,':\'u UlILi !Iova mesa; e procedêl'a
U ~:'r, t:uH5e.ll1eiro Fnillci8cO jüsé t\Il'Ladu, lli)m~ado sen:\~ior Ú eUll'i.l cki~'"1;}, n~l:l~ ~~,-':[~~ O;ltl'ct'll.to n;1o forão presellle5
(to tmperio por carta de :W de julhu IH'0ximu til\(~U; e :lllO Ú c'JOln~is .:üu. ta~n\'~ r:eJo vi:'lu ins:ulil\'d: Ctltre outros de que
a e~l.'i~(}o,. segundo atlesL10 as aclas !nc:1~ion,"1r1as: correu t;e i'l~:5elit~1 a :ni~~:l):1 ekt(io: vi .. to ~o~lslitr da justificaçãt)
p!aclda e regulflnn~llte, lW.. vent!o iiJleJl;l~ acciuentes de llQ- Il1Cill;JOILI',i;t (ilii.: i;,~ ;:~l:",,;lcl(~ ;1l)~lJluta dos dou:; eleitoI'P.s, a
Ilbumtt in[(ucncia, des q!.!itC's tO~;ll\'ia cunrpre dar cOilL"!. i:lU dos uou.:- Silj<;I;lJilL,;: (t:~ jiilrocitif1 , róra a nova mesa conslt~l!IHldo.
f.uid~l ~jl~l' ;i1ii~.,-j·!1l:)3 ;,C'lil a~ quali,ladc.s de eleilol'1 eonviua(( Airt0s, porém, de clltl'ar nzsse c!rSCil\'O] v: r'ti 0J!t o, l'clc",';l I!OS 1Jf'h .i:l;:~ (,~ rei.'/.. Ot,~(rl);o; vicio:; e defeilos subslanciac5
jl~IO deix~ll' 110 5ilcntio uma circum~tí1ilCia que deu a~::ii.lJP:Jto aiHri;i ";:.(:d;~lr:j:J ~l Cd·i:1.lIi,::,s,;ll no lirro quo lhe foi presente e
ae I'llqucrimcnto do nobre 5c[!.'ulol' pt:b pn)\"ir\l':!i~ tio An\a- il.q'~"! ;l(:ifl1:l ~-: refe!'iu ~;a primeira das acl:1s/1epoisde men'lonas, í1P!'('F~l1ta.t!o na ses,s,10 de (~:l do re"Cn~1I'O, J t/iSt~UildJ 1'::;'::U'-:::O :1 (.<_"(1 Ilí~~~ilí) da lHC'-sa; aecl'escclllou-se quo cm
c~n ;) e 1G de f:E',;'ga ; yj~to como na di::'TUS~;\O 5ld)ro'e:IIJill i~ í.:J:li.t\':1':~il(':·:1. !:.,' l:i:\}"J.io5, Illw ~e dizem ter havido, o juíz
it;Ca de que o olJj10í.:to JevÍJ. ':icr túj~ll'..dn t-:ill el)i\5id('l'ii~l() (:8 >:Z )!".'::il~;..:~t~, '·;!U-:'::l ohrig::do a suspender os trabalbos,
quando l uepois de feita a e!tül';lo, 5;; trat(-lssC da \'el'i~;cac;1l) t:mL:liLii.id-':-C ,H) ~:~m, p!'e~i(lCllte da provincia, quando
uO'S poderes (lo 110\'0 ~lm~ldoi.'.·
,
~
(:,j;a Id t::dll:"J'::I;;";O :~~HCíl poJia scr tomada, senào pela
\ {( i\ eleição tere 1,01' bll~~ !la m:li.l;' p;;i'~!~ a qUi.l.iil1e;·i!;üO p:'llpr::[ L:lc':::i j,.'~ ~)r:~l:Ui:m(!il, com? é express~ no arl. 39 da
\lO (:.11;:0 plls~adoJ qu~:udo pUlil~U tempo i:.dLL'i·i.l para cOU1ple~ k~1 n;{;L\L~lilCilt;\r (l~lS l:'.hJl~:6e.~, Não tendo SIdo annuncIado
L:i'-sC o prccesso da dC$tc ,.rino. () "ice-rre:-:llh.'.t~te da 1Jl'~'- ae· '[,u\'o um (',d:,.tllt':du de deiçiio, e sem uma suspensão dos
ViilCill marc~lra. o dia 'f{) de i.\ln·il para a. c!~i~ào prirnarin; c lraLaHlLls: I'iH"-J. cllk1:lr-:.:e au (lresidcnte tia provineia, enl
a 17 d\.J~se mez t.1eviJo rc·unir-se Og cOll5elbos municipacs de fli~:tu!lcjü Je C8l'Ca de ::ele leguas, jámais podião proseguir
r\3t:tlr~o. NiIo estando, pois, coucluiLla em todas as parochins ú3 ti~~::mos tl'J.L:.:.1í:!;s sem !lova designacão de dia e convoa l~uaLECilç;10 do correnle anno, fez a e!2ic~o pela do anno c~ç~o pur c;!il~es, Em conclusão, cnlende a commissão que
paSSí1UCl, llll.que)las em que esta era a. ultirna cumpleta, UI]:; td ck.iç.lo ;:ão p6\k~ ser reconbecida lega.l; 'e por iss~ é a
termos das dCClsilcs do gOVCI'llO,
CGnJl:l\,S'~O tle parecer que os volos dos dous elellores
E,le faclo :1elo sc oJlpõe ;í letra cxpressa d,t lei; mas, US, s090 tomildos em separado, para que o poder compelan~.o t~o pl'(',~jr::1a a. conclusão dl qlla1iü~ação, seria l~lais teill~ l'c::;oiva. co_mo ('ntelld~r ~e)usliça.
.
~O;ltOt'l;le ao penS<lnlelllo della que ddcnssc para eJ:tilo a
" li eCmf,l!'S;W ue CQfistllUlçao pensa que a deliberação do
epo\:a da eleicJo, d~siSnalldo-se dia posterior ti condu5üo uus collegio mCl'cee sc~' approvatlu, e que a eleição niio deve
trab:clhos ';('5 conselhos municipac8,
suiJsi,lir; e recammcndaria que se procedesse contra o 6ub" A commissão entenueque fados semelhanles não se dewm delegada dc policia que intcrveiu no processo eleito~al, se
repelir para "vit~\r l]Ue votcm ou deixem de vol,u' individuos o viee-presid~nte da pro,incia não o tivesse já de ,alguma
iJue, ou penlêrão ou adquirirão na época. da re\fisão a qual i- sorte ;)i.lllido com a Jcn11'::jilo.
uado de Nl;:nles ; c sentc quc o llabr~ ministl'o, que cXJlclliu
"lI. eleic"o da irc;;uezia nas Barreirinhas, perlencente ao
"s Orde!IS pam esta e!cição, n;jo seguissc" re5neito dclia o coikgio da 'rulol'a, li laxarla de irregular pelo respcclivo submesmo princlI:io quc o dirigiu ,lccrca da eleiçi,o, a que se delegado, em oficio din;ido ao chefe de policia; mas nem
!,roc~deu ,na Bahia pill'a pl'cenchimenlo da valiil provcnieate pelüs aclas, ncm por algum outro documento, se proya a
do [a!lcClnlCnio do conselheiro Manoel dos Sanlos manins al'guil;ão, quc por conscr,uwlC a commlssão julga inatlendlveL
\':.llaS'lUC5, COlllO Cilil,la du seu I'dillorio apre,calado!w
" A' visl<l do exposlo, é a commissão de parecer: l o ,qua a
anuo passado,
.
l:!eiçJo dc que se lr~!a seja apPl'ovada, e sejão reconhecidos
4
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como cOlllpetentes para terem exercício na actual legislatura
os eleilores della procedentes, exceptuados sõmenle os dous
da freguer.ia de S. José dos Indios; 2°, que se declare senador do imperio o 13,'. conselheiro Francisco José I urludo ;
3°, que. se annulle a eleição prim~ria da freguezia de S. José
dos IndlOs, Q se mande proceder a outra; 4,0, que se proceda
tambem.11 eleição nas freguezias onde não a houve, e sãO as
do Senhor do Bomfim da Cbapada, de Santa Tberesa da
Imperatriz e de Nossa Senhora de Nazareth do Riacbão.
" Paço do senado, li de agosto de 186t.- Visconde de Sapucahy.-Visconde do Uruguay.- Souza Rd.mos. »
o Sr'. vls~Dnde de .Jequltlnlionllà(pela ordem):Sr. presidente, estou persuadido 'ljue o senado deseja que as
eleições de seus membros sejão sempre uma realidade;
por isso presumo, se não estouconve.ncido, que o senado
desejará entrar no exame de todos os objectos Indicados no
parecer que se acaba de ler, e, na minba opiniãO: não creio
posfivel que se entre nesse exame sem que ao menos o projecto seja iI!lpresso nO.jornal da casa. Principiando li discussão hoje, não é possivel que se tenha uma idéa hem ajustada
e exacta das observações feitas pela illustrada commissão ; se,'
llorém, o projecto for discutido amanhã, convenço-me que
o ~enado estará em estado de poder apreeiar a exactidão ou
curialidàde tom que a com'Dissiio se expressa a respeilo da
eleição de que se trata. Assim, eu lembraria que este objecto
fosse diEcutido amanhã.
Lembro me que o senado tem sempre considerado, e eom
toda a razão, que oLjectos de.ta ordem sejão sempre urgeates para que não haja demora na sua discussào, e assim
deve ser; map;se o negocio ê considerado urgente e se dcve
ter logar a di.cussão já, pergunto a V. Ex. se não é tempo
de entrarmos no exame do orçameuto da jusliça, que foi
dado para ordem do dia. Creio eu que a ordem <lo dia deve
comecar ao meio-dia, e o relogio nos está dizendo que esla
é a hóra de entrarmos no exame do orçamento da" justiça.
O Su. D. MANOEL; ~ 'Na ordeJ1l do dia não se falia em
meio-dia: é- 2- parte.

OR~;AMENTO

liO IMPElliO.

Ptocedeuse á volôçao do art. '.1.0 e paragl'~phos rl~. pj~O
posta do orçamento e das emendas respectH'as, cOJa dIScussão úcára encerrada na sessão antecedente; c forão
approvados separadamenle eada um dos paragrnplJOs que não
soffrêrão emendas da carnara dos deputados, menos o 3°;
forão approvadas todas as emendal da dita camara, menos
a ultima parte da que respeita ao § 10; fOI approvarla
totalmenle a do Si'. Silveira da Molta subslitutiva do § 3°,
e aditiva ao § 4,0; farão rejei.tados os parag-rapbos substituidos
pelas emendas, e ,bem assim as emendas oITereCHlas pelo'
f:?r. Pompeu aos f,§ 25 e 26, foi approvada a emenda arlditiva
da outra camara. formando o § fi ; e ficou reservada para
ter vota~ão em logar correspondente 11 emenda do Sr.
Fonseca.
Estando presente o Sr. ministro da justiça, proseguiu a
discussão ria referiria proposta d0 poder execotivo, llO ar\. 3°
e paragrallhos, com as emendas da outra camara.
o "'r. IOIi ...,ira .i.. IUotta pronunciou um dis~urso que
publicaremos no appendice a este volume.
Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada; e o Sr. presidente deu para a ordem do dia seguinte:
1" pl1rte.-Diseussiio do parecer da commis5ão rio constituicão ácerca da lIomeacão do Sr. conselbeiro Francisco José
Furtado para senador d'o imperio ;
As materias já designadas.
'.1.' ·parte.-;-ContinuacãO da 2' discussão da proposta {'O
poder executivo fixando a despe~a e orcnndo a recella gOI::/
do imperio para o exercicio de 1864-Hí65.
Levantou-se li Sessão ás 3 horas da tarde.
Sã- sessão.

EM li DE AGOSTO DE 186~.

FRESInENCI). DO 5R. VISCONDE DE l.nAE~É.
O SR. VISCONDE DI! jEQUITiNUONRA: - Eu não est lVa bem SOAlMARlo.-Reclamacão do Sr. Dantas.-OlTerta.-Redaccão
presente no que acaba de observar o honrado membro pelo
de emendas. - Liêenças.-Ordem do dia: 1a parld.-'PaRio-Grande do Norte.
recer sohre a nomeacão de senador com a emenda additiva'
do Sr. Ferreira Pe'nna. Discursos dos Srs. visconde de
O ,SR. D. MANOEL: ~ Está no Jornal.
Jequitinhonba, Ferreira Penna, visconde de Sapncahy,
O S8. VISCONDE DE JEQUITINlIONIU: - Embora esteja no
ministro de estrangeiros, Silveira da l\lolta e Ferraz. En·
jornal, embora seja este o costume sempre adoptado na casa,
cerramento da discussão e rejeicção da emerrla do Sr.
mas eu não me lembravíl ; é iste peccado de que' não mereça
Ferreira Peona. l'lpprovação do parecer.-2" j'arle.-Urabsolvição?
çamento da justiça. Discurso do Sr. barão de ~luritiba_
Âpprovação da emenda do Sr. Silvoira da Motta, sobre os
O SR. D. MAMEI,: ~ Quem disse que nao? Faço esta
menores artesãos.
ohservaçiio.
A's 11 horas da manbll fel-se a chamada~ e achando-se
.0 SR. ViSCONDE DE JEQUlTiNnoNHA: - Por isso olTerec~ a presentes os Srs. ~isconde de Ahaeté, l\1a fra, Teixeira de
V. Ex., Sr. presidente, as considerações que acabei de iazer Souza, Almeida e AlbuquerljlJe, Mendes dos Santos, barão de
sempro(lOr cousa alguma.
Muritiba, Araujo Ribeiro, Ferraz, Cunba Vasconcellos: SiO SR. PRESIDENTE :- Eu tenho de observar a V. Ex. o' queira e Mello, Pimenta Bueno, harão de S. Lourenço, D. Il1anoe;, viscpnde de Suassuna, Souza Queiroz, visconde Jequiseguinte:
E' pratica-entrar logo em discussão oparecer. Ainda mesmo tinhor,ha, Souza e 1\1e1l0, Dias de Carvalbo, Pompeu, Paula
que se tivesse marcado a '.1.- parte da ordem do dia para o Pessoa, Rodri~ues Silva, ParanlJos, ~isconde da lloa-Vista,
meio-dia, parece-me que se de\'eria tratar deste objecto com m1rquez de Caxias, marquez de Abrantes, Ferreira Ponna,
preferencia, porque foi lido anles do meio·dia. Se V. Ex. Dias Vi~ira, harão de Pirapama, Zacharias, Dantas e visquer requerer que se imprima o parecer, aceitarei o requeri- conde de Sapucaby, o Sr. presidente ahriu a sessão.
Comparec~rão logo depois os Srs. Candido Baptista, Souza
mento; já bouve aqui Uni precedente; não passou a impressão,
Franco e Silfeira áo !lIoHa.
mas pediu-se.
.
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
O SR. VISCONDE DE JEQUll'INIIONH.4. - Se V. Ex. me dá li- barão de Maroim, barJo de Quarahim, Candido 1l0rges,Eusecença, o[ereço por escripto o adiamento.
bio, Paula Almeida, SinimlJú, Fernandes Torres, marquez de
·0 SR. PRES1DENT~:- Independenti! do rcquerimento por Itanhaem, Ottoni e visconde de It.aborahy ;. e sem participacão
escripto, poderei pôr a votos, se o senado quer que se Im- os Srs. barilo de Antonina, Carneiro de Campos, Souza Aa,
mos, Fonseca, Jobim, Nabuco, marquez de Olrnda e visconde
prima o parecer.
do Uruguay.
O ·SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONHA:- Sim, senhor.
RECLAIUÇXO.
Sub~eltido á discussão, requereu o Sr. visconde de JequiO SR. DA!'!.!.s: - Sr. presidente, no meu discurso publitinhonha, verb<:.lmerne, que fosse antes impresso o parecer
no jornal da casa; e, consultado o senado, assim se venCcu; cado boje no jornal da casa, not[o-se algun6 ~rros em nomes
francezes, e uma citação latina, e eu faço e5ta reclamaçãll
e passou-se á 2- parte da ordem do dia.

.
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para que se alguem fóra da casa quizor combater as minhas
opiniões não se aproveilllr destes erros, Eu mandarei as
emendas á pessoa que est~ encarregada da puhlicação dos
Annaes do Senado.
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sn. 1· SEcnETAnlO deu conta de um oIlicio, datado de
hoje, do Sr. senador Pompeu, oiferecendo ao senado um
exemplar do - 'Ensaio Estatistico do Ceanl.
O SR. PRBSIDENTE declarou que a otrerta era recebida com
agrado.
Pelo Sr. 2· secrelario, foi lida a redacc;10 das emendas
feitas pelo senado, á proposição d.l camarâ dos deputados.
ácerca da uma via ferre a entre a cidade da Cachoeira e a
'Chapada Diamantina. na provincia da Babia.
Ficou sobre a mesa.
LICENÇ" "o SR. aR. PEDRO "UTRAN E nn. P"bRE lIAlIEDE
10SÉ GOl/ES DA. SILVA.
Foi submeUida á discussão e, sem dehates approvada para
ser remettida á oulra camara, a redaccão que ficára sobre a
mesa na sessão antecedente, da emenrlâ feita pelo senado, á
proposiçãO da dita camara, sobre a licença concedida ao conselheiro Dl'. Pedro Aull'an da Malla e Albuquerque e Dl'. padre ~Iamede José Gomos da Silva.
ORDE~I

DO DIA.

1.' PAnTli.

j

Entrou em discussão o parecer da commissão de constituicão acerca da nomeacão do Sr. conselheiro Francisco José
Furtado para senador dó imperio.
Foi lida, apoiada e posta em discussão conjunctamente a
seguinte emenda additiva :
" Communique-se ao 'governo a parte do parecer da commissão concemente ao fac lo de haver-se designadu para a
clei,ão primaria o dia 10 de abril, tendo de reunir-se a 17 do
mesmo mez os conselhos municipaes de recurso. 6 de agosto
de 186~. - Ferreira Penna."
O 8r. visconde de .Jequitlnbonba: - S'·. presidente, permitt<l-me o senado que faça al~umas obervações
sobre o parecer da comrnissão, ácerca da eleição de um senador pel<l província do 1I1aranhão,
Eu disse hontem; Sr. presidente, que era indispensavel,
•agora mais do que nunca, cuidarmos de fazer das eleições
uma realidade, oppondo-nos a tudo quanto for irre;;ularidade,
abuoo ou delicto contr~ as leis que regulão as eleições. ll1ais
do que nunca Sr. preSidente, disse eu, devemos fazer o que
acabo de expor, e <l razM é porque a época é de reformas, e
o minislerio actual deseja fazer das eleições verdadeiras vestaes, até reformando as leis que regulão e~ta matel'ia. Por·
tanto, cumpre que o senado dé o exemplo, e auxilie o governo em tão .l0uvavel proposilo eom as suas observações. e
severo procedImento, para que não haja abuso em matel1a
eleitoral.
Infelizmente, Sr. presidente, não se acha na casa o nobre
ex-ministro do imperio, porque as observações que tenho de
elpor 'ao senado tem muito com S. Ex,; mas é posslvel que
algum nobre ex-ministro de 30 de maio peça a palavra para
explicar o procedimento do seu collega. Tanto isto é necessHio, quanto di discussão que houve em março deste anno
sobre este mesmo assumpto, parece-me que não se encont"ão
nos Annaes ter ácerca delIa tomado a palavra este ministerio. Eu vou Verificar. (DeJlois de examinar.)
A' vista do .que acabo de ler nos Annaes, Sr. presidente,
não posso dizer que o ministerio de 30 de maio não tomasse
a palavra na discussão; ma. tão pouco disse, fo('ilo tão succintas e triviaes as explicações proferidas pelo ex-ministro
da justiça e pelo nobre minislro da marinha, boje dos negocios estrangeiros. que póde-se quasi sustentar a proposição que avancei. Emfim, S. Ex. o Sr. ex-ministro do imperi? nada disse a esse respeito. Era bom, portanto. Sr.
preSidente.> que nós livessemos ~xplicaçiles mais explicitas a
este respeito.
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A commissão antes de examinai alliumas Írro"ularidadcs
exprime-se pela fórma seguinte: (lendo,)
"
" Antes porem de entrar nesse desenvolvimento. releva
não deixar. no silencio uma cil'cumstancia que dou asôumpto
ao requel'lmento ,lo nob"e senador pela provincia do Amazonas, apresentado na seôóão de 2i de fevereiro e discutido
em 1) e 15 de marco; visto como na dbcuss~o s~bre-sabiu a
idéa de que o onjeclo devia sei' tomado em consirlpracão
quando, depois de feita a eleição, se lratasse da verillcaêão
dos poderes do novo senador. "
•
Ja vê V. Ex" portanto, que a nobre commissão não procedeu espontaneamente, como que foi obrigada em consequencia do que tinha occorrido naó sessões de 5 e 15 do
mez de março deste anno.
O senado em vista (!e ':Im requerimento aprcsentado pelo
nobre senarlor pela provlllcJa do Amazonas, lomou em consideração o facto agora mencionado pela commissllo. e na verdade realisado; .0 o juizo manifestlldo então pelo senado foi
de tomar conheCimento deste facto quando as eldcões chegas,em lÍ casa.
•
O facto, SI'. president~, é o seguinte, Eu lerei as proprias
palavras da commissão para falIar na materia com toda a
exaclidilo: (lendo.)
" A eleiçãO teve por base na maior parte, a qualillcação
do anno passado, quando pouco tempo faltava para complel~r-~e o proeeóso d~ deste anno: O vice-presidente da provlncJa marcara o dIa 10 de ahrIl para a eleicão primaria e
a 17 desse _mez devião re~nir·sb ~s cOllselhos' municipaes 'de
recUl·s? Na~ eslando, pOiS, conclUlda em todas as parochias.
a quaIJllcaçao do C01'l'enle anno fez a eleiçao pela do anno
passado, naquellas em que esta era a ultIma completa nos
tennOi rias decisiles do g:overno. "
'
A primeira queslão, Sr. presidente, que devemos aqui examinar e que mereceu lil'ave reparo da illustre commissão,
vem a sel': Quo.l o motLvo por que forão as orden~ expedidas pela secretal'ia de est,,,10 dos negocios do imperio tão retardadas que só parlirão daql'i no mez de novembro? O Sr.
senador pela província do Amazonas tomou noticia deste
faeto e na sessão do dia 5 de marco deste anno disse o seguinle; (Lendo). "O Sr. senador Ângelo Carlos l\luniz falleceu
no dia'" de setembro de 18G3, e deste triste acontecimento
teve o governo noticia no dia '23 do mesmo mez, como consta
do DiaNo O(ficial de 2i do mesmo mez que a publicou. Se
o presidente da provinci~ onde se deu o fallecimento, mIo
podendo ter a menor dUVida sohre este faclo mandasse ímmediatamente proceder a nova eleição, nada mais faria senão
usar do que lhe é expressamente conferido pelo ai'!. 80 ; mas
não o fez por entender que devia. aguardar as ordens do governo Impenal, segundo a p"alIca conslantemente seguida
em taes casos, pelo que não pretendo fazer-lhe a menor censura..
" Devo, porém, observar que se o ministerio houvesse
expedido essas ordens, não direi pelo paquete que daqui sahiu para o norte no mesmo dia 23 ; mas pelo de 7 de outubro, com toda prestesa. qoe convém em casos desta natureza, como observou o nohre senador por Minas, poderia a eleiÇãO dos eleitores especiaes ser feita em dias de janeiro. antes da reunião das juntas de qualificaçãO, a secundaria em
fevel'eiro, e o novo sen<ldor tomar assento nesta casa em dias
de abril ou pl'incipios de maio. "
, Isto, Sr. pl'esiJente, é irrespondiveI. O nobre ex-ministro
do imperio no seu relatorio expõe ao corpo legislativo que
mandou essas instrucções em novembro. Pergunta-se: porque? E' a primeira questão a que dá lagar o parecer da
il.lustrada commissão.. e o ~acto de que me oecupo. O negoCIO Sr. preSidente, e conSIderado não só pela assembléa geral, como pelo governo, negocio urgente: porque motivo,
podendo, como o nobre senador pela provincia do Amazona~
fez vêr ao senado com toda a lucidez. ir as ordens nos fillS
do mez de setembro ou no principio de outubr'o, não farão
senão no 11m de novembro? E.sta falta, Sr. pl'esidente, deu
occasião á outra falta do preslllente, mas a outra do presidente é mais inquestionavelmente inexplicave1, porque V.
Ex. vê, e o senado igualmente. do parecer da commissào
que, !Ievendo ter logar no dia 17 de abril a decisão dos rc·
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cursos eleitora.es. da qualificação deste anno. o presidente
marcou as eJelçoes para o dia 10 do me.mo mez ....
O 80. FERREIRA PENNA :-Ficando assim inutilisado, todos
s recursos.
O SR. v~;CONnll DE JEQUITI~BONIH ,-Já vê V. Ex .. e por
conse'luencm o senado, que auenas haveria UDW demora de
7.dias se o ~residenle quizesse que a eleição fosse feita in
teIramen~e .pela qualificação deste anno porque LJltavão
aprnlls 'd~a.s I'~ra IJue se Msse por finda a qualificação
vlgeate. NilO helde eu Sr. prêsldente, não ha de o ~c
n.ado perR'ullta.r a si proprio porque mo.tivo isto se pratICOU? E obJecto tallto de iaoa caprtua? Pode elle tão
pouco ou naua influir sobre o exito ou o re:;ultarlo rias
eleições. qne miu mer~ça do senado a menor ob,ervaçiio,
nem que o senado refllcta sob"e o acontecimento? Pois,
senhores, do que servem os recursos? Para declarar que não
tem voto uns ~ue pretendião te-lo. e que tem voto outros a
quem se haVIa negado o voto, como 'cidad,ios brasileiI'os
activos: estas discussões não pódem influir no resultado da
eleição? Não pódem ellas dar logar a muitos abusos?
O So. FERREIRA PENNA : - Sem duvida.
O SR. VISCONDE DE JEQRITlímol'iJIA: - Sem duvida alguma.
O SR. IIIINISTOO DE ESTRANGEIOOS elá um aparte.
O So. VISCONDE DE JEQUI'lINnoNBA : - Logo V. Ex. concorda comigo que na realidarle é bom que não se commeltão
taes abusos, que é isto uma verdadeira irregularidade e que
manifesta da parte do governo o desejo illegal de inJluir sobre o resultado da eleicão.
Cresce de ponto, por"ém, Sr. presidente, o valor de minbas
observações, se nós considerarmos que um dos candidatos
era incompativel·pela jurisrlicção que exercia na capital da
provincia, e que, para deixar de ser incompativel, tirou-seIbe esta jurisdicçàO e deu-se outra na provincia do Rio Grande
do Sul, não se podendo de fÔrma alguma justificar essa remoção com a utilidade do serviço publico, porque a
remoção foi feita nas proximidades da reunião ou abertura
da assembléa geral, e então, devenAo esse candidato na
fórma da constituição vir exercer o logar de deputado que
era, não podia ir exercer a autoridade que se lhe linha dado
no Rio Grande do Sul. togo o governo, sabendo disto, não
teve em vista quando fez a remocão, o interesse JO servico
publico,teve em vista outro iuteresse; qual foi eUe? Nàu ter'ei
eu o direito de ligar este facto com o outro,cOlJ1 a pressa, com
a.precipitação de se marcar, sete dias antes de se terminar a
qualificação deste anno, o dia ua eleição? Sea. duvida
nen:huma.
Eu, S,'. presidento, nesta occasião não desejo despertar a
altenção do .son.ado sobre o que ba de incongruente nestas
deslOcompatlblhsações, proceder que favorece a uns e que
desfavorece a outros, e que por consequencia estahelece sobre
um assumpto tão importante uma desigualdade contraria
absolutamente aos preceitos constitucionaes da grande lei
que nós todos juramos observar reJig-iosamente. Em outras
occasiões, SI'. presidente, e a respeito de outros candidatos,
já na imprensa publica, e até na assembléa geral,se tem feito
vêr qu.anto este procechmento rle desincompatibilisaçõcs é
pouco Justo e ~óde ser abUSIVO. Mas eu não me occn~o deUe ;
sómente o que pergunto é a razão por que tudo istn se fez:
Que nos dêm ao menos uma rQzão plausivel que justifique o
acto, que me tire os escrupulos, que ponha de accordo a
minba consciencia com o meu dever e com o desejo que
tenho. de não f~zer toes censuras a bomens publicos a quem
respmto, e estimo,
_
Se o nobre ex-ministro do imperio se acbasse presente.
eu estou convencido de que a benevolencia que caracterisa
sempre S. Ex., bavia de induzi-lo a dizer duas palavras sobre
este a.ssum~t~; m~s, não se ~chando S. Ex. presente, não
podera o mlOlsterlO actual dizer-nus alguma cousa ao menos
por esse legado de bonra que sempre tomão sobre si os
nobms conselbeiros da corôa?
O SR. FERRAZ :- Oh J nem todos...
O SR. VISCONOE DE J EQUlTlNBONBA: - V. Ex. sabe de
cousas que ninguem sabe I

O So. FEUUAZ: - Nem todos •...
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINBONIU:-Eu não sei de nenhum.
, O SR. FERRAZ: - V. Ex. sabe o que lhe convém.
O SR. nSCOl'iOE DE JEQUITllinoNnA : - Tenho portanto razão
Sr. presidente. para cler qt..J os nobres ministl'os da corÔ~
dirão ali'uma causa a este respeito, já que nenbu'n dos nobres e~-n'inistr('s presentes, creio eu q'le o fará"
Eu, Sr. presidente., entendo que resolveu muito hem a illustraria commirsão 'juando'propoz ao senado que faca "êr ao
governo que oão se repitão mais tnes actos. que se e~tabeleca
uma regra cerla o inl'ariavel, que a Iri não pó de de rórnia
alguma ter duas intel·pretações. Se aquillo que o nobre exministro da corôa proticou pelo que diz respeito á eleicão do
fallecid(, conselheiro VallilSlJues foi justo. devêra ta"mbem'
praticar pelo que diz respeito á elei~ão do ~laranbão.
O Sn, FannEl;\A PEl':liA: -Apoiado.
O So .. VISCOliDE DE JGQU1TINBO~BA :- Peço licença a V. Ex.,
Sr. preSidente, par~ ler as propnas palavras do nobre ex-ministro no seu relatorio do anno passado: (lenelo)
Cf Ainda se não proc~deu na provincia da Babia a que deve
ter logar (eleição), em razão do fallecimento do Sr senador
Manoel dos Santos Martins Vallasques, porque tendo occorrido este facto em tempo muito proximo ao elos trabalhos da
1-evisão annual das qualificações elos votantes, ao governo
pareceu conveniente adia-la até que estes trabalhos se achassem rnelos, c~ncordando CO~l .as ponderações que fez a tal
respeito o presllJente da IJl'OVlncla.
Ora, senhores, e por'que razão julgou o governo conveniente o contrario relativamente ao nlaranhão? Ab I se nós
poderamos ler as observações do honrado presidente da
Babia, que servirão de norma a S. Ex. para adaptar este
procedimento! Serião os mesmos motivos que ditárão as
observações do digno presidente da provincia do Maranhão
para mQrc&r o dia 10 de abril, sete dias antes de finelos os
trabalhos ela 1'ellisão annual da qualificação de votantes?
Senão elles taes quaes forão as razões que ditárão as observações do presidente da Bahia, e que tanta {orca tiverão
para o nobre ex-ministro do imperio 'I
•
Não se poderão tirar do procedimento do governo, SI'. presidente, corollarios desairosos ao poder supremo? Não se
poderá crer que o ministerio nessa occasião tiuha o desejo
cie illegalruente influir na eleição em favor de um dos candidatos? De patrocinar e proteger de um modo inteiramente
abusivo a eleicão desse candidato de que se trata? Não se
poderá, portmito, tambem deduzir que, se outro fôra o procedimento do nobre ex-presidente do conselho e ministro do
imperio, o resultado da deicão não seria o mesmo? Eu,
senllOres, não dou estes corollários como certos, estas consequencias como infalliveis; mas pergunto: não estão ellas
dentro das condições daquella eleição? Não se deduzem ellas
naturalmente dos factvs que eu acabo de expor? Como tolerar a senado semelhante irregularidade, Sr. president,?
O Sn. SOUZA Fnu'co : - Os votantes qualificados forão
quasi os mesmos; não havia possibilidad e de alteração.
O Sn. FERREIRA PE"íNA:- De um anno para outro .não
1J0uye alteração nenhl'ma?
•
J)

O So. D. MANOEL :-Podia baver alguma, mas não inJlui"
ria neste immenso resultado de votas que teve o Sr. Furtado.
Aqui estão poucos com melhor direito do que elle.
O So. MII\ISTRO DE ESTRANGEIROS :-Apoiadissimo j não ba
ne'1hulll com melhor direito.
O So. D. MANOEL :-Isto se vê que é fallar por querer
fallar; não póde baver duvida nenbuma.
O Sn. POESiDENTE :-Peço altenção.
O SR. D. MANOEL:-O Sr. Furtado era um homem conhecido no MaranlIão. Ora pelo amor de Deos I
O So. VISCONOE DE JEQUITINBoNnA :-Sr. presidente a violencia dos apartes. . .
'
O SR. D·. 1I1.NOEL ,-Qual violencia I é uma asseveração
que faço.
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o SR. PRESIDENTB :-Peço attenção.
O SR. VISCONDE DE JEQUrrlNHONHA. :-A violencia dos apartes ...
O SR. D. MANOEL :-Não ha violençia.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONH~ :- ... e Ovago delles ...
O SR. D. DJANOEL ;-0 vago, sim, póde ser .. ,
O SR. VISCONDE DE JEQUrrINHONAA:- .... isto é das proposições contidas nesses apartes. consolida-me a opinião que
)lroferi. A que~tao, Sr. presidente, não é se o SI'. Furtado
é ou não é pepular na sua provincia, se havia de ter muitos
votos, si na realidade teve, nem se não teve, do que eu estou
tratando, e do que o senado deve de tratar, e o 'Iue a illustrada commissllo teve em vista quando fez a observação que
eu acabei do ler e que o senado ouviu, é que tal procedimento é completamente irregular, que não é possivel que
eleição nenhuma...
O SR. MINISTRO DE ESTllANGEIDOS :-Contrario ã lei não
podia dizer a commissão.
O Sr. VISCONDE DI>: JEQUITINHONHA. :-Sr. presidente, eu
/ fallei aqui em coutrario á lei? V. Ex. ouviu taes palanas?
O SR. MINIsrao DE ESTnA.NGEmOS :-Então não sei qual é a
irregularidade.
O Sn. VI,CONDE DIl JEQUlTII'HONHA. :-Eu não disse que era
centrario a lei; nem a commissllo disse, que era contrario á
letra da lei, mas que é um procedimento irregular e contrario
ao espirito da lei, é o que sustento.
O SR. FERREIRA PENNA :-F~i o contrario ao IIue se praticou na lla!lia.
O SR. FERRAZ :-0 que se praticou n·a Ba!lia no outro
tempo é a mesma cou,a, porque se esperou até que alguem
tivesse a idade de 40 annos.
O SR. VISCONDIl DE JEQUtTINllONHA : - Tambem me perdÔe
o. meu !lonrado collega, niiO prova; púde SOl' uma irregularidade, IDas nada tem com aquella de que se trata.
O Sn. FERRAZ: - O govel'llo esperou 18 mezes, para que
alguem preenc!l~sse a idade de 40 annos.
O SR._VISCONDE DE JEQUITINHONU.I.: - Póde o governo es·
perar que um candidato ten!la a idade da lei para ser so·
nador....
O SR. FEIlRI.Z: - Entretanto era uma candiuatura muito
legitima.
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SI'. Furtado, nlIo ~e Ibe deu outro logar na provincia de
Pernambuco, Ila da Bahia etc.
O SR. D. MANOEL: - Não vejo o[fensa da lei.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNHONHA: - Não ha o[fensa da
lei, mas ba ofIensa do § 13 do art. 179 da constituic[o do
imperio, onde se estabelece formalmente que a lei seja' igual
p'lra todos.
O So D. ilIA.NOEL :-O!l!
.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINnoNH.\:-V. Ex. nITo quer que
a lei seja igual para todos '?
O Sn. D. MWOEL: '-- Quero sem duvida alguma, mas isto
não tem applicação.
O SO. VISCONDE DE JEQUITINIIONUA:- E' por isso que eu
pu:;no; é por isso que eu disse !la pouco que"e se tinha pl'Ocedido dessa fórma com o SI'. Furtado, deve-so de !loje cm
(:itnte pl'oceder pela mesma fórma para COill todos os outros
candidatos.
Quem !louver de ser candi lato, e tiver autoridade na pl'Ovincia onde se tivel' de proceder a eleição, ven!la ao governo
e diga: « Quero ser candidato; sou incompatível, quero seI'
desincompatibilisado ; dême outro logar; n"o me faça peruer o meu emprego)) ; e o governo recon!leça este direito d1\
parte do candidato. mas, neste caso V. Ex. já vê que estilo
acabadas as incomp ltibilidades em relação aos juizes.
O SR. D. I\fANOEL:- Não estão.

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINHONlIA : -A nlIo se restabeleeer
a regra geral; a não se obrigar o governo a desincompatibilisar todas as autoridades que quízerem ser candidatos onde
exercerem jurisdiccão, a não querer-se fazer isto a todos, não
se faça a oinguem:
.
O SR. D. MANOEL:- Agora vamos ter as absolutas.
O 5n. VI,CONDE DE JEQUITINHONHA: - Eis aqui em que se
cifra a min!la argumentacão.
Agora, Sr. lJresillenté, pelo que diz respeito ao resultado
da eleicão, em quanto 05 Srs. senadores que me derão
aparte,; 'oITo provarem ao senado que o resultado !lavia do ser
o mesmo, eu fico com o direito, e o paiz, de erer o contrario.
E' necessario, SI'. presidente, l/ue de hoje em diante o senado seja muito Sevel'O rr,latívamente a approvação das eleiçõe" dos seus membros ....
O SR. FERRAz:-Tem sido sempre severo; até já annu1lou
duas eleições.

O SR. VISCONDE DE JEQUITlNUONUA.:-., .. , embora V. Ex.
O SR. V/sCONDIl DE JEQUITINHONHA: - .... e pó de ser muito
ouvisse o que se disse !la pouco a respeito das elúções das
legitima a candidatura.
pessoas que têm já assento nesta easa, no aparte do nobre
O Sn. FIlRRAZ: - Apoiado; é o essencial.
senador pelo Rio Grande do Norte, proferido nos seguintes
termos: « lia algum membl'o desta casa. ou muitos membros
O Sn. VISCONDE DE JIlQUlTINUONHA : - Mas do que se tmta desta CRsa, que aqui e~tão com muito menos dil'eito do que
é dl irregularidade do procedimento do Sr. ex ministro do e.tara Il Sr. conselileiro Furtado? "
imperio. determinando uma eleição muito além do tempo em
.,
que (odia tel' mandado procerle,' Do ella; e em segundo 10gal'Ó SR. D. MANOEL: -" Não foi tanto assim, nem fallei em
a de"ompiltibihsação do candidato, o quo não se faz sem· muitos.
pre. Enta<l, Sr. presidente, desde já prnpon!ln ao senarlo que
O S~. VISCONDE DE JEQÜlTINHO~H,\: -E' bom que V. Ex.
de hoje em {iiar.'e todos Oi' candidatos que quizerem ser de,- torne a dar o aparte. por'ili~ o ne::oeio é serio e muito ,~r"v";
compatibilisados o sej:to, Mas o senado sabe o que se prati- o lJonrado membro põz em duvida diplomas aceitos, direitos
cou com o !:ir, Taques.
arlquiridos.
O SR. FEUREIRA. PEIINA:-E outros que já citei aqui.
O SI;' D. ~hNOEL: - N;lo po,so pÔr isso em duvida na
O SR. VISCONDE DE JEQUl't'l~iIO~HA: - N;[o foi só o Sr. tribuna, nem I'IlZ em duvida.
Taques, mRS tambt'm um candidatn ,I" provincia rio Cear:i
O ::lR. VI,CON~E IlE JeQUITINHCNU\.:- EIIIi'io SI'. pre~irlente.
o Sr. Jagual'ibe. O Sr. Taques d:'mittit!-se do ser'lico e até V. Ex. tenha" bon,lade rie dizer ao tacbygrapbo 'Iue ri;qlle O
hoje vive de suas letras; o Sr. Jdguaribe tamueIn se di- aparte do honJ·ado memhro.
milliu....
O SI\. D. ~jANOEL: - Não ri>que de manei"a nenhuma.
VOZES :-Aposentou-se.
O SR. FERRAZ: - N,'m o Sr. pre.idcntb póde fazer isso,
O S~. VI~COI'IlE DE JEQUlTINIIO~HA.: - E' pouco mais ou :!;io ob;tante !laveI' arestos ...
menos ISSO, aposentar:io-o.
O SR. VISCONDE DR JEQUJ TINHONUA: - O que se segueé
O SR. llllnREIR.\ PE,IN! :-11 o Sr. G'lspal';i1o,
'Iue foi na tribuna que o bonrado membro di,se i>so.
O SR. VISCONDE DI>: JE,'.'!TI n,j~II,\.:- .... mas mio se desin·
O SR. D. 3!A1iOI>:L: - O nobre ,enarlor alterou o .'I:.~
compatibilisou pela fórma quo foi desincompalibilisadú o I aparto; ouviu LUal ou nilo file exprimi bem.
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o So. VISCONDE DE JEQUlTINHONlIA: - Pois tenha a bondade de repeti·lo.
O So. D. 1I1.\!(QEL: _ Isso é o que V. Ex. quer, para pr~
longar a discussão.
.
O Sn. "[SCONDE DE JEQUlTINHONH.l.:-Não seDhor; é porque
é necessnrio que o senado e o paiz saibão que o bonrado
membro não pOz em duvida do fôrma algnma a leg-alidade
com que se acha0 neste recinto as pessoas que nelle tem assento; ml0 é por mim, é pelo bonrarlo membro.
Sei pCl'feitamente, Sr. presidente, que o aparte do bonrodo membro não orrendeu a nenhum daquelles a quem S. Ex.
o lançou, porque li\les tem assento, e a opprovação do se·
nado do seu lado.
Se o honrado membro se dirigiu a mim, cu desde jillhe
declaro que estou senador o hei de conlinuar a ser até
morrer ..• O Sn, IIEoRAz: - Legitimamente.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: _ ... gostem ou não
gostem.

nas, apresentado na ses-ão de 2<1. de fevereiro, e discutido
em 5 e 15 de março, etc.
,
" A eleição teve por base na maior parte a quali6cação do
anno passado, quandD pouco tempo faltava pan. completarse o processo da deste onno. O vice-presidente do provincia
marcára o dia 10 de abril para a eleição primaria, e a 17
desse mez devião reunir-se 05 conselbos municipaes de recurso. Não estando, pois, concluidas em todas as parochias
a qualiucação do corrente anno, fez a eleição pela do anno
passado, naquellas em que esta era a ultima completa nos
termos da decisão do governo.
"Este facto não se oppõe á letra expressa da lei; mas
estando tão proxima a conclusão da quali6~açITo, seria mais
conforme ao pensamento della, que derensse para então a
época da eleição. elc.
" A commissáo entende que factos semelbantes não se de.vem repetir, para evitar que votem ou deixem de votar individuos que, ou perdêrão ou adquirirão na época da revisão
a qualidade de votantes; e sente que o nobre ministro. que
expediu as ordens para esta eleiçãO não seguisse, a respeito
della o mesmo pnncipio que o dirigiu acerca da eleição a
O So. D. MANOEL: - Ninguem pÕz em duvida isso.
que se procedeu na Bahia para preencllÍmento da vaga pro, veniente do fa1Jecimento do conselheiro lIlanoel dos Santos
n
., O Sb . "[SC~NDhE DE]' ~ESUlfTI!lUhONUA: -: Não entro no exan" I 'lartins Vallasques, como consla do seu relalorio apresenue 5a er se mm a e elQllo 01 oa ou ma.
lado no anno passado. ))
.
O S1. D. IthNOEL:-Eu digo o mesmo cheio de ufania
Perguntarei á illustrada commissão se este paragrapho,
que ti verdadeiramenle uma conclusão, ella o toma como tal,
nobre.
.
O Sn. VISCONDE DE JEQU[T1NHONHA:-ItJas eu não digo isso e porque não o enumerou lias conclusões do parecer.
que o nobre senador diz, porque não me embaraço....
O Sn. VISCONDE DE SAPUCAHr :-E' uma observação.
O Sn. D. IIIANoEL:-O que?
O Sn. V.SCONDE DE JEQUITINHONIlA:- O holll'ado relator da
O Sn. VISCONOE DE JEQUIT[NIIONIlA:-Não me embaraco de commissão diz agora que esse paragrapbo é uma o~servação;
examinar nesta occasião se eslou aqui legal ou curialmimLe. mas note o bo,nrado membro q~e suas expressões dizem maiS
,
.
.
do que uma simples observacao.
Sn. D. ItIANoEL:-Allo la, eu me Importo mUIto; estou
•
._ '
aqui curialissimamente.
.0 SO. naNlSTno DOS NEGO~IOS ESTRANCEIROS :-Nao tmlJa
lei em flue se baseasse para ISSO.
O So, V[SCONOE DIl JEQUlTlNHONIlA: - O que sei é que o
O SU. "lsroNoE OE JEQUlTINHONIJA :-Eu responderei logo.
Note o honrado relator da commissão que as expressões da
faclo de estar aqui justifica inleiramente a minba eleicão ;
isto ti o que digo, é o que penso e disso estou eonvenéido. commissão n[o são como simples observação, porque diz
O Sn. D. ItJANOEL:-Não penso assim.
o paragrapho (U).
'
O So. VISCONDE DE JEQUlTINBONUA: _ O direito com que
Por consequencia pe~o á bonrada commissão que olfereça
eslou aqui é igual ao de qualquer outro que aflui se acbe... estas suas expressões como conclusão tambem do parecer,
para se olllciar nesle senlido ao governo, afim de que elle
O Sn. pnESIDENTE:- Peco altencão. 05 nobres senadores saiba qual é a inlenção do senado, e Sfm proposito relntivaestilo "endo que é uma disêussão de aparles, que desle modo mente a este facto, e como de hoje em diante o senadn ba de
não terminará. Se não quizerem resignar~se a não dar apartes tomar eru consideraçJo a repeli cão delle; porque de outra
fôrma, como disse o honrado relator da commissão, passa
não sei o que hei de fazer.
Sn. "15CONDE DE JEQUITINHONHA: - Portanto, SI'. presi· como ohservação, e mais ainda, como disse o honrado minisdente, pondo de parle o aparte do honrado memhro, sem pre- tro dos negocias estrangeiros, dir·se-hil que não ha lei em
tender aqui examinar as relações do Sr. conselheiro Furtado que se basêe r.ssa ohservaçiio; por consequ.encia, segundo a
Com o seu paiz, sua popularidade....
opinião tacilamente expressada pelo nobre mmistro, o governo
eslá no direito de praticar de uma ou de outra fórma, segundo
O So. FEnoAz:-NelD o seu merito.
lhe convicr.
O Sn. VISCONOE DE JEQU.I~INHONH!:-. ,.' o que digo é !\,ue
Pergunto ao senndo, é isto o que o senado quer? Mas ê o
o senado deve mUito posllIvamente declarar ao governo que que disse S. Ex. clara e expressamente. <c Não ha lei em
de ora em diante mio se dêem taes ohusos.
que se basée c por isso a commissão não podia declarar
Vou ver se o parecer da commissão exprime hem o que como conclusão;" logo é livre... ao miDlsterio obrar como
acabo de expôr ao senado. As conclusões do parecer são as quizer a esle respeito.
O Sft. FEnREIRA PENNA: - A commissâo diz mesmo que
seguintes: (Lendo.)
<c A' vista do exposto é a commissão de parecer: 1°, que é contra o pensamento da lei.
a eleicão de que se trata seja approvadil, e sejão reconbecidos como compelenles para terem exercicio na actuallegisO Sn. "ISCONDE DE JEQUlT[NllONHA: -Ela justamente isso
latura, os eleitores della procedentes, excepluados sômenle que cu hia responder ao nnbre ministro dos estrangeiros; mas
05 dous da freguczia de S. José dos Jndios; 2°, que se dccla- eu não quiz perturbar um topico com outro, porque S. Ex.
re senador do Imperio o Sr. conselheiro Francisco José Fur- sahe perieitamente, mustrado comoê, e jUrISéonsullo, que
tudo; 3°, qlle se annul\e a eleiclio primaria da lreguezia de basla que o pensamento da lei seja tal para que se entenda
S. José dos Indios, e se mande p'roceder a oulra ; 4°, que se que sua disposieão tambem o é. ~lal estavJo 05 jurisconsul}Jroceda tambem a eleicilo nas lreguezias onde não a boU\'e, tos, aquclles qúe têm de applicar as leis aos factos, se acaso
e são as do Senhor do Bomum da Cbapada, de Santa Tberesa não tivessem como regra de proceder o principio que acabo
da Imp~ratriz, e del\'ossa Senhora de Nazaretl! do Riachão." de ennullciar, p~r'lue, llluitas vezes, como S. Ex. ~abe e ~
Estas são as conclusões do parecer, entretanto a illus- senado sem dUVida alguma melhor do quo todos. nos, a lei
trada commissão, diz o seguinte. (Lendo,)
não faL senão e~lubelecer regras gcraes e 05 Julgadures,
« Antes, porém, ~e entrar. neS8e desenvohimento releva aquell.es que tem de applicar ~ lei, são .que tirão as consenão deixar em silencIO uma clrcumstancia que deu a.sumpto quenclas; mas como? Pelo espmto da leI.
.
ao requerimento do nobre senador pela província do Arnazo-' O espirito da lei é sem duvida alguma esse; senão, para
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que manda fazer a qualificação todos os annos? Assim, eu
peço á iIlustl'ada commiss,io que ex ponha como conclusão as
suas palavras que devem ser expressadas em geral, porque
é uma re~ra geral gue desejamos estabelecer, segundo o espirito da lei, e não e em um caso especial relativamentol ao
Sr. conselheiro Furtado,
E aproveito esta occasião para dizer que o SI' conselheiro
Furtado deve tomar essas min lIas obsel'vacões como filhas
unicamente da sustentação dos direitos do seÀado. (Apoiados),
O SR. 1I1~ISTRO Das ESTRANGEIROS: - Não ha duvida.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONHA: - Não tenho nada de
particular nem de individual nesta questilo; seria indigno de
mim, Sr. presidente, se eu descesse a tal modo de proceder.
Portanto se a commissão me dá licenca eu ... , ou o melhor
e quo a iJlustrada commissão declare isso mesmo.
O SR. VlSCONDE DE Sj,PUCADV: - Mande uma emenda.
O SO. VISCONDE DE JEQUITINnoNHA: - V, Ex. quer que eu
mande emonda ?
O SO. VISCONDE DE SAPUC,IHY: - Se quizer.
O SO. VISCONDE DI! JEQUITI~[IOll'HA: - V. Ex. quer que eu
mande emenda?
O SO. 'VISCONDE DE SAPUCAIIY: - Se entrude que é necessaria.
O SR. VILCOI'DE DE JEQUITI~HO~UA: - V. Ex. entende que
é nccessaria? (Hilaridade).
O SR. VISCONDE DE SAPUC.\DV: - Digo que, se V, Ex, entende que é necessaria essa conclusão, mande emenda.
O SR. VISCo~nR DE JEQUITINUO~HA: - Agora ouvi, mas
note V. Ex. que foLa commissão que trouxe ao conhecimento
do senado as bases de todo o reparo que tenbo feito ....
O SR. D. ~1ANOEL: - Já antes o nohre seIlador pelo Amazonas tinha tratado disso.
O SO. VISCONDE DE JEQUITI~1I0NBA: - Digo - as bases de
minhas obtiervações - porque não me referi á di8cussão de tJ
ou de 1tj de março, referi-me ao parecer da commissão. Se
não passar o meu requerimento....
O SR. FERREIRA PENNA : - Tenho aqui uma emenda; queria mostrar a V. Ex. pilra ver se lhe agrada.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTI~1I0~UA: - V. Ex. faz-me o
favor de mandar a emenda.
O SR. FERREIRA I'ENNA: - Se quizer assigna-Ia....
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIIO~HA (depois de ler a
elllenda) : -Aceito.
O, SR .. FERREIRA PIlNNA: - Pouco mais ou menos é isso.
O SR. VISCO~1lE DE JEQUITINHOII'HA: - Sim, senhor.
o ""', Ferreira Pcn.... :-Não pretendo, Sr. presideTlle,
conlestar as conclusões do parecer da illustrada commíssão
de constituição. nem concorrer para que o debate se pl'olonI(ue além daquillo que for in dispensa vel para esclarecimen to
da materia.
Declaro, pois, desrle já que darei O meu voto para que se
julgue válida a eleição de que se lrata. ficando salisfeito pela
parle que me toea por haver a iIlustre commissão reconhecida, como sem duvida reconhecerá todo o senado, que as
o~sel'vações por mim feitas quawJo se discutiu o meu requerllll·mlo a que o parecer se refere, não enio destituidils de
fUl.damellto~ npm r1íctadas por qualquer intenção estrallha ao
,le,ejo de ver fielnlJnte mantida a observano.ia da :ei, na parte
em que consirlera a quahficacao dos votantes como base
essencial de qualquer eleição.
Foriio então objecto de meus reparos a demora qne houve
na eXpe~ição das ordens do mimsterio do imperio. para a
noya eleIção de senador pelo A-lamnhão, e a pressa que deJlOI~ teve o vice-p:esideuto da provincia em mandar faze-Ia,
desll(nando para a reuniilo das assembléas paroebiaes o dia
10 de abril, apezar de fiearem assim inulilisados, com manifesta offensa dos direitos dos cidadãos, todos os recursos da
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qualificaçã~ jlropria do anno, pendentes de decisão dos conselhos munlClpaes, que devLio reunir-se no dia 17 do mesmo
mez.
A ísto r~5pondeo·se: 1'1 que não. se mandára proceder
áquella eleição logo depOIS do failecIDlento do Sr. senadol'
Angelo Carlos Muniz porque seria muito incommoda a09
povos, ainda cansados das eleições geraes de agosto de 1863;
não se advertindo que esta razão não fÓra oUendida pelo
governo quando mandou proceder a uma elciçilo de senador
pela província de Minas em setemhro do mesmo anno; 2°,
que havendo o vice-presidente do ~laranh<1o usado de uma
acuidade conferida por disposiçãO expressa da lei, quando
designou o dia para a eleição, não podia ou não devia o ~Ii
nisterio determinar o cJntrario; 3°, finalmente, que as ordens
do vice-presidente estavão de accordo com os precedentes
autorisados e firmados por diversas ordens do governo imperial, em que se declara que a qualquer eleição deverá sem·
pre servir de b.1se a qualificaç,io ou revisão das listas dos
votantes ultimamente concluida, ainda que não seja) propria
do anno em que essa eleiçãO se fizer.
Aliara, porem, mostra· se com toda a clareza que, quando
e tratou da eleição, a que se devia proceder na provincia
da Bahia em consequencia do fallecimento do Sr. scnador
Vallasques, entendeu o mesmo .miní5tei·io de 30 de maio quo
convinha demora-Ia, como clIectivarI)cnte demorou, até que
se ultimasse a nova qualiücacào annual, que nem comecada
estava ainda quando occorreu a vaga, segundo constá da
parte do relatorio do honrado Sr. marquez de Olinda. 11 que
se refere o parecer da commlssão, e que já foi lida na casa.
E' quanto basta para satisfa7.er·me, porque corrohora e justifica todas as opiniões que a esto respeito tenho emittido,
cahendo áquelles que as contestarão o deTer de dar agora
as razões por que em um e outro caso foi tão diverso o procedimento do governo.
I'osto quo lenha de votar, como já disse, pelas conclusões
do parecer da illustre commissão, entendo que não ficará
completa a deliberação do senado, se nào se communicar ao
governo as ol>servar.ões que ella faz sobre o ponto de que
acabei de faUar, e cóm este fim olIereço a seguinte emenda,
que já hilvia escripto, quando live a satisfação de ouvir as
observar;ões que fez no mesmo sentido o 110~re viscoQde, sena lar pela Bahia.
« Commu~ique-so ao i:0verno a partê do parecer da commissão concernente ao facto de haver-se designado para a
elei~ão primaria o dia \0 de ilbriJ, lendo de reunir-se a 17 do
mesmo mczos conselhos municipaes de recurso G de agoslo
de 18Gí.-FeTreira felina."

O SI', "isconde:-de Sllllllcnby : - Sr. pr 'sidente,
tenho sempre repugnaneiil de fallar ; mas é preciso que diga a
1'0 z;i o, por que a commissilo não meUeu entre as conclusões
do parecer a observaçãO que ella fez a respeito do tempo em
que se procedeu a esta eleiç.,io.
A commissão julgon snlficiente que o governo Soubfsse
que os tres membros de lia entendião que, sendo o espirito
da lei que votem todos os que se ach<1o no caso de votar ao
tempo da eleição e estando, como estava, tão perto a conclusão da qualificação (leste anno, devia-se ler esperado que
acabassem de funccionar os conselhos de recursos, para se
maudar proceder à elei~ão. por que então não haveria o risco de deixarem de Tolar aquelles que nesse espaço de tempo
tinbão já adquirido este direilo, e do votarem os que jú tiuhãO sido exduídos.
Este pen~amcnto da commissão não era liio estranho, que
não fosse o mesmo do governo em outra occasião, e pOi' i"o
a commissão lembrou o que se deu a respeito da cleicão dr,
llabia, em que o Sr. ex-minislro do imperio procedeu: como
eIla entel\de que se deve proceder em taes ca;'05.
Talvtz que o governo se esquecesse de fil~er essa recommendaçüo, e o vice-presidente (Ia provincia nilo advertisse
nisso, julgando que devia apressar· se em mandar fazer'a eleição logo que reeebeu o aviso.
Como quer flue fosso, a commissão nilo incluiu nas con·
clusões do parecer a observaeão que fez,'porquen1io queria
elevu-'il-, á. altura de uma opinião do sen<ldo. lUas, se
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o senado quer considerar, ~BBa obserV~çliQ como uma opinião nar-se não se faça eleiçãO alguma antes de terem esse
sua c o governo n[o a re]ella como opmiM do senado pode-se conselhos posto termo a seus trabalhos, nesse caso esta
fazer a emenda.
.,
qu~st,iO. que é ~e cOlÍvenien~ia, n[o pôde de mario aJ;:um infiulr sobre a I'aildade da elelçiio a que se procedeu aDtes que
E' o que eu tinba a dizer,
essa conveniencia fosse decretada em lei, Foi isto que ficou
o 8,:. Dias "ie~ra (~inistro dos es1rangciros ) : - bem averiguado na discussão ~ue o requerimento do nobre seSI', preSIdente, a conslderaçao que me merece o nobre sena- nadai' pelo Amazunas teve em março deste anno aqui no
d~r pela BahIa, que fallou em primeiro loo-ar traz.me á senado. -porque a questão era toda de conveniencia.
tnbuna.
" ,
O honrado senador pelo Amazonas entende mesmo que
S, Ex. tendo comeeado por acoimar de irregular de filha era esse o espirito da lei das eleições, e ainda agora; mntitalv~z ~a compressão do gOl'el'no, a eleição que 'em mi[jh~ vando a emenda que submetteu ;tcasa, disse que por occasiM
provlDcl? se fez para supprir a vaga que deixou nesta casa desta sua observacã') tinba-se, para explicar a demora nas
o fal.'ecldo S~, Angelo Carlos ftloniz, parece que não tinha eleicões, servido iJo cansaco dos eleitores. O bonrado seem vista ter~lInar o seu discurso, como fez, declarando que nadõr, creio que olvidou-sé,
a mesma ele.lçiio não era contl'aria á lei, se bem que o pro·
O Sn. FEr.r.ElnA PEN~A :- Para explicar a demora das
cesso fosse Irregular na sua origem. Nestas cireumstancias,
mos~ralldo-se o honrado senador inclinado a vot~r pelas con- ordens do governo imperial.
clusoes do parecer da commissão, entendia que não del'iamos
O Sn, MIMsTno DOS ESTnA~?ElnOS:- O que eu disse então,
prolonga! o debate, e~tando todos accordes sobre a lqgalidade
da elelçao que se chscute. Entretanto não posso deixar de e ha .de constar_dos a~naes, rmque,o governo, para designação
-. acompanhar o honrado senador em alo-umas de suas obser- do llia da elelçao, llao attendla 50 o estado do processo da
vações, feitas antes no intuito de ped'ir explicacões ao mi- quahficaçrro ou rel'lsrro do anno, a que não era obrigado, mas
nistro. do imperio do gabinete:de 30 de maio, sobre o que a tambem a commodldade da JlDPulação chamada para tomar
parte nos trabalbos da eleição: crcio que o honrado senador
respe!~o da eleiçã~ que se tinba de proceder na Bahia, por
occasmo do falJecImento do conselllelro Vallasques disse no n,10 póde conte,t.1r que esta consideração é muito plausivel.
ftle persuado que 11 emenda agora ofl'erecida ao parecer da
seu relataria, do que para illust: ar o senado no voto que
commissrro não satisraz o qne teve em vista seu nobre autor:
tem agora de prorel'll' na eleir.ão do J\laranhão.
o
parecer
ob5en-a apenas a proximidade em 'lue se achal'ão
Assim o honrado senador dÍsse qlle lhe parecia que o racto
da remocão do .co~selheiro Furtado do lagar de juiz do com- os conselhos de recursos e na emenda nrro se determina
merclo áa provlDcla do Maranhão para outro loo-ar de juiz tempo certo, .que possa s~rvir d~ regl'a, quando parecia que
de dire}to do Rio-Grande do Sul, tinha sido p~aticado de o s~nado deVia attender a segUinte questão: convém que a
proposlto para desencomp~tibilisa-lo. Sr. pr~sidente, não sei elClção a que se tenha de proceder em qualquer provincia
qual o pensamento do gablDete de 30 de maIO accerJendo á em um anno dado seja ou não feita pela qualificacão desso
r~mo,çào pedida pelo conselheiro F~rtado, o q~e posso apre- anno ? Nu c.aso affirmatil'o não poderia ter loo-ár eleieã.o
ciar e que a remoeão de um magIstrado de uma comarca alguma, senão depois do concluidos os trabalhosoda quaíili'
para outra a seu pedido é um acto muito legol, muito licito, caç<1o do anno, e salta aos olhos os inconvenientes praticas
de semelhante re::;ra. A emenda, pois, não satisfaz o pensae til? com!llum entre nós, que não pó de causar reparo.
Disse am~la o honrado senador que o vice presidente do Ua- mento do nobre senador pelo Amazonas.
ran~lio, deslgn~ndo para ~ elei~[[o o dia 10 de abril na proO Sn, FEnnElnA PE~M :-Não satisfaz completamente,
XimIdade quasl da reul1lão dos conselhos de rcc.urso pue
O Sr.. Ml~;r~Tr.o nos ESTnANGElnOS:- O que póde satisfazer
tinh~o d~ conbcc~l' da 'lualificação feita eOl jllDeiro uitÍl~o, e, lima
mtélhgencJa ou IIIterpretacão da lei de eleicões de
manlf':.sfál·a desejO de q.ue apro~eltasse ao candidato a qua· 18i6.
. •
I'ficaçao do anno antenor. Pl'lmClramente, como o senado
O Sn, FEnnElRA PENN.... :-Adoptemos a emenda em quanto
sab~, os recurs.os da. qualilJ?açãO não são obrigatorios, em
'
m?ltas freguezlas dClxa mUltas vezes de funccionar o respe- não 6e faz isso na lei.
ch~o couselho ~or falta de reclamação. Em segundo lagar, e
O
Sn,
m~lsTl",o
DOS
ESTaI.NGElnOS:-O
honrado
senador
sabo
Cl'elO que este e o facto, os recursos que se derão farão em
escala pequena, n[[o podião alterar a opioião manirestada melbor do .que CU os inconvenientes de se estar supprinrio por
pela qualificaç,lo anterior, nem me parecc procedente a ar!:u· InteU'geoclas de momento a este ou a(lueUe inconveniente
lIlenta~[o de que, tendo os cidadãos qualificados em jane'iro que pôde a pparecer quando o dever do legislador é estabe~
o dIreIto de tomar parte na eleição, ficassem deHe inhibido l~c~r regras e principias ~eraes. Po~tanto! se não ha disposl~ao expressa de lel.ou mnua de aVIso e lllstrUC!)ões do go·
pelo facto de Se ter designado o dia 10 de abril....
vemo [Jara que á eleição só concorrão os cidadãos qualifiO Sn. VISCO~DE DE JEQUlTl:';lloNnA :-Eu não disse isso.
cados no anno em quo ella ,e faz, não sei como se póde
O SR, MINlsTno DOS ESTRANGElRos:-Ao menos ouvi isto .... acoimar até do irregular a eleição que se Jlrocedeu no Maporque esse direito só o adquirem os que de nol'o são admit- ranhão.
tidos na rel'isão annual depois de findos os trabalhos dos . Sr. presidente, eu julgo tambem da minha parte conveconselhos de .recurso de.qm~lificaçiio, quando os hn. Só veri- mente declarar ao honrado senador pela Uahia que não nutro
fic~da esta CIrcumstancl1i e que a qualificação fcita em ja- a Illlnlm~, esperança de poder faz.er mudifical' a sua opiniãO,
neIro de um anno serve para base das eleirMs [lUe se hou em rehtçao ao parecer que se dlscut~. Respeito, como me
verem de fazer durante o mesmo anno. Portanto, tenJo o cumpre, mUIto seus escrupulos e estou per;uarlido que, se
governo determinado Ilne a eleição se fizesse em abri!, antes porventura o faelo de sc ter feito a elei!;ilu no n!aranhiio
de encetados os ,trabalhos dos conselhos de recurso, segue-se peJos cldari,ios qua!tficados no anno passaria :Ias rre"uezias
que ~as rreguezIas onde houve reclamocão devia vi "orar a em qve n<1o estam co;.~:ni:'a a ~ualificanüo do corrente allno
lJ,uahfi,:ação ou re,:is<1o do ann,o. passado "que em a legitima. ,j Íneg-uhl', o hotlra,;o GenadJ!' ohra c'onrorme a sua eonVIstO nau estar aJnda c01lclmua a do corrente anDO ncs.as 5ciencia vota lido c"11~ra a eleil]'lo. Eu, porem 'Iue não penso
do meioll1O modo. creIO q~le estou tambem 110 meu dir'eito vofreguczias.
.
tando pelas cOllclllsóes do parecer, que approva essa eleicão;
O S~. FERnElr.A l'ENNA : :- O Sr. ministro do imperio foi pelo que toca a omenr1a of/ereclda agora pelo nobre sen;;dor
. qu.em lli,sse 9 C;tllltmrJo relatlv:.mente, a e!cicilo paril substi- pelo Am:l"I.onas o senado decidirá em sua sabedoria como
tUir o Sr, \'ahasllues.
.,
melhor elltender ; parece-me incollgrueute.
.
O Sn, MI~ISTnO nos'EsTRANeEIRos: - E' esse o pensamento
O Sn, hnnEmA PENe.. . :- A emenrla está de accordo com
da lei de deições de 164.fl. explicado por mai,: de uma vez o que o g-u\'e;':1O mandou praticar lia Bahia.
em dilferentes ae.los do governo.
Se os nobres senadures entendem que lia conveniencia em
o ~~9. Sil>~'<-"L t. cL~ ~(.t a T,rl.n.ml'-itil t r. (~i~cl.rt) (lue
llue, quando a qualificação do anllo esteja rroxima.a tormi- publicaremos no J.)'pelldke a "e'C ,olumú.
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o !!Ir. Fel,,.BZ: -Sr. presidente. hei de votar pelas cor.clusõf5 do parecer da nobre cUlllmissão : primeil'arnellle porque nãO vejo reclamação alguma dun!le p08ôilmos tirar bas~s
para annullar esta eleição, c ~m seg-u 1"10 Ioga!" porque cunsidero a eleição do Sr. cOllselheil'o F'li .:dv uma eleiÇio legi·
tima (apoiados). não ,ô porque elle no [ognr em que foi eleito
goza dn maior sympathin qUI) pôde dar-se ...
O SIl. VISCONOE DE SAPUC-,HY: -Só pel'licu selo votos.
O SR. FERnAZ: - Tanto 'Tue, como diz o nobre relator da
commissão, sô .per1ieu scte votos; mas alem disso porque é
filbo da prOVlnCln, onde foi eleito e onde tem obtido 1101' varias vezes, isto [/uando não est~ve no poder o pnrtido opposto,
o suflhg,? eleitoral. Donde se colhe e evidencia que sua
eleição fOI e"pontanea, e jámais imposta.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITEiHONlIA: - O que tem ser filho
da mesma província?
Q SR. FERn.lz: - Oh! senhores, para mim é a gloria
maior ser senador pela minba provincla.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIlO~lI! : - Que tem não ser
filbo da mesma previncia ?
O SR ..FERRAZ: - Não sabe o nobre senador que muitas
vezes se Impõe ás provincias os senadores ou deputados?
O Sn. VISCONDE DE JEQOlTINHONHA: -Pôde acontecer.
O. S~. FERREIRA PENN!: - Tambem se impõe filhos da
provlficm.
O SR. FERRAZ i-Senhores, dei duas razões: a I', responde ao nobre senador deste lado ;. a 2", não, porque pó de
unl homem ser filho de outra provincla, e entretanto ser co·
nbecido e eleito por todo o imperio pelas· seus virtudes, pelos
seus tnlentos, pelos seus grandes serviços, e por todas as
outras razões que podem inlluir em uma materia destas.
l\las os nobres senadores o/,põem á lei das incompatibili.
dades. Concedo por amor de argumentaeão que houvesse incompatihilidade, o qne esta cessasse pôr forca da remocão .
mas quill i7l(le? O' SI', conselheiro Furtndo' dada a inéom:
patibilidade s6 p.rderia 60 votos; e o que é este numerD para
((uem t.eve quasl todos os Vútos dos eleitores da provincia?
Sua eleição pôde estar inquiaada por isso de vicio que a
annulle? Certo que não.
Vamos por outro lado. Os nrbres senndores estão em elTO
quando d~c1ari1o que a incompauilidade ó para toda a proVIllCJn. E um erro de que 05 nobres senadores se convenceráõ á vista da l~i do 1~ de sete.mb.ro de 1855, nr!. 10 § ':20
(lendo): " Os preSidentes de provlIlcHl e seus secretarios etc.
etc., os juizes de direito e munieipaes não poverão ser vo'tndo~
pnra membros das assembléas provinciaes, deputados ou senadores nos collegius eleitoraes dos rlisttictos em qlle exercerem autoridade, ou jurisdicçelo. Os valos qlle recahirem em
taes empregados serào nullos. »
. Be~: vamos ngora quanto aos mo~ivos da desincompatibihsaçao, como os nODres senadores dlsserão.
Sr. presidente, eu estive em um ministerio onde se prnticúrão alguns actôs destes que forão aqui referidos pelo nobre
senador.
O SR. VISCONDE DE JEQUITI~UOIiIlA:-Era Y. Ex, ? Não sabia.
O Sn. FERr.AZ: - Forão tres os casos: do Sr. Gasparinho, do Sr. Taques, e do Sr. Jaguaribo. Quando alglUls
delles pedl~ão sua remoção le não podia contar já os 6 mezes
e nem haVia lugares vagos que lhes podessem ser dados.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHONUA: - A determinacào dos
6 mezes nito é de 1855, é de 1860.
•
O SR. FEnnAz:. - E' de 1860 é a mesma eousa e eu já
esta_va então no mlnisterio. Não muda a questãO esta observacao.
li Sr. Jaguaribe pediu sua ar;osentadoria em tempo,
porém ~ue não podia ser lhe favoravel; porque parece-me
que b.avla a falta de 8 ou 10 (Iias,nece~sarios para preencber
os seis mezes, e elle ficar livre da imcompatilidade. Isto foi
allegado na cnmara dos deputados, mas não obstante elle
teve assento,
Ora, agora não se p6de suppôr que fosse por espilito de

partido, porque 05 nou.res senadores sabem 'Tue n maioria
nesse. tempo era eseolma(!a.! confDrme o seu parecer, de
espil'llo de partido, e sua op!lllão deve ser muito valiosa pnra
o nobre senador pela Ilabia.
O Su. VISCONDe, Df jEQUIT1~UO;nI.lc :--Para mim são valiosas
ns cpiniõcs de todas as mniorias.
.O Sr.'. FEuuAz:. -lI!'a uma maiol·ia. conserva.flora e,porlanto,
na? podia e~ta~' JlHlulnnda. d.esse VICIO de esplrito de parti,lo.
FOI essa maIOrIa qne deCIdiU, e crmo que decidiu bem, dispensando os R ou 10 dias que faltavão.
O Su. VISCONDE DE JEQUITlNIlONITA :-No meu juizo todns
as maiorias não são inquinadas do espirito de pnrtido.
O SR. FERRAZ :-1550 é conforme a opinião do nobre senador. pOrque o nobre senador,respeita as maiorias mas
natul'almente as maiorias 'lue lhe agradão.
'
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONU,t :-Eu sou liberalissimo.
O SR. FERRAZ :-Liheralissimo que caça os direitos dos cidadiios votnntes nn eleição das camnras municipnes, propon.do, ou ljuerendo qu~ haja,. não eleiçã~ directa, mas
IIJlhrecta, aSSJlll não se pode conSiderar nem hberal, e menos
liberalissimo.
O. SR. VISCONDE Dl> JEQUITINHONaA:-Vejo que pelo contrano 05 que tem sustentado ... Eu direi depois.
O SR. FEnuAz: - Já se vê, pois, que não se pMe deixar
de votar pelas conclusões do parecer.
'
Qnnnto á questão de que em uma freguezia a eleicão se
fez pela qualificação anterior e em outra pela quali!fcaeão
deste anno, cu creio que disto tem-se daiJo muitas veies
exem[Jlos, e o noure relator da commissão, que conhece bem
a matel'Ía, o tem e~plicado muitns vezes. quer no eonselho de
estndo, quer aqui; e sem embargo de' t~dS observaciles as
eleições têm sirio approvadns. Como, pois, tirar-~ê desta
faclo agora molivos para nullidacle? Certo que não.
E dopois, senhores, tanta severidade neste momento e
tanln agua uenta sobre o passado! Tanto zclo neste momento
e tanta bonilomia quanto aos outros I
O Sn. VISC01'WE DE JEQUlTINIlONIlA :-Não tenho bonhomia.
eom ninguem.
O SII. FcuuAZ:,-O silencio tambem Ó acto de bonhomia
quanto a estas cousas.
Além de tudo enlendo que nós não podemos em nossas relações eom o poder executivo, procedol' eomo deseja o nobre
senador pelo Amazonas. Como senado, nós nito podemos
proceder senão pOr meio de. actos legislativos; esta recommendação creio que não está na alçada do senado. Sómento
em um caso, as reeommendações podem ter lo~ar, e é quando
é mister chamar-50 á responsauilidade alguem, na conformidade da lei eleitoral; entãD pôde o senado chamar a atteneão
do govel'llo sobre factos que devem ser responsabilisados·na
conformidade da legislaç'lo em vigor.
Mas, senhores, permilta o senado que (vou usar da palavra
que empregou o meu nollJ'e collega pela Bahia, um dia destes) desabafe; creio que é uma expressão toda parlamentar;
basla ter em seu favor uma tão grande autol'Ídade.
Sr. presidente, porque nôs agora bavemos de censul'ar
aquillo mesmo a que em outros tem[Jos mais ou menos temos
annuido? Pela minha provincia entrou em lista tripliee o
juiz de direito do commercio, o Sr. Innoceneio nIul'ques de
Araujo Góes; nenhuma ousel'vacão se fez.
O governo em certn época ·mandou proeeder á eleicão,
quasi 19 mezes, ou mais, depois da vaga na minha provilleia,
quando eu concorri pnra senador; de sorte que um nobre
senador quo tinha eseripto aos seus aluigos, dizendo. que não
podia ser eleito, porque não tinba completado o seu quaàragesimo anno ; ao depois o fez, e entrou comigo na lista.
O SR, VISCONDE DE JEQUlTINIlONHA: - Isto prova que eu
tenho 46 annos, porque está se referindo .... (Hilaridade.)
O SR. FEUUAZ: - Não é ao nobre senador que me refiro;
é aqui aD meu collega e parente (apontando para o Sr. presidente do cOllSelho). Qual a razão prineipal? Um ministro
de estado, (dirião) aiuda tambem Dão tinha eompletado os
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40 anDOS. Entretanto, Sr. presidente, póde-se dizer que essa
eleicão deixou de ser logitima? Os nobres concorrentes que
eu tive s~~ bomens muito qualificados, gOZôvão ria opiniao
publica em minha provincia, tinhão todos es recursos para
serem espontaneamente eleitos, a sua eleicã(l Coi toda voluntaria, muito livre. !las deu-se isso e nínguem levantou-se
aqui uo senado para dizer: ({ Para que tánta demora? Sómento para preencherem-se os 40 annos de dous candida~os
do peito do governo? " Ninguem o dis.e ; nós entramos aquI e
não .50 nos fez opposição, nem por esse nem por outro algum
motivo.
Quando, Sr. presidente, estas cousas se fazem para imposicào de um candidato, creio que ha razão; mas meSI:lO
neste caso ha tantos exemplos e imposições fortes que eu
as vezes admiro como aquelles que forão impostos ven~ão
fallar em imposicões, quando se trata dos seus adversal'los.
E' a primeira' .vez que "Vejo uma discussão tão renhida
sohre a entrada do um dos nossos collegatl; nrm se pode
dizer, Sr. presidente, que o senado deixa passar silencioso
_. todas estas cousas; nào, porque o exemplo que o senado deu
não ha muitos annos, talvez em 184.6 ou 1847 é um exemplo que o isenta de toda e qualquer ceusura neste ponto.

O Sn. VISCOJ'<DE DE SAPUCABY : -Em 1847 e 1848.
O So. FEnDAl : - Então o senado annullou totalmente
duas ele!ções' que se procedêrão na provincia de Pernambum.
.
Acho, pois, que toda a opposição dos nobres senadores não
se reduz senão a algumas observações.. Talvez os nobres senadores tenbJo muita razão, quando na discussão de uma lei
eleitoral quizerem reduzir o seu peusamento e os seus desejos a um artigo; mas agora para que tudo isto? Peço
licença ao nohre senador pela provincia do Arrwzonas para
votar contra a sua emenda.
A emenda importa censura. Nós temos o direito de censurar aqui, sem duvida alguma; mas não temos o direito
de mandar por um oflicio uma censura ao &"abinete. Nos.
outros paizes ha as mensageus, mas mesmo hOJe em dia não
sei se as mensagens estào em uso. Quando se quer ao muito,
tornar effectiva uma censura,motiva se a ordem do dia, mas
a ordem do, dia nunca é communicada ao poder que se censura.
O SB. SILVEIBA DA ItloTTA:-Serve de advertencia.
O SB. FERRAI: - Pois bem; se é preciso advertencia, está
f~ita pelo parecer da nobre commissào pela discussão aqui
havilfa, mas esse outro meio me parece irregular.
O SB. SILVEIBA DA MOTTA: - Então V. Ex. não condemna
a discussào ?
O SIl. FEnBAz:-Não condemno, meu caro, senhor; pois 8e
sou sempre o primeiro que tomo a liberdade de fazer as miD.bas observações, não posso nunca censurar áquelles que pratlcão d.o J:lOlesmo modo; mas acho o meio proposto pela emenda mUlto Irregular.
Se o nobre senador quizer que passe alguma emenda,
declare quaes são as autoridades que devem ser responsabi~
lisadas por este ou aquelle facto ; mas re lommendacão COIOO
esta aspersão, porque 110 oflicio ha de ir esta aspers1io, ereio
que não podemos fazer.
Senbores. o senado não é um corpo qualquer, é um corpo eminentemente conservador. Póde ser que eu tenha errado; não deixarei de curvar a cabeça aquelles que me fizerem
uma censura qualquer j mas na nossa posicão mesma individual, embora não sejamos conselheiros dê estado nem tenhamos o~tro qualquer emprego igual, me parede que não
devemos 11' tão adIante como um deputado na sua camara o
póde fa~er. Ea certa~ cousas que não são proprias da posição socla~ que nós oc~upámos no governo do paiz.
Eu, pOIS, Sr. presldeude, não obstante as consideracões
que os nobres, senadores têm feit.o. bei de votar pelas êonclusões danobre com'!1issão ; e, se V. Ex. entende que esta
discussão deve ser adIada, peço desde já que V. IIx. se digne de aceitar !,Im requerimento de urgencia sobre a materia,
que tod.11 o m.u.ndo lli!be que li ur~ente.

O SB. SILVEInA DA l!oTU :
urgente por sua natureza.

~

Não é mesmo preciso; é

O ~jr. Fcrreh'a Pcuna :-Sentindo qoe a minha enwnda não mereea o assentimento dos illustres oradores que me
precedêrão, Julgo-me ainda obríg~do 'i: Cazer algumas cou;}deranões para justifica-la, e sere! mlllto breve po.rque nuo
desejo concorrer para que esta ~Iscussão fique adwda peja
hora.
Quanto á validade da elei!jllo, estando de accordo, como
já disse, com a ilIustre commissão pelas razões expostas no
seu parecer, julgo escusado r~peti-Jas, ou accrescentar-l~e
qualquer outra em resposta aquelles senbores que pensa0
diversamen te. '
Entende o nobre senador por Goyaz que,em vez de fazer-se
ao governo a communica!jào indicada na emenda, que provavelmento ficara sem o desejado ejl'eito, como tem ficado •.
se~undo lhe consta, outras semelbantes .. dvertencias, ou reeo~nmenda!lões, deverá o senado tomar uma delibel'allão que
sirva de nôrma á sua commissão de constituillão, para. que
não possa, quando bouv~r. (Ie examinar as acta.s de qualqu~r
elei!jào, contar como v."lIdos os votos ~e. eleIlores! a cUJa
eleigão não te Ilha sel'Vldo de base a legltllna quall.fi~~!lão.
Discordo, porém, com grande pezar,. desta opllllao do
meu iIIustrado collega, estando convencido de que nem se
deve receiar que deixem de ser attendidas e toma~ns em
consideracão pelo governo as observações e advertenclas do
senado, sôbre mate ria de sua exclusiva competencia, como é
esta de que se trata, nem será possivel estabelecer-se como
simples disposicàO regimental a regra indicada pelo nobre
senador, quando toda a questão consiste naquillo mesmo
que ene pretonde dar por decidido., isto é, em sab.el:-se qual
a qualificaRão que se deva comllderar como leglltma para
cada eleicão.
O debate tem mostrado) com todaJ a evidencia que a pro·
pria lei regulamentar carece de reforma, ou interpretallão
no ponto de que se trata, e cmquanto isto se não fizer por
um novo acto legislativo, o sen sentido só pod.erã ser fixado
no tocante ás eleillões de senadores pelas deliberallões que
o senado tomar quando houver de Y~rificar os diplomas dos
nomeados, isto é, por arestos que slrvào de norma a todos
aquelles que tiverem parte na execu!lão d:l mesma lei.
.
Quando suscitei esta questàn, apresentando um requerimento, observou-se que deveria ficar reservada para a occasião em que se tratasse de verificar a legàlidade do diploma
do novo senador.
Agora que essa occasião se apresenta, diz a ilIustre commissào de constituicào o seguinte: (lendo.) « A.ntes, porém,
de entrar nesse desenvolvimento, releva não deixar no silencio uma eircumstancia que deu assumpto ao requerimento do
nobre senador pela provincia do Amazonas, apresentado na
sessão de 2,1, de fevereiro, e discutido em 5 e 15 de março,
visto como na discussão sobresahiu a idéa de que o objecto
devia ser tomado em considerallão, quando, depois de feita a
eleillão, se tratasse da verifica!Jão dos poderes do novo
senador.
cc A eleição teve por base na maior parte a qualificaçào
do anno passado quando pouco tempo Caltava para comple
ta r-se o processo da deste anno. O vice-presidente da provincia marcára o dHi. 10 de abril para a eleição pl:imal'la, e
a 17 dest~ mez devião reunir-se 'os conselhos mUlllclpaei de
reeurso. Não estando, pois, concluida em todas as pdrochias'
a qualificacão do corrente anno, fez·se a eleillão pela do anno
passado, n'aquellas em que esta era a ultima completa, nos
termos das decisões do governo.
« Este facto não se oppõe á letra expressa da lei, mas
estando tão proxima a conclusão da nova qualificallilo seria
mais con forme ao pensamento della que se deCerisse para
então a época da eleillão, designando-se dia posterior á coU·
c!usão dos trabalhos dos conselhos municipaes
cc A commissão entende que Cactos semelhantes não se devem repetir, para evitar que votem, ou deixem de votar individu~s que, ou perdirão ou adquirirão na époea da revisão
a qualidade de votantes; e sente que o nobre ministro que
expediu as ordens para esta eleição não seguisse a respcito
della o mesmo principio que o diri~iu ácerca da eleição a

j

5'7

SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1864.
ue se procedeu na Bahia para preen~himento da vaga pro·
~eniente do faUecimento do conselhello Manoc! dos Santos
I\lartins Vallasques, como consta do scu relataria aprescntado no anno passado.
O que cumpre, pois, saber (prosegue o orador) é se a
maioria do senado está ou não de accordo com e3las obsel'vações da sua illustrada commissão de constituição.
VozEs:-Está, está.
O SR. FERRElllA PENNA:-Se a mmona está de Rccordo
com as observa!lões, e deseja que produzão algum eITeito, se
é este o seu pensamento, deverá manifesta-lo por uma votaoilo, approvando a emenda; no caso contrario serão a. mesmas observanões a todo o tempo consideradas como opiniões
individuaes uos tres il!ush'es membros da commissão, não se
fazendo, entretanto, communica\jão alguma ao govel'llo com
o fim de preveniL' a repetinão do semelhantes irregularidades
O SR. 8ILVElnJ. DA MOTTA:-V. Ex. tem razão, porém não
basta o que propõe na sua emenda j é ainda muito pouco.
O SR. D. MANOEI.:-O senado é quem deve ensinar o go
verno a entender a lei?
O SR. SILVEIllA DA ~loTTA:-Páde estabelecer regras na ve
rifica!1ão dos poderes.
O SR. D. ~1ANOEL:-Não póúo tal.
O SR. FERRElllA PENNA : - Não pó de tLII Se a lei é real·
mente obscura e duvidosa em ponto que interessa iÍ eleir,ào
dos senadores, quem, se nã(J o senado, poderá explicar e
fixar oa seu sentido, emquauto não houver interpretacão
authentica?
•
Poder-se-ha porventura sustentar quo depois de haver o
senado julgado nuUa ou irregular uma eleir.iio de senador
por ter sido feita de manciri\ quo não lhe parece conforlllQ
á letra o espirito da lei, fica ainda ao governo a liberdade
de continuar a executa-la e a fazê-Ia executar do mesmo
modo? Creio que não.
Disse um honrado senador pela Babia que a approvacão
da emenda importará uma censura ao goyerno....
O SR. FERRAZ :-Eu acho.
O SR. Frmr,EIR.l PENNA: - ... censura, que o senado não
páde fazer por este meio; mas o que me parece mais exacto
é que no caso presente nada mais faz o senado senão usar
de .um d,ireito. firmado por numel'OSOS precedentes, declarando
a llltelhgencla que dá á lei em materia de sua exclusiva
competencia., visto que sobre ella divergem as opiniões.
.Ainda, porém, que houvesse censum, tendo ella de recahlr s?bre os agentes responsaveis do poder executivo, não
faltanão exemplos de umll e outra eamara que a aulorisassem.
.
Em summa, ~stou persuadido de que, com 'l approH!1ão
da emenda, ficara estabelecida para os casos semelhantes a
regra mhis conveniente, emquanto não se faz a reforma de
que a lei carece; e ainda quo o senado em sua sabedoria
resolva o contrario, ficar-me-ha a cOnyic!Jilo de ter cumprido
um dever, pugnando pela fiel observancia da mesma lei segundo a intelligencia que posso dar-lhe.
Finda a .d1scussao, farão approvadas as conclusões do parecer! e rejeitada a emenda; e o Sr. presidente disse que,
em Virtude da carta imperial do senador eleito. e da decisão
do ~enad?, que julgou legal a nomeação, declarava senador
~o Impen? o Sr. co~selheiro F~ancisco José Furtado, a quem
la-se olliClar para VII' prestar Juramento e tomar assento no
senado.
l)

•

2" PARTE
ORÇAMEl'(TO DA mSTlç,\'
. Proseguiu, estando presente o Sr. ministro da justica, a
discussão que ficára adiada na sessão anterior, da'pro3°. com as respectivas emendas
ua outra camara.
foi lida, apoiada e Bubmettida lambem á discussão, a segumte:

~osta do orçamento, no art.

EUENDA.
« O instituto dos menores artesãos

estabelecido na casa
de correcção da côrle, será extincto' logo que o govel'llo tenha dado outro destino aos mesmos menores; e a respectiva
despcza de administração e ensino será reduzida gmdualmente, á medida que for diminuindo o numero de aprendizes, que Qodel:áõ ser passad~s para as companhias de aprendizes marinheiros, e de artlfiees dos arsenaes de marinha e
da gucrra.- Silveira da bfotia. «
O §l". bat·i'io de lilll.. itiba:-Não é minha intennão
demorar por muito tempo a discussão do artigo que occupa
a attenção da casa, nem tenho tambem desejo de hostilisar o
minis teria, e ainda menos o nohre ministro da justiça. Sei
que o ministerio se acha em g-mves embaraços na outra.
cnmara e eu não pretendo augmentar a affiicção em que está.
A amizalle que consagro ao nobre ministro da justiça tamb~m
me determina a não concorrer para flue elle deixe de continuaI' na presidencia do conselha. ~Ias, hal'endo formulado
duas emendas ao artigo do orçamento da justiça de que se
trata, corre-me o dever de dar algumas razões para fnndamcntar essas emendas, o depois tratarei de f.zer ligeiras
observações sobre os differentes paragraphos do mesmo artigo.
A primeira das emelldas refece-se a um pensamento ennnciado pelo nobre prcsidente do conselho como essencial na
situação presente; S. Ex., não só no relataria apresentado ás
camaras, mas no discurso da corôa 1JronUllciado na abertura
desta sessão, declarou que era da primeira necessidade elevar
os vencimentos da magistratura, sem o que não era possivel
que ella preenchesse satisfactoriamente as obrigações de
administrar a justica como deve. Aceitou desta fárma o nobre presidente do cônselho esso pensamento, que fôra produzido em tempo dos ministerios flue lhe precederão. Não vejo,
pois, razão para que na IIctualidade nao deva aceitar a emenda 11 que me tenho referido. E' ella copiada .da proposta que
foi abraçada pelo nobre ministro e por seus dignos coHegas.
Hesitei, a principio ~m apresenla-la, considerando o estado
financeiro do paiz. Via e vejo ainda um descoherto ou deficit
consideravel no orçamento qne está em execução, e no que
agom se discute para os dous annos financeiros que hão de
findar em 1866. Esse defieit, reconhece o nobre ministro dll
Í<lzenda, que é da quantia 6,000:000$ pelo menos. Para fazer
face á elle o nohre ministro não nos suggel'iu os meios conve·
nientes; não pl'OpOZ mesmo ncnhuma reducção nas despezas
que tinhiio sido iniciadas na proposta do orçamento; aceitou,
apena>, algumas reduccões feitas pela camara dos SI'S. deputados e se achão indicidas nas emendas daquella camara ao
projecto que se discute.
llavia-nos S. Ex. dcclarado positivamente que não aceitaria o orcamentu sem os meios necessarios para cobl'ir o deficit que' nelle pOI'ventura houvesse j entretanto S. Ex. acolheu os de que estou tratando com o deficit já mencionado
sem que na camam dos 81'S. deputados se houvesse proposto
outro meio para cobri-lo senão o desgracado meio dos emprestimo~
Eu sei, Sr. presidento, (fue' uma escola recente
admitte o principio de qU3 não ha necessidade de impostos
seml0 pam pagar os juros dos emprestimos que se fizerem
para satisfazer as despezas publicas ....
O SR. VISCONDE DE JEQlilTlNllONH,l : - E' a escola do judell
Pinto.
O SR. BARÃO DE MURITlBl: - A esta escola, cujo autor ()
nobre senador teve agora a bondade de lembrar·me, é que
eu tinha feito allusão. Parece quo é esla a mesma segUida
pelo nobre ministro da fazenda; pois que o deficit que 50 ve··
rificou no orçamento passado foi preenchido com mais de um
emprestimo, e os 'lue devem realizar-se nos annos desta lei
deverão ser tamhem cobertos por outl·os tantos emprestimos.
Que doutrina, pois, senão a d~ que fiz mencão, é a que agora
se está praticando neste paiz 'I
•
Ora, 50 o nobre ministro entende que as despezas ordinarias devem ser feitas pondo-se em pratica a doutrina dessa
escola, não é muito que, julgando essencial e necessaria a
despeza com o augmento dos veAcimentos dos magistrados,
eu, por conta de S. Ex., procurasse apresentar emenda em·
que se consigna lal augmento. O meio de faz ar-lhe face é
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commoào: contrahe-se um emprestimo para que não se deixe
que a administração da justiça padeça, visto como os maglstra~os, segundo .a .opinião do no~re presidente do conselho, nao podem Subslsllr sem que seJão os seus 'Vencimentos
melhorados.

tempo que alJue\Ia camara teria direito de approvar actos do
poder el:ecutlvo da natureza dos que estou tratando.
E' tão certo o que acabo de proferir que vou ao trecho de
um discurso insuspeito para o nobre ministro, e que prova
bem que a camara mesmo não reconhecia ter esta atlribuição, mas que estava resolvida a cl'eo-la pela convenienSn. FERRAZ :-[sso é verdade.
cia de deffender as liberdades publicas. Disse, na questão das
0 Sn. BARÃO nE IIfUlIlTIBA : _ Espero, pois, que o nobre aposentadorias um honrado membro daque\la camara que ó
. .
, o chefe, creio eu, da maioria della. (Lendo,)
nllmstro 00 justiça, assim como os outros membros do gabiO Sr. Martinho Campos, na sessão de 2í de maio deste
nete, aceitem a emenda que formulei e que posteriormente anno:
"
mandarei á mesa.
A outra emenda, que desejo sujeitar á consideracão do
« Na questão de aposentadorias se objecão podia ser feita
nobre ministro .da justiça, tem relação com uma mat~ria já á medida, no terreno em que ella tem sido collocada entre
bastante debahda nesta casa. Para esta emenda não tenho n6s desde de muitos annos até, hoje é que é -uma nova e
grande esperança de obter o voto do nobre ministro, mas 'importantissima attrihuicão foi adquirida pela camara dos
entendo que ella não p6de deixar de merecer a attenção do deputados. (Apoiados.) Que os rctrogados se temão de
sena~o, como tem. mereCido o assumpto, a attenção de todo semelhante attl'ibuilJãO, e do augmento de poder que dahi
o palz. Ella consigna fundos para os quatro ministros do vem para a camara dos deputados, eu comprehendo; mas
supremo tribunal de justiça, que forão illegalmente aposen- que um liberal mais adiantado do que cu como ti o nobre
tados pelos decretos de 30 de dezembro de 1863, e para dDus deputado, se Ilrrecêe de um - au"mento de poder para o
. desembargadores que ainda existem, tambem aposentados ramo temporario - do corpo legisfativo dificilmente posso
por esses decretos.
. comprehender. ))
Os fundos não se limitão aos ordenados destes magistraCreio que não posso citar opinião mais autorisada para o
dos, comprehendem em todos os seus vencimentos, porque honrado ministro. Esta doutriua foi, ti verdade, combatida
penso que por ora não podem taes magistr~dos ser havidos por muitos dos honrados deputados que pertencem a situacão
como aposentados; não ha nenhum act.o do poder legislativo nascente, mas esses honrados membros pensa vãO, como'eu
que approve se~elhantes aposentadoria~ (alJo(ados); cumpre, penso, que o governo obrou inconstitucionalmente com a
portanto, consignar os meios necessanos para o pagamento promulgação dos decretos de 3'0 de dezembro de 1863.
llItegral.
Ora, quererá o nobre ministro sanccionar uma doutrina
Não se limita, senhore~, a minha emenda a esse ponto desta ordem? E se a não sanccionar, em qual artigo da
somente; ella consagra a idlia de serem bavidos como nullos constituição se poderá fundar para sustentar que os decretos
esses decretos inconstitucionaes. Eu não elltrarei na di scus- de 30 de dezembro forão approvados pela mesma camara?
são da inconstitucionalidade desses decretos, porque b"stl1, Desejo que o nobre ministro. expondo com toda a franqueza
para prova la, a opinião do nobre presidente do conselho, as suas opiniões a semelhante respeito prove qu, e os decretos
exposta da maneira a mais brilhante cm mais de um dis- de 30 de dezembro estão approvados ]lela call1',ra' dos Srs.
curso na camara dos deputados, Nesta mesma casa, S. Ex. deputados. O que é certo ti que elles jazem sem decisão nanunca defendeu a constil.ucion,didade ou legalidade de seme- quella camara.
Um outro embaraço talvez pudesse surgir para adopcão da
Ihantes decretos; sustentou apenas, que o procedimento lio
ministro que referendou os decretos está approvado pela ca- minha emenda, e é qne. sendo os decretos de 30 de dezemuwra dos deputados. Ora, sendo os decretos, segundo abro actos do poder executivo, parece h<iver confusão de poopinião do nobre ministro, illegaes ou, como se exprimiu del'es em serem estes actos annullados pelo poder legislativo.
S. Ex., nttentatorios da constitui cão e ai,nda mais actos de Mas esta objecção cahe muito naturallllellte, se attendermos a
"Verdadeira corrupção, eu julgo qüe a assémbllia geral, que que o governo não exerceu ncto de sua atlrlbuicão ; com"Vela sobre a guarda da constituição e das leis, não p6de metleu um abuso e excesso de poder: ~ ,ua incompeteQcia
consentlr que produzão effeito; entendo que é de sua obri- é manifesta: elle usurpou atlribuicão que a constituicão lhe
gação rescindi-los e annulla-lós como VIOladores do pacto não confere, mas s6 ao poder judiciario. E, portanto, se pela
f~Il!lalllental.
mesma constituiç io aó camaras legislativas devem velar na
Ha, porém, uma objeção ao procedimento que eu solicito guarda della e di, s leis, não vejo nenhum meio pelo qual esta
do senado, e Vi:m a ser que o nohl'e ministro suppõe que o obrigação possa 5 Ir eumprirla senão o de um acto legislativo.
é'llo do n,inistro !la justiçD do 1863 foi appl'ovado pela caE note-se, que o arl. 1i3 d" constituição, a que me refimel!'" uos depatadcs. EX""linJ.Ildo" porém, este negocio com 1'0, prova sobejamente que não é a camara dos SI·S. deputaaiJimo I!espr(Jl'eni!!o vê·se qUl; o nobre ministr'u labora em um dos' somente aCIuella que deve intervir lia reparação dos
perfeito equivoco; v"rljue em tempo algum a camara dos aetos ille~aes feItos pelo govel'llo, mas sim a assembléa g-edeputados declarou que appro"Vava semelhantes actos. O 'Iue ral. E pois, quando se trata de propôr uma emenda. a qual
essa com.ra declarou foi que o ministro que tinha referen- reune as condlcções de ser dlsculida e approvada pela assemdadO os decretos não era criminoso por esse facto. Cou;a sem bl"a geral, não se p6de dUVidar que se está marchando no
duvid~ ~lUito diversa da approvação a que se soccoJl'e o no- terreno do arl. 1i3 da constituiêãO.
hre IDlIlIstro.
Se eu tivesse necessidarle de apoiar com ex~mplos, a opiI'ü ver'dade, como póde o nobre ministro sUPllôr que a I mào que estou expendendo, encontrarfa nas leis actuaes, vicamora tivesse approvado os actos de que tenho feito men- gentes, exemplos que parecem tirar toda a duvida' a semeÇão? Seria preciso, antes de tudo, que o nobre presidente do lhantc respeito. A resolucão de 15 de nOl'embro de 1827
conselho demonstrasse que a c,1mara dos deputados tem a declarou irrita e nulla Ulila provisão do conselho supremo
n~eess:tria autoridade para approval-os; mas isso li o que wilitar ácerca c,. certa fiCção intentada por um militar. e
alllda lIão foi demonstrado e o contrario é que parece e li- "ccrescentou no § 2': {( Os pr~ce'sos julgados, ou ainda pend~nte. examinada a constituição; porque sabemos que, as- dentes, e.m Virtude de.;ta .provlsão suo nullos. c ficão sujeitos
~I~ ~omo o senado, a camara dos deputa rios não tem poderes ill formahdades das leiS vIgentes. " Se portanto a declaracão
Jlhmltados, suas allribuiciles estão defidas na constituicão de nullidade de um acto inconstitucional do poder oxecutivo
e em ninhuma dellas p6dé caber a de que se trata. Portarito, é uma invasão feita pelo poder legislativo, enlão cumpre dicomo poder delegado não p6de exercer uma allribuicão que ~er-se que a resolução,que submettiáconsideração do senado,
•
IIlvadlU aquelle poder; mas não, senhores, essa provis~o
lhe não foi conferida.
E isto, senhores, é tanto mais verdadeiro quanto, para que c~ntinha disposiçãO manifestamente contraria ás leis e a conse qulzesse dar por approvados pela camara dos deputados os slltuíção, e devéra por isso ser revog-ada, como devem ser
actos de que fallo, recorreu-se á doutrina .Ie que a mesma annulados os decretos de 30 de dezemhro de 1863.
camara p6de crear para si uma nova allribuicão. Se esta . Não foi s6 essa a lei que interveiu em acto de poder
doutrina fosse verdadeira n1lO se poderia duvidâr por muito diverso. Temos tambem a resolu"ào de 23 dc agosto de
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1828, que é ([uasi no mesmo sentido concebida, posto que
para ef!eito div~rso.
Não deve pOIS haver escI'upulo da parte do nobre presi.
dellte do conselho em aceitar a emenda no sentido de serem
iulgados nullos e irritos os d.ecl·etos a .que UI" hoi rerorido.
fazendo aSSim, S. Ex. dara urna satIsfil!l,10 ao publico, e
urna .prova do que, p.rol!lettendo no seu programm't a o'oservanCla fiel da constltUJ!;ão, tmha o proposito firme de o
fazel', e.que tl'~d~z e~se programma em actos positivos. A
expresssao do mmlsteno antenor sobre o nobre presidente do
conselho, que quena salvar a responsabilidade do ex-ministro
da jm'ti~a .. essa press[io já não exi-'te, está ou parece estar
extmcta : e tempo, pOI·tanto, de render homenagem á constitui~1io, de curai' a lesão que se lbe fez com os decretos de
30 de ,Iezembro.
Crei~, pois, que não será razão para que se deixe de attender as emendas que tenho procurado fundamentar a neco,sidade de tO,rnar á camara dos SI·S. derutado,; a proposta quu
se discute. fendo J,1 pil.s;;ado uma emen la a' 2° olrti"o Dão
é muito que outras passem; a discussi'o a Illspcito daquelle
enyol~o ta.mbem a dlscussào dos outro,. N.',) ha por con,equencla llISS0 o menor retardamento: eu não mandaria ns
duas emendas se já não tivesse passado llma outra no ministerio do imperio.
.
Mo parece que . presente .' .3sao nJo d',vemos ter e:perança de quu o ,rç'lmento sei" conclt"io ":u ambas as ealnilraS pam ~uh;r á ~ancçf0. Todos sn l '·,n 'le d,'pois rle '23
de agfJsto

nilO

havel'a

mat$ nUlllel'O

na ";)m I'a dus Sl'~. de-

putados. E,ta razão não é menos di., ta , e ser atlendida,
porq~e se ha de converter em facto que nao póde ser evita rio
depOIS de. e.lto .mezes de trabalhos bem pouco satisfactol'ios
para o mllllsteno.
N~o ~erá, portanto, a assembléa geral prorogarla, e consegullltement-e. o orçamento. com as emendas que jlnssarem
DO senado tera de g~l' conclUldo e cnnvertido em lei sómente
na sessão proxima rutura.
Agora, Sr. presidente, tomarei a liberdade de offerecer ao
n?bre minis.tro da justiça algumas observações ácerca de
dlvel'sos tOplCOS de seu relatorlO.
9. primeiro topico, de que vou tratar, é o relativo á tmn
qUllhdarle e segurança individual: Nelle se expressa, como
digno de ser trazido ao conhecunenlo da aósembléa rycral
um facto que teve logar em uma das pt'ovincias do 170rte'
um rapto, ou c.omo quer que se possa cbamar, de uma meno;'
da casa de seus paes. O. nobre. ministro, depois de ter contado o facto como lhe fOI .refendo pelas autoridades locaes,
aprovaudo t?do o rrocedlmento, as vezos violento, assim
dessas autondades, .como do vice-presidente da provincia,
accrescentou o s~gumte : (lendo)
« Releva aquI ponderar. que a. nossa legislaçãO criminal
sobre o.rapto niio presta as ramlhas a protecção, que cumpm\, nao. tanto p~la ~r~ndura da pena ~ue imp?e, corno ror
~azer denvar do hm hbldmoso a essencm do Crime, quando
e certo que, pelo facto de tirar algumn mediante violencia ou
se~ucçào a qualquer mulh~r da casa ou logar em que estiver,
sela. para abusar della, seja para constranger 05 pais a con·
sentIrem no casam?nto, ha motivo de sobra para o legislador
. exercer toda sevcndade, sob pena de ficarem a autol'idade e
. o lar domestico <Í"lIlercé da audacia de qualquer aventureiro
que, com a mira em casamento de vantagem, as quizer per·
turbar.
Ora, o nobre ministro na deelarar.ão que fez na historia
qu~ contou deste nee0cio! ~anifestoú q.ue !!u.o )lOnve rapt~,
pOlque, a ~lenor nao fOI tirada para,fins hbldmosos; entret~nto que IS.tO confessa S. Ex., approva os pl'ocedimentos
VIOlentos haVidos contra uma família inteira, contra o presupos~o raptor e seu~ p.rentes. Pois,. senhores, o (lue é que
podIa talvez autol'lsar essas procedimentos, se não o crime
de rapt.o de que se . t~atava? Se este não. fora perpretado,
como disse Q nobre llillllstro no fioal do artIgo que li então
nãibo ha justífiCa!;ão pnssivel para as violencias que se fizaruo
50 pretexto do que não existia.
'
O Sn. FERRAZ:- Foi uma rede.
. O SR. BA.RÃO nE ~JURITIBA:- Esta declaracão do nobre mimstro pôde. influir poderosamente sobre á decisão do jury,
)J

porque a proDria ll1lrraç;10 que o nobre ministro fez do crime
demonstra ql~e.a menor não foi violada em sna honra e nem
se dera fim llbl(hno~o, mas sómente de obter-se o cazamento
da menor com o pretendIdo raptor.
~ _SR. FEnRAz: - Ainda que fosse, foi uma rede de persegUlçoes.

O SR. BARÃO. DE MUnITlB.~ : - O (lue admira ainda mais ~
q~e o nobre (~l!llstro tll'esse ilpprovado o procedimento crimlllal, que fOI lIl~taurado relo chefe de policia da provincia.
O nobre ~11lI;tro, que declara 4ue um dos defeitos capilaes da leI de 3 de dezembl'o é que a policia fornw os processosde cnlpa, é o p"oprio que vem "!Jprovar que o chefe
de rohcla fo,;se ao termo di. perpetnlc:lo d" delicto, bw:enrlo
m~gl~trí\dos no logal'j e .rorma~s~ por ~si nw~mo I~S~C processo.
."el bem que o chefe O~ ~ohc'il t!lm e"a a: t",buir:"" pur
ler; n.las sal tambem qUI) um g:>VC:'n(). t!U~ ii\'f'sse ...; iJl~L'S
~lIunctadas pelo uobre mini3tro rie sp.pnr"c'lo da pn;.icil: i'"~
Justiça, acharia na lei de :; de (iezembro rec·urso,: Pill? SI'I":.··
I'ar de facto a policia da justiçrr; por isso di;:o, Ijue é 'I·,m.
llagran~e contradição da parte do nobre ministro não IJÔr em
execuçao o ~ne tem no peusameu to, desde que a lei o autorlsa pal'a o lazer.
. Sabe o nobre mini.tro que a lei de 3 de dezembro definindo as attribuições do chefc e as dos deleg-ados de' poliela, dedara que elles remettel'áõ torlas as j,,[ormaeões e
tncios os auto, e diligencias, que tiverem feito. ao juiz com·
pe~ente JHl1'U ronnl~r a ct~lpa. O goV(~.nlO quo desejasse que ().
~u:~a n,~o ros,e tOIT<lilOa peh n'ltonuacle polici'd, devia riar
Jn:=!liucçoes aos C~Jcf~.s ue pO!Il:I<l e Ijchl~f}do:;l lJ<ll"a Ilue, em
t.o.dos 05 casos; observassem .ess~ di5jJosiyJo, l'nr'lue a,,;im
ficaria sepal'a1la a puILCH\ ua ]ustlg,a sem ser necessario e:-;pe-

ral' por eS"l ephemera proposta que se acha ua camnra dos
Srs. rleputados.
Mas é, senhores gue o quo se quel' com a proposta é fazer
alarde de progressismo; o que se quer ó fazel' crer que se
desempeuhil o prog-ramma das reformas; o que se quer é
lançar terra ~os olbos .da população que, renectindo a pouco
uestas materIas, acredIta (lue certas palavras consagr~o tam·
bem cm:tas cQutnnas e que, desde que estas doutrinas são
apregoaoas como novas, na verdade o são.
Digo porém que, 8e ha conviccão sincera de ser essencial
a separ~ção da polida d~ justiça o governo deve comecar
s~m hesIlaçao a .pratlca-la pelo meio que já apontei·e tem
Sido exerw[o mmta~ vezes por lllsinuação do governo e mesmo
sem ella. l\Ias., tal e a convicção em que está o nobre ministro da convenleUCla de ter a policia reunida á justiça, que
approvou e louvou o chefe de polICia de Sergipe que formou
o processo Jnrema.
Aqui na córte, ás barbas do governo, (Iuaes são os processos remettidos aos. ,juizes quatriennaes? Quaes sào
aquelles de que a poltcm, tomando conhecimento não os
con.elua ell~ propria? Porque não fazem os delegados do
pohcla aqml\o que faz o ~hefe ás vezes? Porque nao lhes
lnSlnU~ o governo que dev.~m usar da attribuição que lhes é.
conferida no artigo a .que Ja me refen? Sem duYida, porque
uão quer que ~ poltCla esteja seprrrarla da justiça, e recouh.ece que dahl lhe resultanão embaraços na repressão dos
cnmes.
Faço votos para que o sorriso desdenhoso que se deslisa.
no. semblante de alguns dos bonrados membros que me ouvem,
~ela precurs?r de qu~lquer demonstraçiio positiva sobre a
lfllprocedencla da Oplnl<IO que aventei e tive a hoorrr de traze.
á conSideração do ~obre ministro da justiça.
Sobre outro tOplCO do reJatono do nobre ministl'o tenho
tambem de fazot· alguns reparos, é'o que se refere á moeda
falsa. O nobre miuistro, depois de ter tratado de algumas
descobertas que se fizerao em Portngal, sohre moedeiros
falsos, em ·cuJo poder forito encontradas chapas de notas do
banco ou do governo d? Brasil, conta-nos tambem o que se
passou ~os Kstados-UDldos. Eu achJ que não houve toJa a
prndenclil da parte do nobre ministro; dedaundo que
alJuelles moedelros têm relacões e complices no Brasil mais
que estes não têm. podido ser descobertos; creio que deste
modo S, Ex., sa.CrIficou a causa das mdagações da justiça,
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advertiu os COmlJlices resirlentes no Brasil de que é preciso substitutos dos de direito com todas as atlribuigiles, que
acautelarem-se, tomarem medidas, procurarem meios rle competem a estes, e pois não remedeia o defeito dos juir.es
ovadir'em-se ils indagações que se fazem; ou possão ser feitas mumcipaes actuaes, que é o não terem perpetuidade. Est.
})ela policia. O nobre ministro exprimiu-se da seguinte ma- incunveniente, a reforma só o modifica em parte.
neim: (lendo)
Não é ag-ora occasião de entrar em pormenores a semel( O criminoso José
Gaston, que na policia reconbeceu ! Ibantc respcilo; quand~. a p:oposta for trazida ao conhecicbfllUal'-se Agostinho Lellarte, fez dilferentes-reve\acões mento do senado., havcla ne,ta casa que.lU se occupe com
acerca de seus complices no imperio" E mais ndiante- uma aualyse n:aIS ,~rorulJda d~ todas as dISP.OSI!)ÕCS que. ella
« POJ' ora ainda não sabe o governo quaes os complices dos contem ~a~a ~Iova, que, c~u 1 ez de garantu melhor a 1II,?rdous falsarios Leltnrte o Viln de Lindem,-mas tem expc- dade l.ndlVldua!, como se diZ qu~ elIa garante, e d? repmar
dido as convenientcs ol'dens afim d~ que sejão dcscobcrtos e os VICIOS da lei de 3 de dczemblo, bem pelo conttano elIa
presos. ))
tende a perp~tua.l.os e dlDllnu~ ~or veze~ as.garanlla~ des~es
Pergunto, se ávista disto será provavel que possão mais dlrmtos e de,s~s .liberdades. [ata conhecer-.e qual e a leseI' encontrados no Brasil csses complices ; se ê possi-ve! que furma q.ue se ploJeeta p~r meIO daquclla proposta que occupa
a policia do imperio obtenha resullados das inrlag-ar,ões e a camal a do~ d~p~tado,>}ast~ atte~der ao. segumte: Dlz,s~
diligencias em que tleve estar empenhada para dcscobt'ir que e uma reforma da lei de. 3 de 'ez.eruh:o, entretanlo 50
tces criminosos? Penso que não. Si o uobre ministro rcfl~clir CI~~O artigos, .011 pOllr.os mal'; d.essa lei; sao, ;et9;ados. p~lo
no que esc~'eveu, creIO que !Ia de ~onc,Ol'dar em ~ue.nessa plo!ecto. ~;ICl tle 3 de dezembl.o .conlem 121 ~lllb.OS. e "throcca>l~o nao deu parllcular attenr.'IO as consequenclas da m" se. cJ1fa.t,~amellte que. tal lei e reformada_. n:dlOr pade
tias dlspos'~oes quc se lem nessa prop05tn nno sao reforma
tlelaracão que f e z . . "
A rê,;peitoda administragão da justilla, t.endo eu jád.ito da,l.el dC,? de ;Jcz~m.br~! DI.as d~ c~dl!to do, processo enn~l
algumas palavras sobre a separa~ão da justlr,a da poliCia, n~l, ~u~_~ to~. 5 a, attl~buldas ,I lei de 3 ae dezcmhro SdO
accrescentarei breves ob,erva!lões ácerca das oulras bases du )o"noe~ d.sse c?dlg , como,essa ~c que arnda ba pou.co
quo o nobl'C ministro da justiga assignou á reforma iniciada m~ occ.u~el ~ respello da conf~sao da Justlr,a (;O~I a pollc:a.
na eamara dos Srs. deputados. Disse S. Ex: (lendo)
Nao fOI. a lei ,de ~ de dezemblo q.ue cr~ou eS.a conrus~(Q,
. .
.
ella eXistIU nao 50 nas nossas leiS antigas mas no codlgo
« As bases prmclpaes daquella reforma consistem: 1', na do processo criminal.
separação das funcções puramente policiaes das judiciarias ;
.
2', na restituição do ,encargo de julgar aos magislr!!rlo. perO Sn. VlsconDIl DE JEQUlTlNIIONIU :-ApoJado.
petuos; 3', na elevaçao dos venclmen.los da mn~lstralura,
O Sn. nAnÃo DE MU"lTlnA:- Ao contrario, li lei dc 3 de
com o proposlto d~ a~xlhar a sua lIl~ependenc.'a; 4,'! n.o dezembro comecou a fazer alguma separacão ...
augmento do garanllas as deCisões do tnbual do Jury, IWlI•
O Sn. VISCONDE DE ,JEQUlTlNllONnA o-Pretendeu.
tadas pela anterior leGislação; 5', no reforço c algumas
O SR. u.nÃo DE MUIllTlDA :-... ao menos abriu a porta
garantias á liberdade Individual, que a lei de 3 de dez em·
bro havia restringido. "
para eBa,
Quem ouvir o que acabei de ler, persuadir-se-ha que,
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Não roalizou, mas
com efIeito, a reforma trata de todas essas cousas e comIJre- pretendeu.
bende largamento os assumptos que refere o relatorio; mas,
OS
'1
. D -d
t
I
.1
a verdade é, não direi o contrario, mas que a reforma não
. R. DARAO ~E 11 ur.ITIH.- ~' e. e_s~e empo .r ~ta o uecorresponde por maneira nenhuma semelhante enunciacão. seJo que se manifesta em separal a Ju,llça da pohcla.
O Sn. FEnnAz :-E' uma necessidado.
A respeito da separação da policia da justiça já nolei que
não era possivel acreditar ~a sinceridade do. ministerio, P?r
O Sn. HnÃO DE MURITIDA :-Não é ~ambem occaslüo OI"
qu~, .podendo tornar efIecllva essa sepat:açao pela prOpl'lil portuna de examinar até que ponto pôde s~r levada Ilssa
legislaçãO aclua.l, ao .menos n certos respeitos, nao tem dado separar,ão; o que porê;n é certo é que a reforma não dá 05
nenhuma attençao a ISSO. . .
.
meios necessnrios para que essa separa!)ãO tenha logar;
P~lo que pertence a resl,ztUlção do encarg~ de Julg~r. a?s porque, além de tudo, àcsprezou a. organisallão do minismagistrados perpetuos, cre.1O q~e o nobr~ mlmstro, redlglnoo terio publico, pelo qual se poderia cbegar muito adequadaest~ ~arte do seu relatol'1o, lIao refiechu nas emendas que mente a uma semelbante .eparall,Io.
OS
_,
J
'"
S
d ,'d
acellára ; se o fizêra não a escrevena de certo com tão pouca
R. V!>CONDE DE EQUlTlNnONlIA.- em U11 a.
l'eserva.
. A' vista dessas emendas adoptadas pelo uobre ministro o
O Su. DAuÃO DE l\IURlTI~A :-As outras disposi!)iles que se
Julgamento das contravenções das posturas municipaes e de lêm no projecto da camara dos deputados e que pão são re·
certos crimes, ilté mesmo de responsabilidade, é commeltido lativas aos cinco ilrti!,os de que fallei, nem ao codigo do
aos juizes de paz, que sem duvida não são perpetuos, nem processo criminal, são disposi!)ões já passadas no senado;
o[erecem garantias de scicncia, de imparcialiJade, de inde- não é portanto nenhuma idéa nova que se quer agora sanlillendencia, salvas poucas excepções, em comparação com os ficar e apresentar como um achado que deve influir muito na
actuaes juizes municipaes, a quem se subtrabe essa atlribui- manten~la das garantias da liberdade individual.
ção ; e .direi mes~o que não ~o disti~guem dos delegados ~
O SR. VISCO/IDE DE JEQUlTINIIONll :-E \lUmo talisar li sisubdelegados senao em relaçao a ongem, que, em boa fe t Co asce t
.~
r
ninguem ailirmar(, que é mais pura; como, pois, se pôde as- uaça n
n e.
.
.
severar que se tira altribuição de julgar de juizes temporaO SR. nUÃo DE ~lunITlBA: - E immortaltsar ? Situação
rios para passa-Ia a juizes perpetuos, quando vejo' que é gaseente, como. ben;t diz o nobre sen.a?or pela ~ab!a. O que
quasl o contrario que faz a reforma? Pa,são algumas ato realmente adnma e que o nobre mmlstro da Jusllça tivesse
tt:ib~içoe~ dos juizes municipaes actuaes IIara os juiz~s de eseripto o ~egu!ntQ artig-o ~o:. (':endo) "No r.eforço rle alg~'
dU'elto, e verdade; mas ao mesmo tempo passão atlnbuI- mas garantIas a ltberdado mdtvtdual que a Im de 18U haVIa
ções importante. pal'a os juizes de paz que têm a curta du- restringido.))
. .
.
ração de um anno, e que são muilas vezes o resultado das
Eu desejo que o nobre mllllslro se 5ll'va apontar·me
intri.g~s fa.ceiosas das localidades. Não é desta maneira que qu.aes são essa.s garantias. de-reforço, que se encamÍl!h~o a
o mmlsteno ha de provar que a reforma contém 05 melhora- eVIlar as restnccões da Im de 1841. Peco ao nobre mllllstro
melitos que se diz que são desejados. Isto serve, quando que baja de inMcar em que consistem';" terei muita satismuito, para iIIudir as pessoas que se não applicão ao estudo fação em ouvi-lo e de certo lucrarei muito para minha
dessa reforma.
instruceão.
.Não é Jlorta~to exa.cto o que o nobre ministro consignou
O nobre ministro pro~urou. juslifica~ .a creação de mais
em seu relatono, e amda é menos exacto quando se consl- algumas relações no Impeno com a Idea de que, passando
dera que Onobre ministro adopta juizes quatríennaes pâra para os juizes perpetuos os julgamentos que Laje pertencem
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aos juizes municipaes, haveril necessariamente maior numero
de recursos; parece que o nobre ministro não se refere á,
appellaçõ~s dos juizes municip~es_ 05 jui~e~ de dil·~i.to que
ter'lio de Julgar as causas que Julgavão os Junes munlclpaes ;
destes inlerpunbão-se appellações e eu não sei como, passando para os juizes perpetuos essa mcsm1\ atll·jb.uiç~o, póde
crescer o numero de appeliacões; o que eu 1'eJo e que as
appellações que ate agora 510 intel'postos dos juizes municipaes. passão a se-lo dos juizes do direito j e eulão não
cresce o numero das appellações?
O Se. 1'ISCONDE DE JJlQUITI~llONllA :- A alça da do juiz de
direito é a mesma?
O Sn. DAOÃO DE MUP.!TIDA:- Nao, é maior.
O Sn. '1IS.CONDE DE JEQUITlNllONllA:- Logo diminue o
numero do appellações.
O Sn. B"nÃo MUfilTlBA:- O nobre senador pela Bahi1\
recorda com muita raz,lo, que devendo a alçada dos juizes de
direito ser maior do que a dos juizes municipaes, em '1ez do
augmento do appellações ha de vir ctiminuiç<ló dellas.
O So. VISCONDE DE JEQUlTIl'lUONlIA :- Sem duvidn.
O SR. D.1.RÃO DE MUOITIBA :_ Ha'ler,\ apenas mais alguns
recursos cnmes. Entretanto a~oiou-se a creaç,10 das relações
no a?gmenlo de re~ursos dos Juizes do direi lo.
_
Pode ser que eXlslüo outros motivos para a creagao dns I
relncões e concordo em llue, na 1'crrlade. algumas devão
ser êreadas mas do c ·to
não é 0óbre molivo invocado
mas sim por ser u~a ~r~emessa da constituição. aüm de
que haja mais celeridade na adminislra!lão e estej<lo mais
proximos os soccorros da justi!la.
\: VISCONDE DE J
'
E'n lã. o se podl'·.~
o ",R.
JlQUlTI~1I0t'II1: eupprir som os tribqllaes de rela!lão.
•
.
.'
:
SR. ~AHO DE JUUnITlB~ :-: Sr. plesldente, a hora esta
~ullo adtantada j eu levana..amda- b~stant~" t:~po. se contmuasse no exame do reJatollo d~ noble mInI,IIO, ,o~, por;
tanlo, contentar-me de fazer mats algumas observa!joes ale
qu~_~ ho~a sÔe.
~.
.1 ,oduz,trm uma rara que chamo a attençao do nobre nl!mstrg; e ~ respeIto da emenda. ap~rovad1\ n~ C1\mara <!o>
d~putados a~erca da ~eCrelal'la ~a Jusllça ; desejO que S. Ex.
de algnma IlIformaçuo a I:espelto.
.
Ess.a emenda ~l~ parece slOgular; se~a~'aella da s~cre.tarlil
o. gablIlelo do mlnls.lro,mandando.lbe d,u3.0005 p~la.p,lpel,
tmta, cl.c., o ,?als 1:200i) ~ara ?ul:as despeza, mlUdas.
Qual sena a razao pela qual ate aqUI mo se tmba fel lo essa
dlstinccão?
NenfiullJ dos oulros mi~islros precisa desla verba especial
pnr~ o .seu gabinete, ella é ~ecretada .p~ra o min~s~erio da
Jusllça somente. Tambem ~erVI alguns diaS como mllllslro da
justiça e nao 'li lIue fosse preciso uma verba especial para o
expedienle 10 gabinele; era feita a despeza conjunctamente
com a da secrelaria. O que se gasta com isso? Alguma linta,
papel, laris, pennas, etc..; são eousas de tão pequena importancia, que não descubro o molivo por que vem separada da
despeza da secretaria. Se ella foi tirada (não lIa aqui explieação a respeilo) da '1erba - secretaria de estudo -, enlão
cuido que nesla ba de faltar alguma cousa para o servico do
expediente desta repal·tícão, 'listo que propõe-se muito 'mais
do que é preciso para' o gabinele do minislro. Em lodo o
caso, sc se faz esta distinecJo para a seeretaria cio estado.
da justiça, cumpre <luO se faça para a secretaria do imperio,
da marinha,_ etc.
O So. VISCONDE DE JEQUITllIlIONlIA : - Eu p~ço para a secretaria de fazenda, por que sympatbiso muito com dIa.
O SR. FERREIR.1. PEN~A: - Julgo que houve engano na
emenda da oulracamara.
O Sn. DAnÃo DE ~lURITlD,\: - Na despeza secreta e repressão do lrafico creio ter o nobre minislro aceitado uma
emenda, cuja intelligencia eu nllo posso bem compl'ebender:
forão supprimidas eslas palavras - repressão do traüco diminuindo-se lambem a verba desta despeza, de maneira que
o nobre ministro nllo póde ou n1l0 deve da - despeza secro-
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la ~ empregar qua~lia alf;uma- para a repre~são ~o tr~fico'
se Islo for necessano, pOIS que, segundo a mlellIgenclil da
emenda, a repl:essão do tr'~fi"o não é mais precisa.
Vou concluir, SI'. preslllente, Com outra observacão que
diz respeito ao relatorio do nobre ministro sobre o côrpo policial da curte. Eu não sabia que este corpo era composto.
em grando parte, de eslrangeiros, soube-o pelo relatorio dó
honrado presidente rio conselho_ N,lo comprehendo como
S. Ex., julgando perigosa 1\ exisleneia de um tal numero de
eSli'angeil'os nQ corpo de policia, tem conservado esla forca
assim composta.
n
O So. FEonElnA PEM,\,: - Não ha nacionaes em numero
Sllfficicnle.
O Sn. D,\010 DE ~!U~lT!nA: - Na opiniJo do nobre minisll'O houve algum desvio da parte dos antecessores de S. Ex.,
que parece argui-Ios de se não bal'erem porlado com a devida cautela e dcscl'içGo a;\miltindo estrangeiros no corpo
policial em uma cscala tal que é quasi outro lanlo dos brasiloiros que abi se acbãO alistados.
Ora, se o nobre ministro julga quo esta compo,.iç110 do
corpo é perigosa e inconveniente podia desde logo, por si só,
tomar as neces,arins medidas para que fossem despe,litlos do
erpo osses brlrang~i"os, e não ~avia necessidade de maniestar ~o pu íco a IlnP:u.~enCl<\ o, go,~erno.
.'
~
C~nc .~o. a~ul, Sr." IHe,,~dent~. COIllO te~lho amda al"u~as
conslden' 'I~õe" a. !az,r. a Iespe.llo de,SI te . OI çam.enrto,s póde ;er
qu~ ve ha depol' oflerece-Ia, ao ob., e mm lst o. o S. ~x.
~.ulzeratomar o tra?alho de responde1r a~,observaço~s que hz.
Entrel, nlo mando a mesa as e.mend, s .ue qu~ trale .
TendO dado a bom, ficou adlilda a dlscussao ; o o Sr. pre·
sidente dcu para a. ordem
• do dia seguinte:
.
la parte.-1" Ulscussao do parecer da mesa n. 26, acerca
do oflicio do oflicíal-maior da secretaria do senado, em data
do 10 dejunbo ultimo;
la discuss<lo da propcsi!)ão da camara dos Srs . deputados concedendo lo lerias ao nionle-l'io dos Sendores do

1

Est~doj

Dila,. aulo~isando o g9vel'l!0 a conceder licença aos juizes
de dirello LUIZ Anlomo l'erelra Franco e Lud~ero Gon!jalves
da Silva'
~
Dita, ~ rever os deerelos relativos ás companbias Bahiana
e l'el'llambucana;
Dila, a reformar a secrelaria dos negocios de ab'ricultura,
commercio e obl'us publicas;
As malel'ins já desi~nadas:
b

2a parte. - Conlinua!jiio da 2" discussão da proposla do
pod.er execulivo, fixando a despeza o ornando a reeeila geral
do Impeno.
Levantou-se a EDssão IÍs 3 boras e ;; minutos da tarde.
AC'fA DE 8 DE AGOSTO DE 1864.
PRESIDENClA DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ.
A's 11 horas da mallb'l, fez-!o a cbamada, e acbárão-se
presenles os Srs. vísconde de Abaelé, Marra, Teixeira de
Souza, marquez de llanbaem, Almeida e Albuquerque, Souza
e Mello, D. Manoel. marquez de Caxias, Dantas, marquez de
Abranles, Cunba Vasconcellos, Dias de Carvalbo, marquez
de Olinda. visconde do Sua,;suna, '1isconde de Sapucahy,
Fonseca, Rodrigues Silva, Souza Franco, bar,io de S. Lourenço, Souza Ramos. Souza Queiroz, Siqueira e Mello, Ferreim l'enna, Paranhos e Carneiro de Campos.
.
Fallilrão com eau~a parlici[Jada os Srs. barão de Coleaipo,
bal'lo do Maroim, barão de Quarabim, Candide Baptista, 'Candldo Borges, Euzebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Sinimbú, Dias Vieira, Fernandes Torres, Oltoni, viscondo de
llaborabye Zacharias; c sem parlicipação os Srs. Ferraz,
barão do Anlonina, barãO de Plrapama, barão de ~Iuritiba,
Mendes dos Santos, Araujo Ribeiro, Pimenta Bue~o, Silveira
da ~1otla, Jobim, Nabuco, viseonde da DOê Visla, visconde
de Jequitinbonh1\, Pompeu e viscondo do Uruguay.
Não havendo numero sulliciente de 81'S. senadores, o
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EIPEnmNTE.
Sr. presidente declarou que não podia baver sessão, e que a
ordcm do dia seguinte era a mesma já designada.
Omcio,
de
6
ao
corrente,
do 1° secretario .da camara dos
Em seguida conVidou os Srs. senadores presente! para tradeputados, acompanbando a seguinte.
balbarem nas commissões.
rRoroslçÃo :
ACTA DE 9 DE AGOSTO DE 1864.
(( A assembléa geral resolve:
PRESIDENCLA DO SR. VISCONDE DE ADAETB.
« Art. 1.0 E' o governo autorisado a conceder carta de ciA's 11 boras da manbã, fez-se a cbamarla, e acbarão-se dadão brasileiro aõs seguintes estrangeiros:
« ~ 1.0 Domingos Lazary, italiano. residente em Vassoupresentes os Srs. visconde de Abaeté, Marra, Teixeira de
Souza Ferreira Penna. lI!endes dos gantos. Carneiro de Cam- ras; Carlos Antonio Viard, f,·ancez. re;idente em ~i"ceió; Mapos, Cunha Vasconcellos, "aranbos. D. Manoel, Fonseca. ximiJiano Ernesto H~uri'llle Von Sl'dow. al\elllfio. residente
Ferraz. Dias Vieira. barão de S. Lourenço, barão de Múri- nO.Rio de Janeiro; EI'I\esto Pedro Ladau, resirlente e.m Maliba. Dantas, marquez de Caxias, Souza c Mello, Dias de cabé, George l'iJin Yell, snbdlto inglez. residente na rregueCarvalbo, Souza Queiroz, visconde de Suassunll., visconde de zia de Sant'Anna de 1Ilacacu; Julio Haweisan, Guilhenrte E.
Sa\lUcab y, viseonde da Boa-Vista. Zacharias, Siqueira e Witlig, colonos do Mucur1'; Amabilo Mercieca, subrlito inlUe lo, Pompeu, marquel ele Abrantes. Souza Franco, vis- glez. o allemão Philippe Sommier, resirlente na I'rovinci~ de
conde ele Jequitinbonba e Rorlrigues Silva!
S. Pedro do Rio-Grande do Sul; o prussiano José Pedro
Faltárãó com cau~a participada os Srs. harão de Cotegipe, Klim e Lourenço Guecco, suildito italiauo, residente em
Ilarão de ~Iaroim, barão de Quarabim, Canrlido Baptista S. Paulo.
Eusebio Almêida e Albuquerque, Pau'a Almeida, Paula
,,§ '2.° Aos portuguezes : Antonio Tavares Silva elIlello, rc
Pessoa. Sinimbú, Silveira da Illolla, Fen,andps Torres, mar- sidentr' na Babia. Boaventura No~ueira da Silva, resiqnez de Itanbaem, Ottoni e visconrle de Itabol'llhy; e sem I ricnte em !Jarra Mansa; José Antonio Rodrigues Junior,
partieipação os Srs. barão d~ Antonina, barão de Pirapama, Antonil' GOr.c:lll·es de Castro. José de Almei.,a Soares, filho
Pimenta Bueno, Araujo Ribeiro. Souza Ramos, Jobim, Na- Jegitian de José Maria Soar"s e D. Francisca de AlnH'ida
buco, mlll'quez dc Olinda e visconde rio Uruguay. .
Soare•. residente no llrasil desde 17 de dezembro de 1819,
Não bavendo numero sufficientc de Srs. senadores, o Sr. empregado no commercio; Julio Augusto de Moraes Rodri·
presidente declarou que não rodia ba-ver sessão, e que a 01'- gues e Antonio José de Freitas, residentes na curte; Manoel
dem do dia seguinte era a mesma.
.
Joaquim da Fonseca, Francisco Antonio Marques, Antonio de
Em seguida convillou os Srs. senadore! presentes para tra Araujo Lima Macedo, Manoel Ignacio de Oliveira, e José
balbarem nas commissões.
Joaquim Corré,l, residentes na provincia de S. Paulo; Manoel
Ribeiro Guimarães, Fernando José Leite Galvão, Antonio
José Goncalves, José Vicente Ribei,'o o José Ribeiro da
:»8. a sessiio
Silva, môradores na freguezia de S. João de Itaborah1';
Narciso Antonio Vianna, morador na freguezia de Nossa
EM 10 DE AGOSTO DE 18Gi.
S nhora da ConceiçãO do Porto dns Caixas; Joaquim José da
Silva Machado Guimarães e José Joaquim de Almeida
rRESIDENCIA DO SR. VISCO~'D1l DE ABAETÉ.
Basto Senior, morador na freguezia de Santa Anna de
SUlI!IARIO.-Presta juramento e toma assento o SI'. conse- Macacu; José Joaquim Ferreira JcsiÍ Maciel Pires, lIIanoel
lbeiro Furtado.- Expediente.- Officios, acompanbados Pereira Marques, Manoel Goncalves Tosiano, Flavio José da
I alguns de proposições.-;- Representação.- I\edacção de Silva, Bernardino José Dorges, José Francisco de Oliveira e
emendas.·-Ordem do dta, 1" pórlo.. -Parecer da mesa Sil va e Domingos Foancisco Leite Guimarães, residentes no
n. :loG.-Discursos dos Srs. Ferraz, Ferreira Penna e vis- Llio de Janeiro; Autonio LUIZ de Siqueira Rezende, residente
conde de Abaeté.-2· parte. - Orçamen10 da justiça. em S. Fidelis; Pedro Francisco Fremont, Nicoláo da Silva
Discursos dos Srs. presidente do conselbo e Ferreira PeRna. WiIlmen, residente na 'Villa da Cbristina; José Elias Ribeiro,
morador em Passos; Francisco José Cadinbo, morador em
-Emendas do SI'. Barão de Muritiba.
Santo Antonio do Rio do Peixe; Mauoel Ferreira da Silva,
A's 11 boras da manhã, acbando-se .presentes os Srs. residente na villa da Januaria; Domingos de Souza lIlaia, Mavisconde de Abaeté, lIIarra, Teixeira de Souza, Ferreira noel José Ferreira llrandão, Francisco da Cunha l'JIendes,
Penna, lIlendes dos Santos, barão de l\luritiba, barão de Guilberme Brinkman, Cbristovão José da Cunha Guimarães
S. Lourenco, Araujo Ribeiro, Jobim, Cunba Vaseoncellos, e Blipuel Francisco da Silva Braga, residentes na p'rovincia
Nabuco, Ferraz, Siqueira e lIIello, D. lIlanoel, Souza e 1Ilello, de lIIinas; Antonio Cordeiro da Silva, residente na Vllla-Nova
Pimenta Bueno, Souza Queiroz, Souza Ramos, Dias de Car- da Rainba; Manoel Antonio Lupardo e José lIlanoel Baptista,
lalbo, Pompeu, Paranhos, Dias Vieira, Silveira da Motta, residentes em lIlaceió, provincia das AlagOas; José Dias Blarmarquez de Caxias, visconde de Suassuna, Dantas, visconde tins, João dó Nascimento Caiado e José de Frias Costa, em
de Itaboraby, marquez de Abrantes, Souza Franco, visconde Gravatá' José Antonio da Cunha Draga, residente na Parada lloa-Yista, Rodri!(ues Silva, visconde de Sapucaby, e h1'ba rlo'Sul; Luiz Barbosa Leão João Antonio Pessôa, Anibarão de Pirapama, o Sr. presidente abriu a sessão.
ceto Joaquim Barbosa e Manoel José Ferreira Guimarães,
Comparecêrão logo depois os Srs. Fonseca, Zacbarias, negociantes na provincia do Espirito-Santo; padre .João Pamal'quez do Olillda, visconde de Jequitinhonba, Calldido checo da Silveira Nello, residente em Sergipe; ISldoro RoBaptista e Carneiro de Campos.
drigues de Andrade e José Antonio de Souza, residentes na
Faltárão com causa participada as Srs. barão de Colegipe, Parabyba do Sul; José lIlaria do Couto, residenie em Portobarão de lIlaroim, barão de Quarilbim, eandido Baptista Eu- Ale~re; 1I1anoel Maria da Silva, natural da ilba de Fajoz,
sebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Almeida e Albuquer- idarle 38 almos, residiu na cárte, e actualmente a bordo da
Ilue, Sinimbú, Fernandes. Torres, mafquez de ltanbaenl e barca nacional Primeiro de Março, profissão m:tritimo, e ha
O.ttoni; e sem participação os Srs. barão de Antonina e 20 annos no llra;il; José Xavier Coelbo, residente cm PerVisconde do Urugua1'.
nambuco; José Antonio de Araujo Lima, .Tosé Elias Ribeiro
Forão lidas e approvadas as actas das sessões de 6, 8 e 9 Vianna, Joaquim Ribeiro, Bernardino José Moreira e José
do corrente mez. .
Dias de Carnlbo; o ilaliano Nicoláo Marini, e Joaquim de
. Acbando-se na sala immediata o Sr. senador Francisco Souza, portuguez; sendo as cartas destes dous ultimos, que
'José llurtado, forão sorteados para a deputacão que o devia servem 'na armada nacional, iseutao de quaeslluer despezas
receber os 81'S. Pa~anbos. Souza Franco e visconde da Boa- e emolumentos.
Vista; e sendo introduzido no salão na fórma do est1'lo,
" ArL 2.0 São revogadas as disposições contr~rias.
prestou juramento e tornou assento.
« Paço da camara dos deputados, em 6 de agosto de 18601"
- Barão de Prados, presidente.- Pedro Luiz Pereira de
O 8R. 1° 5EcaETAlU0 deu conta do seguinte
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Souza, 1° secretario interino.- Henrique Limpo de Abreu
2° secr etario intcrino. »
,
A' imprimir. Outro do 8, acompanhando a seguinte
pnoposl~Ão.

A assemhléa genl resolve:
«Art. 1.0 O g-overno fica autorisado a innovar os contratos
da companhia União e Industria sobre as seguintes bases:
«§ 1.0 Ta~ará a propriedade da estrada do mesmo nome,
pontes, e maIS ohr~s da mesma estndn, proprimnente dita, e
as casas das barreiras, por preços, que nuuca excedão aos
qu~ constão dos balanços e contas da companhia, exclusive
os Juros:
« § 2.° No pagamedto do preco da estrada se levará em
conta o principal do emprestimô, garantido em Londres á
comp~nhla, sendo-lhe perdoada a importaucia dos juros á
am.orhzaçiio, que o estado já tiver pago e que a companhia
estiver devendo :
..§ 3.° Ajustará com os outros credores da companhia o pa!lamento d~ ~uas dividas, que poderá ser ~eali~ado em apolices da dIVIda. publIca ao par, ou em dlllbwo quanto ás
pequenas quantias, comprehendendo-se no preco da estrada
de que falla o § 1~, comtanto que se obtenhá dos mesmos
credores plena qUItação. além dos abatimentos ra20aveis,
que o governo podel'á exigir, em beneficio dos accionistas
da companhia, os quaes conservaráil a propriedade das estações, terrenos, e trem rodante:
« § i.o Conservará a companhia os direitos e obrigacões,
quo actualmente tem, quanto ás diligencias de passageiros e
outros transportes:
" §.5.0 Ficará pertencendo ao estado o direito aos juros,
garantidos pelas provincias, no Rio de Janeiro e ~Jiuas Geraes :
. «§ 6.° Fi.cará dispensada ~companhiado pagamento da diVida provenleute do emprestlmo para fundação da colo ma de
D. Pellto II,nas immediacões da cidade da Parahibuna.
«Art. 2.° O governoprovera a conservação da estrada contl'atando-a com a mesma companbia Uuül0 e Industria ou
com outra qualquer companhia ou emprezario, a quem poderá
conceder o prorluclo das taxas itinerarias e barreiras existentes.; e na impo,sibilldade desse contrato, por meio de
admlOlstracão, e arrecadac110 directa das meslllas taxas e
barreiras •
.
.
"Art. 3. ° Ficão revogadas as disposições em contrario.
"Paço da camam dos deputados em 8 de a~m,to de 1864.
Barão d~ Prad.os, presid'·f1te.--Jose Cact(tno elos SantGS,
to secretario Intenno.-JIlanúel de Mello Franco, '20 secretarIO Hltenno."
O mesmo destino.
ofllc,i o. de 5 do corrente, do vice presidente da província
do EspmtoSauto,acompaflhalHlo dous exemlJlares do relatorio
que apr~sentou a assemhléa legislativa da prol'íncia, no
acto da mstnlação, ri!! fevereiro ultimo. preccdil10 do, com
que passou-lbe a admlllisracão o seu antecessor.
A' archivar.
•
Outro, .de 2!l de julbo ultimo, do pres.idente (la provincia
d~ Parana, acompallbando dous exemplares da rolleccão das
leiS da a~semhléa legislativa da provincia, promul~ádas no
corrente anno.
~
A' commissão de assemblas provinciaos.
Re'pl'esentaç~o da. municipalidade de Rezende, da provincia
do RlO de Jallell"O, acerca da 4' seccão da estra,ja de ferro de
D. Pedro lI.
•
cc

A' commissão de emprezas privilegiadas.
ESIll.ADA DE FERRO DA DAHIA.
. F~i submettida .á discussão e approvada, para ser remettida a camara dos deputados, a redac!lao das emendas feitas pelo
senado á proposi!Jão da mesma camara áeerca da conslrucsão de uma via lerrea. entre a cidade da Cachoeira e a Cbapada Diamantina, na provincia da Bahia,
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ORDEM DO DIA.- 1a PARTE.
PAnECER DA IlESA N. 26.
em 1.' discussão o parecer da mesa n. 26, ácerca do
OffiCIO do ofllclal-malOr do secretaria do senado do 1° de junho u\llmo.
E~trou

08.,-. Fe,-rnz, - Sr. presidente, .eu não duvido que haja
neceSSidade de tomar-se alguma medIda que evite o arrendamento ou a cessão de te.rrenos pertencentes á antiga. chacara do
conde dos Arcos, que lOcorporou-se ao proprios nacionaes'
mas o que entendo é que o senado não se póde considerar ne~
ullla corporação que administre, nem ao mesmo tempo uma
c0l'\lOra~ao que tenha dominio sobre esses terrenos, os terrenos são do dominio nacional. O senado o que pódo exigir do
governo é que não continue no aforamento, por isso que ao
f~turo ter·se-ba de fa~er obra n~ .casa do sena~o, ser<í preCISO uma praça convemente; nós Ja temos perdI rio bastante
espa.ço, e que por consequencia não convém continuar nesta
medula.
Eu digo que o senado não pó de considerar-se senhor, nem
mesmo qu.erel: manter-se neste senborio por ullla razao, porque a pnmelra parte das conclusões é pedindo todo o
processo relativamente á incorporação. Quo temos nós com
IStO? Isto pertence ao fisco, pertence ao tribunal do thesouro: o que nós devemos ponderar é unicamento aquiJlo que
a~abo de dizer, que não convém qus so afore de ora em
dIante.
Estou de accordo Cllm os nobres membros da mesa: foi inconveniente concederem-se pelo lado do campo, desta grando
praça, e pelo lado tambem da rua do Areal, esses terrenos a
pal·llculares. Nós não teremos terrenos daqui a dous dias
para edificarmos quaesq~er ediücios que forem porventura
necessanos para o serVlCO publtco, e devemos aproveitar
aquel~es que se acbão nas circumstancias dos que acabo de
mencIOnar.
Depois que lucro pórle haver nestas concessões, nesses'
aforamentos perpetuos, quando ao futuro nós teremos de constrUIr caoas. edificios ou palacios em terrenos comn estes. na
slt1IaÇão em que nos achamos? Qual ser<í o resultado? E'
precls~ ~em ponderarmos:.s~ a administração municipal, se
a admllllstraç~o l1eml ~U1zer crear um passeio publico, uln
bosque., um JardIm, nos n"o temos perto da cirlade terreno
algum Idoneo. temos rio desaprojlri'\I". e assim, portanto,
devemos poupar esses terrenos na ortuacão em que se achão
ou que a nobre cOll1nis;ão conSidera prôprios do senado, par~
no futuro estabelece,em-me ou casas ou outras quaesquer
co usas que convierem.
Ha alguns tel'l'enos que temos comprado para o theatro;
felmnente estes so achão aproveitarlos e enl todo o tempo nós
pOllemo~ deites lan~ar mão para qualquer outro fim. Mas,
Sr. pl'e,trlente, collocar-se a casa rIa moeda ao lado de edificios pa.rticulares. dar-se e>se terreno que pertence á na~ão
na pOSI~àO em. que se acha para uso quo não seja da na!Jao,
e um mconvenlente é uma cou,a que sómente o espirito de
pfJtronalo pode justificai'. Eu admirei isso. foi uma medida
'Iue se deu em certa época; entret"oto V. Ex. e a illustre
commi,são bem ponrlerão que se actualmenle se quizesse fazer
um edificio onde rudes~em funccianar ambas as camaras o
que é de mui ta conveniellcia...
'
O Sn. DAnÃo DE S. LounENço: - Isto é verdade.
O So. FEOllAZ' - .. " o que é mesmo usado em diversos
p~izes .. por exe':lplo a Inglaterra,. e na nelg~ca eu estou que
IIlIO tenamos hOJe um logar propno; era precIso desapropriar
e desapropriar entre nó, vale muito; as compras que o estad~
costuma fazer são por pre~o enorme.
.
1I1~s o ~al está feito: nós nao temos que perguntar se o
dommlo e do senado ou não do senado. O domiuio é 110 estado, o senado nao tem que admi~istrar, o. senado não tem que
ver, esses documentos,não nos Importão nada. .unicamente o
que devemos fazer é, como já disse, prevenir ao governo que
ao futuro nós teremos necessidade desses terrenos.
PO.\' esta occasião, embora se me diga que sou um velho
rabuJento, que ralho muito, cu direi que foi muito inconr\!,
niante armar-se aqui um picadeiro ... _
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DANTAS: - Apoiado, e gastar-se um dinheinio.
O Sn. FERRAZ: - •... onde se gastarão cento e tantos
contos. Temos por exemplo a cavallal'ia em diITerentes lagares, quando foi escolbido pelo ministerio da guerra um Jogar
magnifico que foi a antiga fabrica de tecidos de Harlley. Ora,
onde melbor póde estar a cavallaria do que naquelle logar?
eom todas as commodidades necel'sarins, mesmo no centro dc
todos elises}ogares de cultura de capim li outros alimentos
para os ammacs....
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: - Onde ba um campo para a
pastagem.
.
O Sn. FERRAZ :-, ,.e omle ba um campo, como beni diz o
~o~re.. gener~l, a quem este momento me refiro, porque esta
Idea e sua, Como li que nós consel'Vamos tudo isso de pica·
deiro por aqui, baias .1'01' ali, quartel de um lado, quartel de
outro lado I O corpo e um só e ha dous quarteís.
Não devemos, Sr. presidente, cuidar destas cousas. A
a~i~istração li uma cousa difficil, porém, quando o homem,
Jl~lilclpalmente o bomem que estima a c1asl'e erri que serve 1;e
da ao trabalho de estuda-Ia, de querer beneficia-la, eu estou
que ~uito se r.óde fazer. As administrações passageiras têm
esses IIIcollvelllentes, nada fazem ,destroem tudo, e o amor de
popularidade, que nos cega tanto, estraga inteiramente tudo
quanto os antecessores fazem e embaraca o caminho dos successares, Não é só o amor da popularidillle; ao amor da 1'0pulamlade acompanha a insll'uccão perfunctona ou ligeira,
e ao seu máo resultado póde-se applicar uma chacara de Goetbe a respeito do discipulo do magico,,,
Na ausencla do mestre este discipulo que tinlHl aprendido
uma ou outra, ou algumas palavras por meio da qual se invocava o encantamento, ~ se invocava o demonio usou deHas
por experiencia; immediatamente dous cabos 'de vassonras
que estavão encostados em um canto da cabana do meslrc
começárão a tomar movimento, tomiÍrão em seguida a fórma
bumana e se lancárão no servico de cal'l'egar agua para lavar
'0 assoalbo da cabana, e tanta ágna trouxerão que a mesma
ca~ana ficon inundada; o, discipulo do magico quiz rete-los,
qUlZ faze-los parar; pedia-lhes quo não fossem por diante,
que arruillilrWO 11 cabana; mas eHe i"nora as palavras magicas para um tallim. e outras não vali<lo, a inundação continuou, e subiu a ponto da cabana arruinar-se e rlcsabar, ..
verdade, senhores, não sabemos de ordinario as primei~as palavras, mas a.s palavra~ finaes n,ão conhecemos; e qual
e o resultado? A,bJ'lmos os diques, deL'i:amos que a inundação
se estenda e arrume de todo, e não sabemos obstar o seu progrel'~o, n!lm. conj,~rar os seus lI·iste.s reõu!lados que são sempre Illfalhvels, :E o que todos os diaS nós vemos: a ambicão
do popuhridade e a f,,!la de instruccilo professional nos ha' de
abysmar. Vamos i1npelJidos pela p'rimeira voga a idéas que
n~o silo ute!s ou não sào do tempo, ou apropriadas ás n05sas
cll'cumstancJas, elles tomào COI'PO e desenvolvimento, e afinal
não podemos conter seu progl'esso, e seu imperio, não. obstante os males que o paiz vai soITrendo, ..
o I!!Ir, Ferreira Penun pronunciou um discurso que
publicaremos no appendice a este volume.
O Se: PRESIDENTE convidou o Sr. vice·presidente, a tomar
a cadeira afim de poder tomar parte na discussão do dito
parecer.
o ~l· .. vlllco,ndc dc .'''b~eté : - Sr. presidente, eu
não venho propflamente discutir o parccer da mesa, O senado
sabe qoe no relataria que precede aparecer, a mesa expõe
todas as razões em que funda as conclusões que doduziu do
relatorio.
•
S~gundo me pareceu, ~ n~bre senador pela provincia da
Bahia, que fallou em pflmen'o logar, não contesta nenhuma
da.s c~~clusões. do pareccr da mesa; apenas conlesta alguns
pnnclplos conll~os no relataria. Destas conclusões umas refer,em-se ao dIreito que o senado póde ter sobro os terrenos
adJaceutes áquelle em que está coHocado o edificio,; ..
O Se. FEneAz: -Eu contesto este direito.
O SR. VISCONDE DE AnAETÉ : - .... outras referem-se á necessidade de providencias para que li secretaria possa ser

E:

transferida do.logar em que se acha, em consequencia do estado de ruina em que está, segundo as informacões dadas
pelo official-maior, e segundo os exames a que sé procedeu.
Quanto á 1" parte, isto é, qual é o direito que tem ou póde
ler o senado aos terrenos adjacentes, a mesa não-entrou em
um rigoroso exame e definição desse direito; porém á vista
dos documentos a que a mesa se referiu, porece-lho evidente
que algum direito o senado tem a esses terrenos; porquanto
em primeiro logar vê-se que na carta imperial que autorisou
o conselbeiro procurador da corOa para fazer a compra da
chacara que fOI do conde dos Arcos, Yê-s~, digo, que nessa
carta eXiste uma clausula clara, positiva, expressa, que li
que a compra se devia fazer com o fim de edificar-se na cbacara <l casa dos senadores, Depois dessa carta imperial e em
virtude della, seguiu se a escriptura de compra, e nessa escriptura inseriu-se a mesma clausula por parte do comprador,
isto é, que a compra era feita para o fim especial de edificar-se
na chacara a casa dos senadores. Aceresce que por parte do
vendedor declarou-se tambem que fazia a venda para o mesmo fim. Ora, desta clausula, assim clara, positiva e expressa,
nilo resulta porvcntura algun:a especie de direito para o
senado?
O SR. FEnRAZ: - Não.
O SR, VISCONDE DE AB.\ETÉ: - Se não existe especie alguma de direito para o senado, perguntarei ainda ao illustre
senado,' pela proYincia da Bahia: Não !'esnlta evidentemente,
com relação ao comprador, a obri!(ação de não dispôr para
fins diversos do. terrenos que tinMo sido por elle comprados,
e por outro vendidos, para [iR! especial e determinado?
Ra muito tcmpo, Sr. presidente, que abandonei os estudos
de direito, pelo menos não me tenho applicado a estes estudos com tanto fervor como quando fui magistrado; enll'etanto
pelas observações que acnbo de fazer estou convencido não
só de que o senado deve ter algum direito aos terre~os de
que se trata mas tambem qne pelo menos o governo contrahiu a ohrigacilo de não dispor para fins diversos,dos terrenos,
que tinhão sido compmdos por elle mesmo para um fim determinado, e especial.
.
O Sn. SILVEIRA DA ?tlonA :-Apoiado,
O Se. fERRAZ :-Ahi ha a conveniencia unicamente.
O SR, VJSCONDE DE ADAETÉ: - Estou além disto intima·
mente persuadido de que, se na occasião em que ~e fez o
primeiro aforamento, em 1849, o senado tivesse feito ácerca
deste ncto algumas ponderações ao governo, não cOl(inuariao
por certo os afol'amentos e desmembrações que depois se seg~ir~o. O governo não podia ter a intençüo de prejudicar os
dll'C1tos do seRado sobre os terrenos. O senado, porém, nada
disse, e o resultado é, infelizmente, estar boje tão redULido
esse terreno flue, se porventul'a não for restituido. quando
isto seja posslvel, o que cedeu para picadeiro e cocbeiras do
esquadrilo de cnvallaria, n50 se poderá construir aqui um
edificio para nelle se reunirem amba% as eamaras. As observacões que acabo de fazer ao sellildo contêm-se, é verdade,
no 'relatorio que precede aparecer, mas não se formulão em
nenhuma das conclusões.
Quero admittir que alguma contestacão possão ter as observações quanto á especlC do direito dõ senado nos terrenns;
mas a respeito das conclusiJes não ereio quo ellas possão
soITrer ohjecçilo, Ou não ouvi hem, ou como disse no principio do meu discurso, parece· me que estas conclul'ões estão
do perfeito accordo com a opiniãO do nobre senador pela pro·
vincia da Bahia.
A primeira conclusão ê a seguinte: « Qne se peca ao goC
verno uma cópia autbentica de todo o processo da 'compra e
incorporacão nos proprios nacienaes da chacara do conde dos
Arcos, eui.que está collocado actua,lmente o paço do senado,
e hem assim de qualqner acto ofliclal, em virtude do qual se
designou este edificio para nelle se reunirem os senadores
em 1" sessão prepara to ria no dia 29 de abril de 1826. » Esta
primeira eonclusão c lnllim duas partes' li primeira refere·se
ao r.edido do processo da. compra e incorporação nos proprios
naClOnaes da chacara do conde dos ArCos. A razão por que a
mesa entendeu que se devia pedir esse processo é, porque
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\la 00.110 tlous tltulos, - a carta imporia I tle 211 de outubro
de 182í.e a cscriptura .Ie venda de li de m;irço de 1825,-e
nestes utulos ha clausulas que intel'essão ao senado e que
podem, na minba opinião. estabelecer 1Í favor delle algum
direito sobre o terrcno comprado. As clausulas eu já disse
quaes erão,
A 2" parte pClle a cópia de qualquer acto ollicial ql]e se
expedisse em 1825 ou antes detrrminando que a reunião dns
senadores tivessc logar no edillcio em que o senado actualmente ccleb,'a as snas ses,'õos. No rclatorio tambem se declara os motivos por que sc faz esla requisição, e creio que
ess€.5 motivos devero mcrCl~~r o assentiulPnto do senado. Em
primeiro Ioga r convém. se"undo diz a commiss;lo, a cópia
desse <idó omeial para compl< lar-se a parte bistoricu da reuniilo do senado em '1825. Em 2" logar pódc convir o conhecimento dcsse acto [lnra se vel'ifical' se el!e pode derramar
mais alguma luz so~re o dircito que o senado tem aos tcrrenos, de qu~ se trata.
Portanto, parece-me que nenhUma objecção que seja procedente póde oppôr-se as duas requisições, que nesta conclus,10 se fazem "O governo.
. A 2" conclu;ão é qr.:e se exponha ao governo a conveniencla de n,10 allienar POI' qua111uer tillllo que seja, mas de con
servar, afim de terem o destino para que forão comprados,
os terrenos pertcncentes áqueIla cIJacara, de que ainda não
dispoz por titulo de aforamento a particulare., esper~nrlo o
senarlo 'lue o govcmo mandará proceder' ádemêlrcac110 delles.
Tambem creio que a esta segunda conclusão neru se pode
opp6r objecção alguma, nellÍ me~mo, se porventura bem
entendi, o nobre senador pela provincia da Bahia êl oppõe.
O que o senado faz é unicamente eXIJor, re[Jresentar, solicilar ,(diga·se como fuI' melhor), que o governo n110 continue
a dispor dos lerrenos,
(} Sn.

F:;RHAl: -

Sómente?

O Sn, vr:,coNDE DE ABAETÉ: - Nada mais diz a esle respeito; não diz os funllamentos, porlju~, não declara que
é rm virtude do dil'C\l.o que o ~en"do julga trl' ~obre e,ses
tcrr~n?s) nà~ impüe ao governo obrigllçjl0 alg-uma.; npenas
~e Iltlllla a dizer 'llle julga conveniente que mio conlinuem
es~as desmembr;lções. Ao mesmu tempo o senado respeita os
al'orame'ltüs que se tem f~ito a particulares. e por ultimo
snllcita que Iíle seja restituido o terreno em que se edifiCOU o
pIcadeiro e cOc\lcil'as Ilal'(l o esquullrão de cav~ll(i1'ia, accrcscentando á clausula - de se fa~el' a reslituiciio, se for
possivel, e quando for'Jlossivel. Nilo obriga, portanto, 01'0Terno a re:,titui-lo immediatamente, mas, se porventura em
algum tempo o governo poder dispensnr esse terreno. o senado e~põe-llJe que espera que seja restitui do ao senado,
N110 se podia dizer, nem concluir menos do que isto.
Parece-me, pois que a esta 2" conclusão nenhuma ohjec1;ão valiosa se póde fazer. O nobre ,enador p~l" provincia d"
Bahia, se nITo estou enganado, nenhuma objecçilo fez pela
sua parte.
,
3" conclus110. A terceim conclus;10 refere-sc ás obras que
convem fazer-se para que a seeretilria seja transferida do
Jogar em que se acha para outro Quanto á esta pane do
parecei' nem o nobre senador rez impugnDcilo alguma, nem
me parece tambem que se possa a isso oójerlar cousa alguma, visto como está dcmon~trado que a secretaria não
póde continuar a fnnccionar no logar em que se ac~a, porque
o edificio está completamente anuinado, A unica duvida que
poderia occorrer era sobre a medida mais a.certada que a
este rEspeito se deve tornar.
Deverá mandar-se reedificar o edificio onde est:l a secretaria? A commissilo no seure1atorio expõe os mOLivos porque entende que isto n110 póde ter logar,
Deverá proceder se da maneira que propõe o inspcctor'
gcml das obras pltblicas? A mesa entendeu que sim, e no
relatorio que precede o parecer dá os molívos em que so
funda para ter esta opinião.
Eí. úqui, Sr. presideute, os esclal'ecimentos que eu en
tendi que por mim, e em nome dos meus coIlegas da mesa.,
devia o[~rccer á consideracão do senado. Tudo quanto se
'pôde allegar ou seja a fa voi- das conclusõ~ do parecer, ou

seja conll'u essas cOtlclu,::,õc:::, C::;l~'l ciJ'culllslallciildamellLe exJl?~to no l'cJalúl'io da 11W~iL. O ~cllado adw.-sc, pOl'laillO , habilitado para em sua sabedoria decidir como julgar mais
conveniente o acertado,

O !!ll'. lFel:"uz :-SI'. presiJenle, estou de accordo, eCnllJ
o senado OUVIU, com o II(>!Jre senadol', presideute desta camara, a quem eu tie muitos annos acato, sobre o ponto d"
parecer em que se conclue expondo ae governo a conveniencia de não arrendar, nem de qual'juer I'ôrma distr~\lir os terrenos, visto que ao futuro será talvez necessario construir-se
um edificio ou pa.ra o senado SÓlIIede, ou pata ambas ilS camaras. Não posso, porém, concordar com as outras conclusões. e me pennitli á o n(,hl'e senador, presidente da casa,
que lue peça perdão de ohservaJ' que nós nem lemos autor;
saç110 para fazer as despezas que temos feito. nem temos autorislç110 I~ara fazer a despeza que <e quer U consi!!,"'-r.
Quanto a outra pa~te, eu me 011ponho lutelramente; peço,
por~anto, ao senado lIcença para fazer algumas breves observacoes.
Qual o direito que nós temos sobre esses terrenos, qual 1\
origem desse direito?' O estado comprou, temos al~uma
doaç~o? Quando o senado fo~se uma corporação que pudesse
adqull'lr" "

,I

O SR, SILVEIR.\ DA MOTTA :-Pe~o a palavra.
. O. SR, FERnAZ :-.... que pudesse estar em juizo. qual o
direito que porventura temos? O dirrito de propriedade é do
estado. O uso póde ser nosso, emquanto assim convirr, porque quando não convier p:idemos mudaI' de casa para outra
com todas as proporções e commodidades neccssarias, desprezando este direito que é inteiramente todo fidicio e que
não póde ser ~ustentado por principio alguIO. Quem foi que
c.omprou? FOI o senado? Qucm passou ao senado? Qual o
titulo que ~ senado tem? O titulo que ha é unicamente (I
da venrla feIta ao estado pal'il um uso publico; !lual é o IlS0
publico? A celebraciio das sessõe rio senado.
Qual é o nlltro di'reito? Que nos importa, pois, que esteja
desta ou daquellil maneil'a. oJJl·opria.do ou desapropriarlo qu~
tenhamos este ou aquelle titulo, que esteja ou n110 rlemarcarlo? Isto pertence naturn\mente á admilllstrncão ,lo domínio pubiico, .sua fiscalisaç;'o não toca ao podá legislativo
sfnão por meIO de censura e de Icis: n11l) toca senão ao '::0vemo na conformidade da legislacão em vigol'. O senado
póde administrar'? Póde cuidar uniéameute no asseio d", sua
casa.

Estes principios são evidentes e se formos além, se attendermos á propria legislação sobre corporações de llIàO morta,
que entre nós é uma legislaçilo. que nlio tem sua e~tJcuçllo
completa, por que se tivesse n;10 se estenderia sómente por
co rporações de mão morta, sociedades religiosas, iria tudo
quanto na fórma dos antigos estylos e das nocões de direito
se póde considerar corporações de mão morta·, vel'emos que
não podemos possuir bens de raiz. Se 1'01'll10S a admittir qUt,
o senado é proprietario, qne o senado póde administrar, é
prrebo ioverte~' todas as idéas, O senado é uma corporação
polltloa, não pode fazer cousa alguma senão nos casos deter·
minados pela. con~lituição, e de accordo com os outros ramos
do poder legislativo, Nós temos o uso desta casa, porque n;'1)
ba outra melhor; quando houver iremos para qualquer parte
onde melhor nossas sessões se celebrem, Para qu~, pois,
esses documentos? Silo desnecessarios; ficárilo alJi no ar
cltivo.,. Nem nós temos arcuivo para estas cousas. 05 dOCIImentos existem no tbesouro, estilo a bom recado; procedeu·
se á demarcaçilo, estão completas; não ba co usa ,lIguma que
faça duvida Por consequencia devemos unicamente ponderar
ao govel'l1o a necessidade do não se distrahir estes telntlOS
para outro quülqner fim, que não seja aqueUe que nós desejamos, salvo se houver outro local melhor, r:ito quanto á 1a
e 2" conclusões; vamos á 3,'.
Nlo temos boa secretaria, é verdade, nito temos um salão
onde possamos constituir nossa ~ihliotlJeca, o que é ulHa
grande necessidade; mas quaes os meios que temos para fazer essas obras? E' p"eciso que decretemos; aquillo que se
nos fornece para nossas rJe:'pe7.as quotidi1l.ll8s rias ses.ões não
é suflicíente, Sobre 'Tuem vai recahir a despeza com 11 feita-
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'Ta ua secretaria? Sobre o verualleil'O proprietarío que li o
estauo; o governo li '1ue ba de tirar da verba obras publicas ...
O ~R. 'FERRElnA PENl':A : - Ou da especial do mimsterio
do imperio.
O SR. FERRAZ :- ... os fundos necessarios para essa obra.
'O que podemos unicamente é pedir ao governo que mande
fazér a secretaria,porqué 'ella está a cahir ou em mão estado,
e nada mais.
Outra cOl!sa eu ponderarei, ,pedindo a neeessaria venia ao
nobre senador, presidente,e á commiS"iio a quem tambem res"peito muito: Se n'ós temos necessidade de uma casa, se esta
não tem os meios necessarios, porque fizamos tantas despezas de luxo ...
'O 'Sn. 'BARÃO DE PlRAPAÉA :- Apoiado.
O SR. FERRAZ :-~ ..3espezas que só serião necessarias se
a 'par desse IUJ:o,do interior desta casa, nlís tivessemos tam'hem uinacasa sulIici'enle, e se esta sala, que é pobre, que Be
acha em um estado deploravel, tivesse melhores condi~es I De sorte que, Sr. presidente, Buccede o seguinte: que
o interior é magnífico, helio, de luxo oriental, e o salão e
miseraveH Para que, pois, estas dospezas se nós temos de
fazer uma outra casa?
Sr. presidente, eu perde'rei por ser um pouco franco, mas
direi a V. Ex. e ao senado que tenho o proposito de nem
grangear popularidade nem temer, as censuras; hei de fallar
nesta casa aquillo que sinto conforme minha consciencia.
Posso incorrer no desagrado de um ou outro senador, mas
elles terão ao futuro a benevolencia de serem indulgentes
comigo. Entendo que nas circumstancias actuaes a 'economia
é a cousa mais indispensavel possivel; quando estive DO mini~terio procu:ei sustentar este principio o fiz grandes sacrifiCIO., arrostei mesmo grandes dilliculdades para obter que se
diminuíssem as despezas no ponto em que as deixei, deixei
em i9,50 e 51 mil contos, porque as vezes os dados do thesouro
sào muito fativei~ e daqui em diante serão ainda mais por
que, conforme vejo o balanço que se distribuiu, é esta tousa
um pouco dilferente daquillo que entilo se estabeleceu e se
seguia; entretanto as despezas têm cFescido até r>7 mil
contos .•.
O SR. VISCONDE DllhHORAHY :-60 n.il este anno.
O SR. FERnAz :-... sem contar COIll toda a bagagem' do
orçamento. Perdoem-me esta palavra; bagagem entendo eu
que são os artigos additivos, que vão ao numero de 211 ou
mais, sem cOntar com todas essas indemnisaci'ies sob o titulo
de incapações, essas novas obras ou estradus' de ferro que se
querem projectar, não se attendendo a que somos pobres e
nos devemos contentar com pouco, ir pari passtl com nossas
circumstancias, sem attendermos a cousa alguma; e nós que
Fomos os fiscaos, que devemos dar o exemplo, o que fatenlos?
Senhores, os nobres membros da mesa me fizerão uma sorpreza; quando entrei por esta casa e vi o luxo do seu intetior fiquei pasmado, porque na Europa não ha tanto em taes
logares.
O SR. VISCONDE DE jEQUlTINIlONIJA o-Peço a palavra
O SR. FEnRAZ :-Ao passo que fazemos isto, veja-se o 01"
çarnento: reduzem-se as despezas do supremo tribunal de
justica, as despezas do asseio, do expediente, a 1001) por
anno'; cortalLos tudo quanto ê empregado que precisa de llão
jlara comer, deixamo-os avulsos ou sem emprego, porque
necessariamente hão do ser demittidos, empregados da ultima escála. Digo da ultima porque são os continuos, são os
jlraticantes, que vêm a ser como que o viveiro dos bons emJlregado~. I\edutem-s~,
por exemplo, no minlsterio da
fazendathesourarias (Iue têm 'poucos empregados a ter quasi
nenhuns, porque tambem supprimimos esta classe de aspirantes.
lla~o.Sn. FERREIRA PENNA :-AÚlúa não passcu nada no se-

tudo, exigi se do estado tudo, impostos nuo, jàmais I E' a
co~diçilo triste em que se acha reduzido o governo do ineu
palz; fallo do governo em geral, não me refiro a este ou
aquelle ministerlO. Quando não se faz ,alguma cousa. diz-se
que o ~overno não cuida dos negocios das provincias, não
cuida dos negocios do estado; temos necessidade disto a daquillo, e 05 meios? Nada de impostos! E o que se ha de
fater então? Contrahir empre8timos : entretanto creio que e
uma marcha funesta que opprimirá nossos vindouros é
tornará o paiz ao futuro em um estado de mais triste sorte
do que POl'tug&l. Eis o estado em que nos achamos.
Senhores, eu creio que poderei prevenir a objeccão que se
me expõe" E' preciso coplendor. " Na verdade é preciso;
mas nós queremos esplendor quando n~o te;nos um palacio
para o 1Íl0riarcha? SI', presidente, V. Ex. terá a bondade do
me relevar estas observações, e não me acoimará, eomo o
fez á dias uma folba conservadora dizendo á proposito de
uma pergunta quo aqui fiz, que essa pergunta era leviandade ou exageração minha, e que apezar dos meus cabellos
brancos e das minhas viagens, não deixo nunca de ser leviano, e exagerado!
N~o digo senào o que sinto, e é ein cohseqtiencia destes
senllmenlos, porque quero estar s6mente contente com a
minha conscicncia, que eu tenho cai'regado limitas vezes
com odiosidade~ de medidas que ao depois aproveitarão a
meus succeseores.
Ficcu a discussão adiada pela hora, e o Sr. presidenlo
tornou a tomar a cadeira.
2- PARTE.

Orçamento da justiça;
Acbandose presente o Sr. ministro da íustica. proseguiu
a 2a discuss~o da pr~posta da lei do orçamento' IlI.'a o exercicio de 186~-18G5. no art.. 3 a , as respectivas emendas da
out!'a tall1ara, e as olferecidas no senado.
Forüo lidas, apoiadas e postas tambem em discussão as
seguintes emendas:
" No § 2° accrescente-se: ficando elevad~ a gratificacão
dos ministros do mesmo tribunal a 4:800$: augmeotecse-na
'Cifra respectiva a neeessaria quantia.
" No § 3° augmente-se tambem a cifra eom à. somma nocessaria, e diga-se: elevada a gratific.ção dos desembarga~
dores a 4:200$.
" Faca-se igual alteração no § 50 e diga-se: elevada a
gratificácão dos juizes de direito a 2:íOO;$, e vencendo os
juizes múnicipaes 600$ de ordeuado e ·1 :000$ de p-ratificacão,
que será de 2:000~, quando substituirem os juizes de' direilo.
"Depois do !:1 accrescente-se o seguinte periodo :
«Fi cão annullarlos, por contrario i á eonstituiçilo os decretos de 30 de dezembro de 1863.
" Nos §§ 2° e 3° inC!uão-so os vencimentos dos quatro
rn inislros do supremo tribunal, e de dons desembarg-adores,
cuja aposentaçllo fica seDl etreito. - S. R. - Muritiba. "
o Sr. Zaeharlas de Góes (presidente do conselho)
pronunr.iou um discurso que publiearemos no appendice a
este 'Volume.
'
11 I!lr. Ferreira renDa pronunciou um discurso que
publicaremos no appendice a este volume.
Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada, e o Sr. presidente deu para a ordem do dia seguinto:
A mesma já designada, tanto na 1a , eomo 'na 2a parte.
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 5 minutos da tarde.

I
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PRESlDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETÊ.

O Sn. FERn.l.Z :-E' um exemplo que estou dando, estou SU,'lIl,ADlo.-Parecer sobre o requerimeoto do major reformado
fazendo a historia da época: temos necessidade e no meio de
LUIZ Xavier Torres.- Ordem do dia.- 1a parte.-Parecer
tudo bto, Sr. presidento, quer-se que o estado carregue cem
da mesa n. 26. Discursos dos Srs. Silveira da JlloUa e vis-
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\:.;;nde de Jellllitillhonha.. -~' par.te.-Orçamenlo ~~jnstiça..
DiscursQs. dos Srs. FCl'I'az e v'sconde do JeqUltlnhonha.
A's 11 horas da manhã. athando-se presentes os Srs. vis"onde de Abaeté. Marra. Teixeira de Sonsa, lIlendes do& Santos. Ferreira fenna, visconde de Suassuna, ~larqnez d~ ltanbaem, Pompeu, par;lo de S. Lo~renço, barao d.e Muntl.ba,
Souza Queiror., vl:,condc de Jeqilltmllünha. ArauJo. Rlpelro,
Carneire de Campos, Paranhos, Souza. e 1\\ello, _Sllvetra da
Motta, Cunha YasconcelJos. Furtado, SlqnClr~l e Mello, Dms
Vieira. visconde de Ilaboraby, ~arquez de ~axtas. Dantas,
. Candido nprges, Zacbarlas, barao de Antomna, I:larqnez ,de
Olínda. visconde de Boa-Vista, visconde do S;t~ucahy, Naã,uco e'bilrITo de Pirapama. o Sr. presidente abnu a sessão.
Compa.recêJ'~o logo depois os Srs. Rodrigues Silva, Ferraz,
Jobim S1)UT.a Franco c Dias de Carvalho.
Faltarão com causa participada os Srs. barão de Coteg-ipe,
harão de Dlaroim, barão de Quarabim, Candido Baptista,
Paula Almeida, l'at:la J.>essoa, Almeida e Albuquerque, Eusebio, Sin.imbú, Fernandes Torres, D. Manoel, marquez de
Állraotcs e Otl.oni; e sem participação os Srs. Pimenta Bucno.
Souza Ramos, Fonseca e vls~/JOde de Uruguay.
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
Não houve expedieote.
Pelo Sr. '20 secretario foi lido o s~guinto :
PARECER.
"O major reformado Luiz Xavier Torrcs rcqujlreu· a assem/iléa geral legislativa que autorisasse o govorno a transferi-lo
Ilara a 1a classe do excrcito .
. "Ao requerimento se acMo juntos: 1", cópia das senten!)as.
do conselbo de 1a e '2' illstan()ia, aquella absolvendo o supplicante e mais seis officiaes co-réos, e esta condemnando o
!lIajor a 2'2 mezes de prisão e á priva!)ão do commando por
seis anllOS, e oS ouJros officiacs a um' anno de prisão; 2°,
cópia do decreto qu~ rerormou. os sete officiaes sentenciados
~m 2~ instar.cia; 3°, fé deol!icio do supplicante.
" A cam~ra dos Sr,. deputados, dererindo o requerimento
do maio]" Torres, enviou ao senado a resolução de 6 dejulbo
pl'oxirno passado, sobre a qual tem a com missão do guerra e
marinha de emiUir seu parecer.
« Nota-se nos documentos acima apontados grande Jiver~encia entre 00 juizes de 1" e 2' instancia: aquelles pensal;ão que os sete officiaes erão innocentes; estes, porém, os
reconhecêrão culpados e os condenarão.
« 0, gQv.ern", a quem por lei competia conhecer da culpab.ilidade dos o:liclaes em questão para separa-los do exercito,
reformando-os,concordou com a opinião do consolho supremo
milit~r, e usou da attribui!Jão que lhe faculta o § 2° art. 9
da lei n. 648 de 18 de agosto do 185.(l, contra todos os sete
officiaes julgados.
« Apezar disto, sendo possivel que circumstancias poderosas appareção no sentido de aconselharem a readmissão do
major Torres e mais officiaes que forão com alie sentenciados,
julga a commissão que ao governo, por intermcdio da secretaria .de ~stado dos negocios da guerra, convem pedir as necesSilrlas mforma!lOes.
" Sala das sessões, ~O de agosto de 1864.-111. F. de S. e
1J1ello.-Marquez de Caq;ias.-lIIuriliba. i,
Sendosubmettido á disCllliSão, foi sem debate appr01ado.
ORPEM DO DL\.-l a PARTE.
PARECER DA MESA N. 26.
Continuou, a discussão, adiada na sessão antecedente. do
parecer da mesa n. 26, acerca do que representou o omcialmaior da secretaria do senado em officio do 1°· de junilo
ultimo.
..
O >!ir. Aoilv.elra "a Motta pronunciou u~ discurso que
publicaremos. no appendico a este volume.
O Sr. vlscond~ de Jequitinhonha o-Sr. presiden~' tambem dir~i duas palavras a respeito do parecer que sc
dlscllte, e tomei está resolucão. em consequencia do discurso
do 1I0bre senador pela província da Bahia meu digno collep. S. Ex. julgou-se com.direito....
'

o SR.

FERRAZ:-E tenho.
O SR. VISCONDR DE JEQUlflNilO>lnA : - .. , dc combater o
parecer da commissão em suas eonclusoes c avancou o nobre senador alguma s p,opo,ições ql!e m~ parecem que de·
. vem ser rectificadas.
. O nobre senado,'. disse que o sena~o não tem dircito para
;.ulgar-se ou admllll8tra;Jol', ou rorelro, ou proprietario do
terreno em que sc acba esta casa; que todos os documentos.
pela mesa publicados nada provão no juizo de 8'. Ex.; o
Ul~a. das ~azões com que o nobre se!la.dor sustenlou a sua
opiniãO fOI que o seuado não era admlUlotrador, nem admi:·
lll~tra,_a ...
O, SR. FEnRAl:.:-Nem era pl·oprietario.
O SR. VISCONOE DE JEQU[T\~IlO~!iA : - ... e quo não 01'",
proprietario, ..
O SR. FERRAZ :-Ncm podia ser.
O SR. VISCONDE PE JuQnlflNliONHA :....., ... po,quc esta propriedade era proprio nacional.
O SR. FERRAZ :-Tambem uão era esta a razão.
O SR. VISCONOE DE JEQUITl~RONRA :-=-Eu creio que foi esta
a razão principal em que· se fundou o nobre senador: porque,
a não ser esta a razão, então perguntarci cu a mim mesmo:
de quem. é esta pI'opriedade 1 Não pertence ao senado, não
pertence aos proprios nacionaes ...
O SR. FERRAZ: - Pertence aoil. proprios nacionaes ; quemé que disse o contrario 1
O: SR. ViSC'ONDE DE JEQUlTINilONilA : - Então so pertence.
aos proprios nacionaes. por isso é qt!e nITo pel·tence ao senado, segundo a opinião do. honrado memhro, meu digno collega. AIIl está porque eu disse que era esle o motivo em que
se fundava o nobre senador ...
. O SR. FEnRAz :-Eu disse que o senado não podia adqui:rir, nem tinha adquirido ...
O SR. '{ISCONDE DE JEQUITINI!ONilA :-.... porque, Sr. presidente, a. bypotbese que se póde figurar para ser proprio
nacional é puramente aquella que raz com 'I ue pertença ao;
senado, e é a mesma que convence de ter o.senado adquifÍilo
a propriedade.
Mas disse o honrado membro que não podia o senado adquirir, porqu~ como corpo de mão morta não pôde adquirir.
O SR. FERnAZ':-Eu não disse que era corporação de mão
morta; eu disse que, mesmo quando fosse. corporacão de. mãomorta, n[o podia adquirir.
•
O SR. VISCONDE OE JEQUITINRONllA: - O, nobro senador parece que considerou o senado como corpo de mão morta.
O SR. FERDAZ :-Nem era possivel.
O SR. VJSCON"E OE JEQUITINHONHA: ...., Então como veiu a·
hypothese do corpo de, mão morta?
O SR. FERRAZ: - Era em resposta a uma. observação que.
se I1te tinha feito.
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇo:-Póde ser corpo morto. mu
não corporação de mão morta.
.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINRONRA:-E' verdade, diz llIuito.
bem o nobre senador meu nobre collega que o senado póde
ser corpo morto, mas não póde ser corporacão de mão,
morta.
"
O SR. FERRAz:~Ellnão disse que seja corpo m<'rto, porque
basta V. Ex. aqui estar para elle ter vida e alma.
O SR. VlSCONOE DE JEQUITINHONilA:-O,apparte do meu nobre c01lega o Sr. barão de S. Lourenco, Sr. presidente, é
realmente do muito espirito e muito significativo. O que desejo ~ que elle n:Ia. se realize, que não seja o senado corpo
morto; embora não seja, nem possa ser, corporação de mão
morta.
.
lIIas.Sr. presidente, auazões do nobre. senador não procedem de fórma alguma contra a opinião da mesa. Eu tambem
sou da opin:Io que me parece ter sido a do nobrc senador pc!;, provincia de Goyaz, isto é, que o parecer por si
só não basta; mas o parecer Ilôde ser approvado corno base
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flue depois servirá para a sustentação de um projecto. flue
deve passar em ambas as camaras, se se julgar conveuiente
a contiouação do <lireito do senado.
O Sn. FERRAZ:-Ah ! iFto sim: deel'ctando fundos para se
fazer, etc. O senado por si 56 não póde fazcr cousa alguma.
., .
,
.
.
. O Sn. "I!?CPI'OE OE JEQUlTI~1l0NnA:-JI1as como li que o proJccto lia d~ ser concellldu?
. .
SI'. presidente. a questuo parece-me que nuo fOI encarada
devirlam.ente pelo nobre senado,' pela Bahi.1, meudii:no ~ol-'i
lega; nos oeven)Os encarar. a quesliio deDalxO do segUInte
I'onto de vista: houve ou não buuve doação.
O SII. FERIIAZ:-Não.
. ,
_
O SII. VISCONOE JEQUITlNllONIB:-Eot!10 se nao houve: pergunto ~u,' de que servem o. documentos' que jlubhcnu a
mesa?
.
O SII. FERnAz:-Nem lemos direito d~ adquirir, nem houvr. me8no doaeüo.·
'.
_.
.'
•.
O S~. VISCONOE DE JEQUITI~noNn.\:-O que significa essa
CSCl'íptura r,a qual 'se declara queoe maoduu oomprar exl'ressamente este terreno para e.1.e fim?
O S~. FERRAZ:-A escrilltma hão mandou.
Sn. 'VISCONOE DE JEQum"llo1'illA:-Pcl'(lôe-me, V. Ex.
não leu o documento'.'
.
.
~ SR. FEIIIIAZ :-i'\ãll podia mandar.
O Sn. YiSOONOE nE JEQUlTUH!ONlu:-PerM-me V. Ex .. o
Sr. De i'edru I mandou comprar este terreno para este fim.

o Fenado está na pos~e desFa doa cão e nella deve contínuar,
e tem direito para se fleclarar tal qual.aeabo de expôr.
;"ccmcel1larei majs a~ que acabo de avançar, ~r. pre'i.
dente, o seguihte: que assim o tcm o sCnado dedal'ado e
reconhecido em' outra. occasiões. Osenildu r~corda-se de
um documento que aqui se acha. e vem a ser este documentr,
o parecer d"uo por uma das commlssões da casa àcel ca dc
um requerilJento. (Lê )
O S F
I'
d
_.
..,
a'
n. 'EnnAZ : orql.'c o sena o nao tlIlh~ dIreito cc
f, zero
O Sn. VISCONOE nE hQumliRoNllA : - E,.te pnrec~r foi approvado pelo sellado. O 'di!'citu ao rJominio utll, embol'a n110
tenha ou nüo se lbe qUelra dôr o domlmo dtrt'cto, sem duvida pertence ao senado. Se a commisSi1u de cOll,titulCJO do
sellado nJo entendes,e como eu acabo de entendar a su"a con~
C!usão scl'ia: Re'lu~ira ao poder executivo. A 'commissãü,
pOI'~m, dMlaro? que não tinha log,'11' o aforalnellto que se
peota ao senado de algumas hra',as oe,tc terreno i,to é. indeferiu, e illoeferiu porque se julgou inteiramente 'compeúnle
para tomar cOllhecimellti> do rel]uerimenlo e daI' sobre elie o
despacho que acabo de 'ler, e corsla de um dos documento,
anllexos ao 'piu'ecer que se discute.
O SR. FERRAZ: - Então jà é dominio util. nJo é domínio
àir~cto?

O SR. FERnAz:-l\Iandou i~corpo~a-lo aor, p,oprios naciona os pam ter esse destino.
O SR. "IISCOIl'DE nE JEQUlTrIl'IJOoll.I.:-Peco licenca a V. Ex.
para convida-lo a ler este ducumento quê não dIZ isso (fue
V. J~x. diz; o que diz é o seguinte: ordena·se á pessoa encarregada da o~mpra que cQmp"e o tel'reno pela avali<\cJo
jl")'a sery:r pará este fim; e depuis em OUtl'O documento· se
Inanda que aqui seja reunido o senado e faca as' suas priineiras sessêes. Nesta posse tem estado constantemeote o [;euado; o que' significa, pergunto (udo isto 'I'
,
O SR. FERRAl:-Mas isto é doação?
O SR. VISCOIl'OE DE JEQUlTlNHONBA:-O nobre senador o
que quer 11 ver se póde coinseus 'apart~s atrapalhar o
fio da minha ar'gumentação; ma~,meu nobre oollega, peço-lue
licenca para não responder aos apartes que V. Ex. houy~r de dar-me, e CiJn\inu,~r na minha argumentaç,io. Sr. preSidente, o facto e o segUinte: SI'. D. Pedro 1, que nesse
tempo reullia em sua pessoa' não só o pode.r . executivo, mas
todos os poderes do estado, inclusive o legislativo, por'que
ainda não estava feita a divisão dos poderes na fórllla lia
oonstituiçiio,porque ainda aS'camaras não trabalbavão; o SI':
D. ~edro I mandou comprar,e de faoto s~ comprou. esta casa
estes terrenos, com o' 'fim deterniinado '<le servir paJóiL as
sessões do senado. Isto equivale a uma v~rdàdeira: doacão.no
meu juizo. Ora,se 'é um<i verdadeira doacão·,.e o i'mpérador
tinba nessa occasião todos os poderes nec'essarios para 'fazer
O acto de que se trata, isto ~, para fazer a doação, por que
motivo não se (leve enlender que o senado tornou-se justamente usufruc:u rio perpetuo deste teneno e ' esta casa 7....
, Digo eu, ·Sr. presidente umfruotÍJario perpetuo ... nos mesmos termos dos bens da oo;rÔa.
'
O SII. FEllnAz:-Onde está isto?
O SII. vlseoNon DE ~EQU\TIN~ONI\A : - ... , léorque o seIl acli\ não mOITe ; é indispensavel. que se reconheça no senado 1\ perpetUIdade moral e, polltIoamente fallando, de sua
eX1s\encw; po,rque a oonstituição lambenl não morre, no mesmo
sentldn COQslderada nJo é lei temrom";a, nem de oceasião;
com a ~ua. e~lstencia está ligada afórma de governo que
todo~ ~GS Juramos,.e por oousequencia, se é perpetua a conntltulçRO,a eXISlenc\il do senado tambem é perpetua. Portanto,
feita estil doaç<1o pelo SI'. D. Pedro L que linha em sua
pessoa todos 0:5 direitos necessarius para o .. eto de que se
jrala, porque reuoia o poder legislativo e o poder exeeu\ivo,
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O SII. VISCONDE OE JEQUITI~nol'nA: - A este apal·te eu entendo que devo re.ponder, porque não me corta o fio da
rilinba argumentação e nntes serve para corrobora-Ia.
'
O Sn. FElInH : - E' um reOUI·SO, ..
O 8R. VISCOIl'DE DE JeQUlTrNHUNlIA : - SI'. presidente disse
o nob're senador: " Agora ji duminio ulil ? li
'
O SII. FEnnAZ : -'~aril (PC r~sponde i '
O Sn. "IISCONOE UE JeQUlTI~IfO'~HA :-Eu, Sr. pl'~sideute
disse que, :se o sellado n,lo ti"ha o deminio pleno, se no sé'
nado não se achav<1o oousolidados os dous dominios,o util e
o directo, pelo menos se poderia, nem se pó,.le de maneira
alguma deixar de reconhecer no senado o dominio ulil como
u:;ufl'Uctuario deste terreno, e, cumo é a corôa quem tinlJá
direito para o dar, de facto o deu, salvo se nós [echarmos
os olhos á luz <la evidencia.,.
.
O' SR. FEnRAZ: - Quem nesse tempo lhe podia contestar
ésse direito? eu tontesto que o SI'. D. Pedro I reunisse tod08
~~~.

.

.

, O SR. VISCONDE DE JE.QUITINnONHA: - Tanto tillha, que
teve ate o porler de constItUIr a nação, dando-Ibe uma COIIstituiçdp.
'.
O Sn. FLllllAZ: - Isso elIe tomou para si.O Sn. VISCONOE DE JEQUlTlNElOJ\IlA: ~ Essa questão de dar
ou lomar é importanto.
' . '
.
O Sn. FEIIHAZ : ~ Tomou para si, m.mdando dissolver a
.
constituinte por meio da força.
O' SR. VISCONOE nE JEQUlTl~1I0NIlA: - Por con,eguintc nós
podelllos, à·vista do que acabo de expô:-, reconhecer o senado 'como 'tendo na realidade (} domínio, a propriedade, ~
poss~ deste terreno.
Agora, resta-me pergunto r a mim mesmo se será bastante
este aoto pam que assim se entenda.' Eu disse, Sr. presidente, r;ue deveria seguir-se à approvaç.ão deste parecer um
,projeoto de lel,para ser tomado em conslderacão pela assem·
bléa geral e saJ~ccionado pela oorôa; m~s co:uo e para que?
Parece sem dUVida alguma uma verdadeira contradieoão: so
o senàdo já tem esse direito. para q~e um projecto rie "lei que
o .declare? .Em· 8e~ubdo logar,como deve .sel; esse projecto de
lei ooncelildo? Eu entendo que o proJecLo de lei, de que
trato, dcve ser concebi,/o em termos taes qtIe signifiquem o
reoonhe~lmento do direito qu~ o sero.ado já tem, que não seja
?ma deliberaçã.o nova, que não signifIque, para assim dizer,
ll!lpetração á assembléa g~lal do dominio de que gozamos em
Virtude do acto praticado pclo Sr. Pedro I, e nestes termos
já se vé que em nada d.estróe, attenua ou diminue o direito
que nos assiste.
.

;

...
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K' SI'. presidente, o '1ue me parece por ora necessario
expu~, para manif~star ~_o senado os rundamento~ da minha
opinião contraria a opmlao do meu nobr~ collega pela Babla.
tIas O nobre senador não se IlInltou somente a Impugnar o
,Iireittl, entrou tambem na avaliação de certos factos, que S.
~;x, pem;it;ir-se.lia que diga que farão incxact.amente. avaljndos pelo nobre sen,](lor. Refiro-me, Sr. presidente, a representacão do ollicial-maior d'o senJ.do relativamente ao estado em "flue se acba a secretaria do mesmo senado e á necessidade de edilicar ou concertiir,ou reparar, ou como quer
que seja, esta parte do edificio. do senado. Que devemos
ter uma secretarIa não lia duvlfla alguma, e que ella deye
ser commoda e proporcionaria aos trabálhos do senado. á
dignidad~ dBstp; ramo do. poder legislativo, tambem sobre
isto mlo e admiSSivel dUVida alryuma; mas o nobre senador
disse: « Se a secreLlria do senado e:H neste estado, se todo
o edificio precisa concerto, ~e oa realidade está em ruj'qa~,
I,ara que se !testarão tantos dinheiros, se fizerão tantas
obras? " E S. Ex. le,ou a sua censul a ao ponto de dizer
que as ultimas obras tinbão posto o senado em um verdadeiro
IJxo asiotico.
' ,
O SIl. FEIlIlAZ: - Pelo contrario, disse que a casa do senado é miseravé1. '
O SR. VISCONDE DE JEQUITINBONlIA: - O nobre sem.dor
não' usou da expressão-luxo asiatico?
O SR. FEnJU.z:-Quanto ao interior.
Ô SR. VISCONDE DE JEQUlTlNlIONlIA: - E' do interior mesmo que esto.u tratando. Uwu o nobre senador dessa expressão;
a, pOIS, e Justamente sobre ISSO q~e digo que S. Ex es~a
enganade, ljue não h:l tal luxo aSlatlco, ou esta expressa0
uao tem para mim a mesma significaçãO que tem para o
nobre senador. Pois isto é luxo asiatico? (Indicando o
salão.).
.

fi

O SR. "ISCONDE m: JEQUlTlNIIONIH: meu collega....

Não é e!ogiQ podro,
'

O SR. FEIlR,lZ: - Poesia, foi o que cu disse.
O SR. VISCONDE DE ~EQUITINHQNHA: - Nüo é poesia; Q
nobre senadol' esta com olbos vel'dadeiramente vesgos, e por
consequencia não pôrle vêr as causas como vejo eu que os,
nüo tenho torcidos; o nobre membro esta completamente
apaixonado. (Hilaridade.)
O SR. FERRAZ: - Em qu~?
O SIl. VISCONDE DE JEQlILTINBONIlA: - Se se despisse um
pouco desse estado dl fervida paixilo, necessariamente havia,
de vêr aqui110 que até hoje não viu. Creia o hOllrado membro,
e creia que isto que eu digo é a exp"essão da amizade que
dedico ao bonrado membro por mil razões.
Q SIl. FERIlAZ: - Oh !
O SIl. VISCONDE DE JEQUITINlIONIIA : - Ainda que o honrarlo membro não queira aceitar minha amizade, eu Ih'a dedica; mas não posso deixar de rectificar alguns factos.
O SR:' FE~RAZ: - Eu já nilo tenbo a palavra.
O SR. vlscoNnE DE J€QUlTINHONBA: - Sr. presidente, nilo
ha, portanto, luxo asiatico, não houve senão asseio; e a necessidade da construccão da secretaria é evidentissima. Assim,
eu ~retendo votar pelo parecer da commissilo.
Não sei se foi o honrado membro ou se foi um outro senador' que' disse que o senado não devêra communicar couõa
alguma ao porlrr executivo, que essa communicaçãO' era anti-constitucional e que não produziria elfeito algum. Eu peço licen9a a li uem expoz esta opLDiã~ para lembrar que a
constltulc,ln ",tabelece como base da hberdade braSileIra a
barrnonia' dus podel:es,e esta harmonia não se pó de dar senão
tendo logar muitas vezes estas communicaçães. Não acho,
portanto, anti-constitucional que o senaM, um ramo do. poder legislativo, communique a outro ramo do poder leglsl~
tivo aquillo que entende, ou sobre o direito ou sobre!l utIlidade do servi co publico; e, senhores, se eu não tivesse
es.ta opinião, enÚo poderia acbar ineonveni~ntes ou ~nti-con
stItuclOnaes as mamfestacães do throno a assemblea geral,
fazendo vêr que é necess,irio que a assembléa geral tome em
sua sabedoria conbecimento de taes e taes necessidades para
as remover, para as remediar. Não são tão freq~entes est~s
communicaçiles entre o poder moderador e a assemblea
gel'a,l?
'
. .
'
•
E porventura o poder moderador superIor a assemblea
geral? Não; não ba supel'ioridade alguma entre os poderes
politicos do estado, cada um deotro da sua esphera te.m a
liberdade e a independencia necessaria para obmr e sa.fIsrazer a sua missão. "E' preciso expôr á corÔa que torneis em
consideracãó taes e taes necessidades publicas, que o[erecais remédio il taes e taes sofIrimentos nacionaes:: " porque
motivo tambem nós não havemos de commuoicar ao governo
aquillo que entendemos a bem do .interesse publico.? Por i.sso
eu não entendo que estas commulllcações seJão antI-constItucionaes. Não entro na avaliação da bypothese se são ellas
feitas fóra daquella dignidade e cortezia que é indispensavel
que mantenbào entre si, os poderes supremos do estado, P?rque esta hypothese não se póde dar, nem se deve presumir;
tudo se deve presumir que é feito dentro dessa raia, e por
conseguinte não acbo inconvenili'nte algum em que se fação
taes 'comniunicacões.
Eis, Sr:'presillente, a minha opinião. O objecto não é de
extraordinaria gravidade, mas parece-me quo é bom que no
senado seja elle discutido e se tome uma deliberação.
ricou '\ di~cussão adiada pela hora.

SR. FEllnAZ:-Já existia.
O SIl. VISCONDE DE JEQUITINHONBA:-O que se fez? Não se
havia de fazer uma sala para o imperador'nella d'emoi'ar-se
o tempo necessario nos dias de abertura e encerramento da
assembléa geral? Como estava iiquella sala?
O SIl. FEIlRAZ:-Como está esta?
SR. VISCONDE DE JEQUlTIMONH..I. : - Pois pó de o nobre
meMbro dizer alguma causa relativamente aos r~paros,' aO
ilsseio feitoria saia em qlle é recebido o imper.ldor ....
() SR. fEnaA~:-E aqui ~stá?
O SR. VISCONDE DE JEQUITlNHCNIlA : -.... e que luxo tem
essa mesma sala? Dous espelbos com tapete e mais duas mes lS ou consolos,e nada mais; onde está o luxo asiatico, senbores? O nobre senador gracejou comnosco completamente....
O SR. FEllnAz:-Ao contrario, V. Ex, é que graceja sempre.
O SIl. VISCO;-lDE DE JEQUlTINHONIlA: -... ou levou a sua
amplificaçãll e figuras rethoricas a tal gráo, que na realidade
não podem deixar de causar espanto.
O Sn, fEnRAz:- V. Ex. é que me está causando muito
O SR. VISCONDE DE JEQUlTiNBONB,\: - Luxo asiatico, não
ha tal; o que houve, e o senado não pó de deixar de louvar
ao seu digno presidente, é esse' asseio prudente,sobrio, praticado definitivamente pelo Sr. presidente; e, se o nobre memhro for consultar as despezas, ba de ficar espantado pela
sua modicidade....
•
O Sr. FERRAZ: - Não estavão autorisadas, meu caro
amigo, é principio constitucional.
O SIl. ,'ISCONDE DE JEQUlTINIIONBA: - .... porqlIe na realidade forão extremamente pequenas em relação aquillo que
2' PARTE.
se fez. O nobre presidente merece, portanto, e deve merecer
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA.
dosenado,elogios e 'ligradecimentos pelo.zel.o com que se tem,
comp?rtado sempre na manuten~ão da dlgmdade do se.nado,e
Achando-se presente o Sr. ministro da justiça, pro~eguiu
demaiS a mais por' essa ecenomla que prova uma solICItude a 2' discussão da proposta do orcamento para o exercICIO de
õem duvida digna de elogios.
•
1864-1865, no art. 3°, com as respectivas emendas da outra
, camara e as olfereciJa~ no senadQ.
'
O SR. FERRAZ diz algumas palavras em voz baixa.
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.. 81'. FCl'.I'U ; - &1'. ,pr.esidénte; os nossos ,u.so~ pM'la,
o SR. ViSCONOE OE lTABo_RAn~: ~ Apoiado, isôO e. qu:e é
mentares têm admittldQ que na discussão do orcamento se verdade.
proceda. a. um. exame ni,~is ou menos profundo ~obré ~ marcba
O SR.FIlRR~Z: - E' p!Jt esta razão, Sr. presidente, que
da admIDlstr~ção, que .ness~ .occnsião se-exerça o .dll'eito de eu cada Ve4 p,)als m~ conven~o de que as yel'dadeiras leis são
cen~ura, conforme as m,nterlas .~ue j;e estão dlscut.lI1do. Este
os. execu.\ores escla~eddos. e zelo'ios; se nno os houver, as
\1so. tem tOll)fldo grande elasticidade, e ,tal póda-se .diz,er que leis serão IQua mor~, não 1'0 Jeriio ter o elTeito desejado.
ikdls.cussão do orcamento, como o )llesmo. orcamento, é umo
O SR. VISCONDE nE iTADeRAIH: - Lance os olhos para o.
perfeita arca de ~oé'.
..
"
.
.balang~ provisorio.
.
Alguns oradores ostenlJlo grande erudicção, sempr.e.que se
trata de uma discussão desta natureza; outros tém procura- . O SR. FERRAZ: - Essa dec.adencia ainda mais se demonsdo fazer novas ediccões de leis obsoletas; e emfim ,outros têm tra p~lo pr~jecto' de, or'ç,amento que temos presente, Nelle ha
desc~ldos Y1dISCulpavels: apresentão-sE impostos elevados
chegado a decl,arar' que fallão .1'01' de~a?a!o. . . . .
Eu, Sr.presl.dente, njio procurarel.lmltar cstes.enmplqs ; dUl'hcadamente, ap!eSentiÍo·se disposiçúes contrarias entre
o meu fim uDlcamente, durante jl d,lscussUo do .orcamento, SI, nota-s~ a ausencla de~el"tas vprb~s do serviço. publico, o
será ernittir minha, opinião sohre uma ou outra materia que ao ~esmo tempo na receita ba artigos de rendimento dos
julgar importanle,e aQ.mesIl\p tempo justificar-me de algu- 'servlço.s a que se referem essas verbB.s.; e por ullímo (não
mas increpações q\te se me fizerão na Rusencia, e. de alguns poderei occupar-me. analyticamenle desta parte na discussão
ataques que s~ me dirigirão na presença. E .nesta occasião deste artjg(), llorque não é occasi.10 coml'etenl.e),a por ultimo.
procura~ei .tQ~qar·me o mai. breve possiy~; mas não sei se o Sr. presidonte,. acbão-se dous artigos quasi em contradição,
quer a respello da redueçilo dos empregados de fazenda,
,Çqnsegulrel.
.
O nobre .'leDa~Or pela minha provincia, .que neste momento quer a.respello mesmo do melO de que o governo deve lan··
çar
mão n? caso d~ exjste,ncia de deficit; na proposta If(1
se a~ha a meu lado, procurou llemonstrar. que era uma ne·
cessldade que a lei do ,orçamento fosse uma verdade. Eu uno governo dlz~se - bilhetes - e em outro artigo - qualquer
' .
os, meus ·votos .aos ·votOI;, .do ,nobre senador; enten~o q!I~ 3" .outra. operação de credito.
lei do orçamento deve ser uma verdade, porq\!~,a lei dl( orO SR. VISCONOE DE JEQ!IlTIl'UIONDA :- M.as isto é do orça
çamento é um objecto de grande alcance, de' grande impor- mento da fa:;jlnda.
.
tancia, e por conseguinte é preciso que sobre ella haja toda , O SR. FERRAZ;- Ora, V. Ex. quer ser a palmatoria do.
aattencão. e ·todo o cuidado.
As léis do orcámenlo .deixárão de ser uma verdado por mundo? Deixe-me tranquillo:
longo temp..o ;'eu tive de expÕr ao senado que muitas vezes, . O, SR. VISCONDE DE JSQUITlNHONDA :-Estou lemhrando que
se çortavão .despe~as que se dev)ão faZer pa.r.a~ apPl!rentar ISSO é d~ or~ameDto da fazenda; agora trata-se da justiça.
uma despeza áquem da receita, JlHra ·.'le não patentearem as
O SR. FERRAZ:"':" Estou fallando em geral do orcamcnto.
difficuldades dothesouro. Este facto que se deu eu estou Nesta. ponderação que o nobre seJ.ador faz ha injuriá áquel!o
p~rsuadido que .no presente não .'!e deve 'dar, estou persua- que dll'lge nossos trabalhos; porque, se eu estivesse fóra da
dIdo que de ce~.ta ~pooa para cá a lei do orca,mento se tem ordem, elle, que. é algumas. 'veze~ bastante severo ,'c espe-'
mais ou menos,.approximado á .v~rdade, á reálidade das des~ clahIlente para comigo, na manutcu!lãO e cxecu!)ão do regipezas que devem ser feitas durante o anno respectivo. A lei mento ...
sobre creditos era prévidente; mas dos creditosaliusou-se
O SR, VISCONDE DE JEQUlTINHONDA ;- Eu estou lembrando.
muito, e de ordinarip ,a falta de veI;dade dos projectos de orO SR. FERnAz: -:- ... : sabendo que este objedo li serio,
çamento se ·base~va na esperança de que por meio decreditos
necessariam,enteme teria advertido. .
supplementaresas despezi\s pudessem 8er feitas.
. Esta materia de crediJos foi pro:videnciada muito ·bem 1'0 r
O SR. VISCONOE. DE JIlQUITINHOI'IlA:- Y. Ex. não leve
dl,versas leiJl.deorçal)lento que se fizerão até 1862; mas o a mal.
'
espirito de imitação nos,trouxe uma disposiçãO fatal, vem a
O SR. FERRAZ: - Emfilll estou tão acostumado a obedccer
ser~a pas!agem das sobras de uma verba para outras, passagem que embaraça muitas vezes o ministerio, que atrapa- ao nobre senador, tão illustrado como e\lo é ...
lhaa escripturacão a dá logar a incess.antes estornos. Este
O,S!,l: VISCONDE DE JEQUlT~NHONlIA : - V. Ex. confunde-me.
systemaé m~o: :póde dar -se que se tire, sob pretexto de
O SR. FERRAZ :-.... que não posso deixar de entrar na
sobras, de verbas aliás importantes, dinheiro para apl'licarse a outras verba8 de serviço menos importante, mas que di- materia, mas fi'fuecerto de quejá estava esgotado o ponto,
.
versas circumstancias, a ·que todos ·nós ostamos sujeitos, po' de que e~ me occupava.
dem actuar para dar maior elOlSticidade. Não estive infeliz
O SR. VISCVNDE DE JEQUlTINllCNI!.A: ~ Disso estaV<1 eu
.
•
.
'
mente nesta cas;l quando se iniciou este .systema, systema. certo.
que hoje·mesmo está reprovado em outros paizes; mas emfim
Q SR. FERRAZ: - M,as ohser'l'arei ainda ao senado que,
elle passou, .é uma loi, .ena presente lei ainda elle vemconemendas existem que não est.ão justificadas. Pergunta·se:
signado·como cousa essencial.
Eu perguntarei, porem, ao miniiterio: póde aCllSO o the- porque se pretende a reducção desta ou daquella verba? Não.
souro ou o ministel'io conhecer no 9°mez de um anno ·financei· ba razão nenhuma que se o1Iereçapara isso. Eu tomei nota
ro quaes .são as verbas·que offerecem sobras? Não sabe o mi- de algumas verbas deste ministerio que se achão neste caso.
nisterio, não sabem aquelles que iniciárão esta medida que Se é. por economia, permitta-se-me a expressão, são ecoDOmuitas ,vezes se ignora até o fim do anno financeiro quac~ mias de barbas de vela dé cérá, que não podem aproveitar
são as verbas que pódem offerecer sobras,? E qual é o resul- cousa alguma; .e a proposito dessas economias eu pediria ao.
tado? Na supposição de que a verba n possa ,offerecer so- gabinete que.rep~ras~s que despezas se fªzem sem a\ltorisabras, se p~ssa dinheir{) nella .consignado para outras:verbas ; cão do poder legIslatIvo; por exemplo, a despeza com fortlmas, depOIS que os balanços das thesourarias,chegão ao .the- ficaçãe.se armamentos, que não estáautorisada por elle.
O, SR, VISCONDE DE lTABORAHX o-Compra de artilharia.
so.uro, tambem póde-se reconhecer que essas sobras ,presumidas não são verdadeiras sobras, .e muitas vezes que em
O SR. F.EnRAZ :-Essas despezas não podião ser feitas .sem.
vez de sobras ha deficit; dahi a necessidade de um éstorno, autori~ação do poder legislativo. Os dons voluntarios devião
a' complica~ão da escripturação, a muitos outros males que ser escripturadosna verba de receita, e, depois de assilUes-,
podem nascer desse systema.
cripturados, ao poder legislativo compete dar-lhes o destino
Sr. presidente, en hontem disso lJ.ue me parecia que nós convenient e . '
.
iamos decahindo do i!ystema que <tmhamosseguido até o
O Sn. 'VISCONDE DE ITA~ORAHY :-Apoiado.
presente. O balanço que 'foi apresentado .este anno já descobre
O SR, FERR4z: - SOILOS governo constitucional' ou não,
o começo dessa decadenci/l, e eu estou persuadido de .que
sem pessoal id(D30 não se .póde attingir ,o fim que -nos pro· lomos; se,som..s, não devemos :preseindir daquill6 que é essencial da constItuição na parte relativa á applicação dos di·
pomos.
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nbeiros publicas, tenbi'io elles :J: origem que tiverem, ou sejão " sequencia de sentença nestes casos', mas não falia nos crimes
impostos ou sejão uons gratuitos.
parllculares. Ol'a, não é contl'a a razão, nM repu~na a todos
O SR. VISCONDE DE ITABORAHV : ...:... Apoiado.
os sentimentos moraes ver, por exemplo, um bomem eslelliooatario, um 110m em confesso criminoso, continuai .. ter
O SR. FERRAZ: - Esta opinii'io minha nao de boje: eu assento em om tribunal tlo páiz? Eis uma lacuna de oossa
combati a applicação que dos dinbeiros que se tirárão dos legí,laçITo, não ba lei sobre issó.
primeiros acci.onistas do Banco do Brasil se fez para o calça1'01' outro lado, Sr. présidente, quando n'o baJ'a u'oi
mento desta CIdade.
"
Eu, Sr. presidenie, desejo qne entre nós se mantenbão os crime, quando não baja U1ii delicto, os vicios que degr,)dão
principios; não [alio nem em relação aos individuas, nem o ser bUmano são incompativeis pOr cel'to com a posicão do
em relação a qualquel" outra circumstancia; e por esta occa- 'um magistrado a distribuir justica. Nós não lenios ta"mbeoi
i1ião permitta V. Ex. que eu diga que eu jámais tenbo em legislação a éste respeito. é uma.lacuna ainda que som'emos:
vista rebaixar nem a um bom servidor do estado, nem a P.ol:exemplo,. sc por infelicidade um magis!r,~do se dá aó
nenbum dos meus collegas.
VICIO da embrI~guez, ou a outro qualquer VIr.IO. desta Mtue
Nlinca subi a expensas da opinião de outros, nunca subi a reza, póJe utilUlente servir ·seu paiz, administrar justica,
expensãs do credito dos meus adversarios. Quando trato desta i tendo assentu ainda que seja no mais infimo tribunal "do
. . I'
..
t
imperio? E qual é o meio que nós temos para sanat este
materIa, e pe o mteresse que me 1I1Splra o sys ema represen- ; mal? NãO temos nenhum. E esta lei não é necessaria?
tativo, 'iue tem sido falseado em todas as sltuacões, e que na
Rresellte vejo cada vez mais falseado. Foi pôr esta razão, . Não seria uma das primeil'as medidas que se devia tornar?
~r. presidente, e não por outra, que fiz algumas observações . N~s não .temos legislação quo dê aos tribunaes uma jurisacerca das despezas feitas nesta casa; não ti-o em .vista dlccao dlsclpllllar nesses casos; temos apenas lIâ mão dos sli
ouue qualquer fim, não me dirigiu desejo algum que não periores o direito do reprebender; temos tambem o direito dé
fosse este: entendo que não se póde fazer urna despeza sem processar e de fazer julgar aquelles que commetlem um
que o corpo legislativo a autorise;.. que,assim como o minis- crime; mas, no caso de vicias dessa natureza, nós não ternos
terio não deve fazer despezas seIllólutorisação, assim tambem lei alguma.
Por outro lado, as molestias que perturbão o espirito, as
a mesa do senado não as deve fazer.
Passarei, Sr. presidento, a outros objectos, Tem-se tra molestias que enfraquecem o corpo, e por consequencia o
lado da reforma judiciaria; um nobre senador pela minba espirito, illbiiJem o magistrado do oem pesempenbo dos seus
provincia encetou a discussão desta materia; eu o seguirei, deveres; mas a natureza humana lambem li fraca, muitas
não tanto para analysar o projecto. que se a~ba em discussão vezes elle póde sentir-se exbausto de forcas, pl\l'turbado de
na outra camara, porque a occaslão uM e propna, quanto sua monte e querer continuar: qual é ó meio que ba para
no que for necessario para ciJamar a attenção do nobre pre- fazer com que esse Ulagistrado se retire' do assento que tem?
sidente do conselbo para um ponto muito importante, qual é Aposentadoria não pede, aposentadoria forçada não póde dar
o governo, porque não ba lei que o autorise, de aposentadoo da perpetuidade dos magistrados.
Sr. ?residente, eu entendo qne li principio da perpetui. rias não trata a constituição, e ainda mesmo das voluntarias,
dade dos magistnldos é um principio estabelecido, não em que se podião conceder na fórma da Ord. liv. 20 til. 5~: e em
beneficio delles (apoiados), Ulas por u:ilidade publica. Este taes circumstallcias o que fazer? O principio de perpetuidade
principio, porém, não póde ser absolnto, não o dete ser, não póde ser absoluto, e por certo encontl'a limite na meSlDa
corno não o é principio algum; tambem está sujeito a excep' razão que o consagrou - a utilidade publica. A lacuna, porções; conforme a utilidade publica o exi"'e. Não se fazem tanto, de nossa legisla.ão neste importante ponto é evidente.
Ulagistrados pam bem delles, Ulas para bem daquelles lue
Entretanto, temes pr Jcetlido eUl taes circumstaocias por
têm carencia de comparecer ante os tribunaes em defesa de meios arbitrarias, ·temos concedi rio aposentadorias, e estes
seus direitos. (Apoiados.)
.
actos têm sido approvados pelo corpo legislativo.
Eu reprovo esse culto fanatico que se quer dar a perpeTernos concedido aposentadorias; mas alguma lei as estatuidade dos màgistrados; o verdadeiro culto é desse princi- belece? N~o; a constituição esl..belece o principio absoluto
pio estabelecido em conformidade com a utilidade e conve- de pel petuldade: faz sómente a excepção: 10 quanto á susnieocia publica; esta é a base de toda a legislaçãO, é a base pensão pelo poder moderador, obrigaodo o individuo a ser
da constituicãO; de outro modo ltãO baveria razão plausível processauo immediatamente; 20 quanto á remocão eUl certos
para conserva-lo. A perpetuidade, Sr. presidente, se não es- c~sos que a lei declara, e 30 quanto á perda do" emprego em
tivesse sujeita ao principio de utilidade publica, de beneficio Virtude de sentenea. Não ó uma lacuna de nossa legislacão?
Não devemos nós providenciar sobro esta Ulateria? Certo
geral, deixaria di ter uma razilo de existencia,

e

ve~o~R.

DANTAS :-Quem li juiz da conveniencia'7 E' o go-

O SR. SiLVEIRA DA MOTTA o-Vamos ouvir a applicação.
O SR. FERRAZ:- -Não sei qual é o governo a que se refere
.
a :lobre senador.
O SR. DANTAil-:-Não é o actual.
O SR. FERRAZ :-NeUl o nobre senador pôde dizer ainda
qual é a Ulinba opinião.
O SR. SILVEIRA DA JIloTTA:-Isto é vilrdade.
O SR. FERRAZ :-P~r consequencia deveUl haver excepcões
a esse princilJio absoluto; estas excepeções, Sr. presidente,
se basêão em certos factos, em certas circumstancias que
devem ser patenteadas a todos. São elIas pbysicas ou são
moraes. Tratarei primeiramente das moraes.
Póde-se conceber a existencia de um magistrado que esfeja pronunciado por um crime particular; que tenha soITrido
uma pena em consequencia de UUl acto classificado delicto
que o desdoure, que lhe tire o credito que deve merecer,
que o desmoralise ante o publico, ante a nação? Dtl certo
que não. Entretanto a nossa legislação não providencia sobre
esta materia. A Constituicão falIa dos crimes de responsabi~
lidade, estabelece o princ1pio da perda dQ emprego 6Ul con-

qU~~~bo'res,

a lei franceza, de que sou admirador neste ponto,
providenci 1U muito bem: não· só os tribunaes superiores, os mais altos, como a cilrte de cassassão, a côrte de
contas, estão sujeitos a uma lei, em consequencia da qual os
seus membros e os membros de toda a Ulagisttatura em cerlos casos, em certas circumstancias moraes e pbysicas, podem ser suspensos, podem ser processados, podem ser dispens~d~s ou privados do exercicio de suas funcções, com ou sem
direIto á pensão, eá propria perda do empI'egtl; e;o que é mais,
Sr. presidente, quando um magistrado chega á certa idade,
a de 70 annos para as côrtes inferiores á de cassas,ljão, e
a de 75 para a córte d6 cassassão, 50 considera por este
facto, sómente, inhabilitado para continuar a senir, dase-!bo ~po6entadoria forçada, concede-se-lbe UUla pensão,
e IstO e por uma razão sufficlente. Desde 182i, em consequencia do principio contrario, de Talerem sómente as
enfermidades e não a idade, succedeu que grande parte dos
tribunaes francezes estivesse preencbida por pessoas que por
sua idade já nao podião dar-se ao trabalho, dar-se ao estudo
das materias que erão sujeitas aos tribunaes a que pertencião. E então o espiJito de confraternidade ou de classe se
apoderava de seus colIegas, estes não querião impôr-Ibes a
retirada forçada, que muitas vezes lhes seria. fatal, porque,
comI) eu já disse, a natureza é fraca, nós mesmos nuo nos
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l~onhecemos, ás vet~s.q~ei·emo~ perJllan~cer nos logares para
os quaes ou não eslamos habJlltados, ou em que pelas n05sas enfe~midades nilo podcmos continuar a bem preencher os
nossos deve.res ..\,:s.La é a legíslaçãq e.ni, .,vigor. em F.ran.!la,
onde a magIstratura se acha collocada em um pé respmtave!.
Sr. presidente, na àtisencia desta lei, tomo 'temos nós procedido? Senhores, perdOe-Be-me a franque~a, o corpo legi.;lativo tem até o presente tolerado, tem mcsmo ~pprovar\o quasi
tudo qua.nto tem sid? ataque ao principio ,de petpe~u.idade
dos magIstrados, e so urih, ou ,outra vez, ou por espl\'lto de
parLido, ou por espirito .de opposiÇãO: 0..0 porque o m~er~s~e
indi'idual tenha actuado, nos lembramos de que o prmClplO
se acba falseado, e lemos clamado I. .
.'
Sr, presidente, nós temos magistrados avulsos que não
p~rcebem ordenado. que não t~m sid.o rein~egrados, não
obstante o terem reclamado por longo tempo, o lerem solicitado por hJ1lbares de vezes. Desenganados, ou esmorecidos de
suas prelenCÕes de reintegracão, têin pedido suas aposentadorias; su·a~ ~olicit.~t{í~~ têm sido em v,~o;, 05 diverso?
ramos do ,ilOder leglsl~tlvo, e o poder executivo" surdos a
voz da. justiça, aos seus clamores, em rlespelto ou .com qu~bra
do principio de pÚpetuidJq~, ludo lues leni .negndo. Remle
gracão' ou exercicio, oi'denado ou ilposenlarloria, nada se
lhes tem concedi·Jo.-Alguem está Im perto ou mais de vinte
annos selll perceber vencimento algum, scm ter meios para
sua sustl'ntaçõo.

(Ha unt aparté,)
O SIl. FCIlIlAZ: - Sim, esle tnesnio a quem se refere em
particular o nohre ministro solicitou muitas vezes exercicio,
veucimentos ou aposentaJoria, e ~ó agora, depois I!~ parar
em estado vizinho ;lO da miseria, desellganado de tudo, foi
que deixou de pedir .... E nenuuma voz do.parlamento se
elevou até hoje para clamar em favor tio IJI'IIlCIPIO de perpetuidade, violado nas pe'soas desses magistrados. .
E porque se tem dado todos estes factos? Porque.? 1'01'
falta de uma lei. Se ha motivos que tornem o magistrado
indigoo do logar, s~ja processado; se nllo ha, Hjl\ reintegmdo.
E porque com este~ se não tem procedido por meIO de aposentaflorias forcadas como com os dcsembargadores e memhros rio tribunal de justiça ? Todos são .magistrados perpetu<Js,
dérn-Ibes nS aposentadurlas como tem. lledldo. Ao menos
isto. Esse magistrado a tem requerido? Porque não se lhe
tem concedido?
~Ias senuores eu niio me importo que se examine a ques
tão pelo lado pa;ticulaf do bem do maf;i;;trado; quero .que se
examine a questão pelo lado do prinCipiO da perpetUidade e
de sua convenieneia. Nós, Sr presidente, falseamos amda este
principio quando damos ao gov.erno o dire!to rle conserv~rma{tistrados avulsos; ha >l.S, creIO eu, OUVI do nobre· ministro
hontem ; destes alguns vencem ordenado. outros não vencem I
E porque conserva-los se~ exercicio. ?
..
.
Contradiccão ainda maIOr: o poder legl,l~tlv.o consignou
para um magistr'ado de nome Peixoto, em uma lei do orçamento de 18>1.6 ou 18í1. os sells vencimentos; e os outros em
iguaes circumstancias. alguns dos quaes já p~.recêrão,deixarào
de ter esse fil.vor; lIlas porque? em rcsp6lto a alguma clrcumstancia? O principio de perpetuidade, Sr. presidente, é
que padeceu, o principi~ de perpetuidade . dos;Lppare~eu, só.
valeu uma circums\anClil para que esse 1I11hvlduo. JUIZ de
d!reito Peixoto tivesse o seu vencimento; qual el1a, Sr.
presidente? Ter um bom padrinho, ter um patrono,.que R.dvo~asse·a sua causa na. caffiara dos deputados e no senado; a
lei passou em seu favor, mas osoutros em iguaes circumstancias existem abi pobres e miseraveis. praticando talvez alguns actos que não teriilo commettido se porventura não
fossem reduzidos a uma penuria digna de toda a comlseracão.
.
b principio de perpetuidade tem ainda sido falseado por
outro lado, pela nposentadoria forcada. Não faHemos do
governo, fallemos de nós mesmos.. Nós que somos os fiscaes
da lei, 05 fiscaes da constituição, temos deixado desape~.cebidos passarem esses actos, ou mesmo tornamo-~os co!o:,plices das feridas na constitUição, quo delles resultado.

O SR. I)ANTAS:-O senado não appruvou isso.
O SR. FERR!Z:-Oh I niio approvou? Lã estilo as p"imeíras
aposentadorias.appl'ovadas, e, o que é mnis, o fallecido do,;.
embargador Ferraz baLeu porta por porta de todos os "amos
do poder lc.gislativo, reclamando contl'a a inconstituci"lalídade do acto (Iue o aposentou, e todos os ramos do co'po
le!tislativo forão súrdos aos sells clnm~res .
Haveria rl,lzão? Póde ser, eu lIilo posso nvaliar' bem; mas
o que eu 'luero demonstrar é que o principio da perpetuidade foi falseado .. Vn1 outro magistrado em iguaes Circuin·
stancias, dilpois d~ muitos nnuos, ~utevc UIUI!.. !traça, aô
honras de membro do supremo lnbúnal de Justlril; liJaS
al~uem houve que foi reintegrado, e porque? l'orqut' aduou
o lIlteresoe individual.
Passemos a outra época., a das segundas aposentadorias.
ElIas se derão, e depois de alguns annos, r.orque o interesse
individual (pcrd6e-se-me a expressão) aclua,.se, dcixitrão de
ser approvadas, não por üm acto, mas pela lei de orçamento
de 18<15. .
.
'.
Vamos as lerceiras, DiITeren(es magistrados forão tamhrm
aposentaoos forçadamente; este iieto aiuda não foi approvado ...
ri SR. BAllio DE lilulllTlli.. :-Apoiado.
O SIi. FERIlU: - ... ex~te ainda um magistrado sem .ter
sido reintegrado. Dos que ror~o ohjecto d~s seg\!nd~s aposentadorias, um ou outro roi reintegrado, não por clleito de
uma medida do .poder legislativo. riJas llor eiTeíto dc um acto
r!o governo; ta! foi creio que o fallecido Sr. Bellilonte; mos
das terceiras existe o SI'. Valle, e mesmo no OI camento
actual nem v~m o seu nome m'ehcionado, comÓ tiuÍla sido
noS anteriores.
Neste ponto, Sr. presideute, permitta o senado que eu
justifique uma. opiniãO que e':pendi na inraucia de mil!ll1l
vida parlameutar na camara dos Srs. deputados, Eu disse
na occ-asiüo em que se censul'ava o acto do govcrno de arosentadol'ias, que deviam os sómente cxaminar se era justo ou
não justo, não porque eu desconhece;;se que o principio fe,.iuo era eminentemente I',onstitucinnal, que havia uma
aberraç~o da. constituíção" uma ferida muito prorunda dada
nesse jlnncljllO de perpetUIdade, estabeleCido por ella. IDas
porque se tratava de censura ao govel'llO. e eu entendia qJC
era dJ direito da camara dos deputados conceder um biJl do
indemnidarle por aquelle acto; e ent;io eu disse: "Exaroinemos sómente se o acto é .iusto ou injusto; li mas não que
eu deixasse de conhecer que o principio constitucional tinha
sido ferido, não porque eu deixasse de reconhecer que a assembléa geral não podia al"provar actos desses.
O SIl, BAIIÃO Dl: MUlIlTlllA: _ Apoiado.
O SR. FERRA~: - IrIas actos que ferião o principio de perpetuidade j;i tinhilo sido approvados auteriormente pelo poder legislativo, o qual voltou atraz nesta pl'atica, julgo que
conhecendo melhor os s~us deveres, e d,eixou de approvar os
aclos da 2" aposeoladona.
Se eu estivera no parlamento, eu não daria nem o úilt
de indemoidade ás aposentadorias que têm sido objecto de
discusôão das duas sessões do corrente anno, nem approvaría,
nom approvarei jamais qualquer projecto de lei que tenha por
fim approvar as mesmil.S aposentadOrIaS. Não daria um bill de
indemnidiUle, porque era preciso que se me ·convencesse de
que se procedeu de llma maneira justa, e eu estou convencido,
a respeIto de alguns fil~gistrados apo~entados que conheço
(Ilãll conheço tudos), que o acto foi sobremodo irljusto (apoiados), injusto ainda mais se nós avaliarmos as razões que
militavão, se razões podem se dar a respeito da fórma com
que mUitas vezes se baratea o credito do individuo para satisfazer .s?mente ás paixões mesquinhas, ás ([uaes estão mais
que sUJellos os magistrados. Se eu pudesse avaliar e.ssas
razões, eu diria que em peiores circumstancias haveria muitos outros, alguns dos quaes talvez tivessem posteriormente
promoção ou fosscm empregados, e revoHa, Sr. presidente,
quando um~ me,dida (lQupa a uns e sacrifica a eutros, cuja
conducta nao pode ser po"ta em duvida, ou, o seudo, não. ha
I provas para condemnar.

'i'
li: LI.l\lo m;IIS , SI'. IHt~:3idell['J\ o lllJ11 pl't)cedimcnlo so
Dcl.:;eíl.ria em uma jL1:3ta. CilUS:l (r~;l\\{() o ministl'o que pl'Ocl'.dúu desLt m;~nr..:lr{\ tli.:i:Je trU~ LInha documentos que provaVJ.l) a llCCt;~:=;IJ;Hle lie~ta medIda.. Se eu rura. milli$lI'O, com
lOlta a r,ora;;rlll apreClllaria esses dOCUIllC:ILos per~lnte o
li'jbulIal. a cntao. (fuando C~;:ie lribblnal de meu puiz contra a
evidencia J.()~ fal:Lo~l COllLl'(l as prova:;, fh'ixils~e de fazer
~a, njlqeu viria ao Farli.1lllcilLo e dirií.i.: (( Nllo ha. l'CCUr30. JJ
J

E f,lzcm b(~n) .senhorc:3, porque cntro nó~ que l\<'i.O Im ac.
cesso por a!ltlg-IJldad~, i) homem ve se na ndces.:iidado tio bClLer ús portas tLL anLe cam:lr(\ dos miltlstl'oS, ou, como se ,Li
n~ llo,s:=iO ~J'slema parl.an!üllLar, das .in[lucilcias da época, para.
D.utor lH[Ulilo. ~lllJ o dlrclL0 luc devIa tl,.u'J aquillo uuc i.l jU:iLlf?l lhe devIa garanti!'.
.lo

.~las o pl'ir-cipio da ('[)1~5líllliç{10, que c~ 1"1~) dcspjo

s~J~\ enLent!Jd,) da ma~e!ra

pllt' que

que

.5C qnet'. enLrnílel", lem

(11poilLdús)
aInda. n.ul~'o do fJi1"Cenn quu tt1mbeiil l~lll sitIo infl'!ngido. A
O SR. SltVEIrU D.~ 3!inTA: - E' isto o ~ü() se di:)5C [lflui. cons.tl~ulçao cst.ilh~lece flue LocL.lS as CiHi::;ü= ~ej(io decididílS
O Sa. f~f1íi \:~: - nla:=! i"I~silll tr:C.5n10 a nlJLcria é Li.l.o por .J~IZC5 ~e dHC:to c jurados, conforme a. lei determinar"

delicada qL:e

""O

sei como se PC,',;'l Llzer iôso, Sell~ores,

8;,clue lodo ouira qUitlqUGr juiz 'Iue

""O

seja o juiz de paz:

lia CtJUSilS (IUC piiss:l0 uesnporcebidi.Js, o a re:::peito das EntreL;.\IltJ os Ll'dJllno1C5 do commel'~;o Lóm juizes de 2,l inqUi.l.éS nüo se púde Jnm aV[lliar se o rumor publico é sLancia !~ue s:10 eielto:5 Lil\!)~lallllenLe peloS" cummcl'cianLes. e
jusLo ou a;1o; lJa ilccões. iillloclmtes que se envencnào) na esLa e\clç;lo cu 11;1,) ~ei como é reita; é unia co usa (rue não
'LJctU3 que da n:c~r.:l;j sorte :::e WIf[Clll íldu!~eJ'ar. Eu vou apl'e- pode durar por muito tempo.

senLar ao ~entldOnUlll C.d~lllp!O, til:iillo da tisLOl'i~.
,
_Ni.1~ raIL:l'!,:í :l. r~:,ptjtJ do·~ ..Í.ll}zes nlunic;pac5 que tambem
Chegaado il lilc;,ue, ~lüCUICl lIm .J1CCI~)l1tlIW c VClu-me nao SilO nJjl';:'lsLrat1:~s U:L consULulç:io; erlLnndo que esLrs eH1um fluneez de S~ld\~ d; 110 ::-upp1e.llIcnto d~~t~ dlccionario acllel pl'úg-ldo;5 s,lu ltli!ifO infdiJ..cs. O;:; abusos, Sl"~ pr(s:r]enLe silo
o scguiilte : - ilrls~oL-v.o!eur-llris:5uLinnet'-vule,., eL~ .• e III,nmen~.o:;: o ~)j1c.hil!'C'1 nOI1:endo jll~Z municipal 11(10 trm' Pl"(l··
ouLro~ nomes. de3ta m.all~lia; p~l'llue? .rorque os paI'LIlJ?5, Lj~l i1Igum:l \~Jll;lc~se a lêl que eX.lgc um arlOO .do pi"J.Licu cm
". os odlOs publlcos saerrfit:arão Ill'lssol, eôle frallce~, que altas qual'Juür e~el'lptlJl'IO dc' a,!yog-acla; ílm allesl<ido apenaô
go~avi.l enLre os scus cOlltcrraneos de uma rCj.:uta~:lo illibada. (apol.ados): U;~1 alLc:;Lado graluitu Ci.}[JOrllla LurJo ; o rC:l-ISE' o flue sr.mpre suecede Llnio a reôpeítu dos elogios, tro no tnLun'll da relação vale lalvez muito para pr~l'a
como a respeito dilô cellôuraô, do descredilo, Os partidarios da pratica. E;le h'JnierÍl assim ti LlIic;ldo a deeidir das
cestum;,u mandar de quina em quilla dizer: " Fulano é um eausas aô maió imp(Jrlalltes que podem éxislir, preencbe os
optimo homem, ti um sanlu. " Qualru lubas de,tas poem O qualru am,oô, est:' "uJeito ao bel pr;l7.cr daô ill!luencias dr>
bOIll~;lI lIa~ ~lUVen-5J ainda que !liiu teufla merecilllenLo, ainda JIU, sobrcLudo das intluuncias das.provinci.1s: so n;lo ao-rílda
que n"o valha, Sr. I'I'eôiJe"le, uln gr'10 de mil~~. Mas, se a um p"llidn, se não se melle nas eleie6es por~ i"o
05 odios publicos actuão, o 11OnH~m maia illIlOCl'IlLe, o bomem :Só vai par<1 ró~a da c~treil'a; se agl'nr'a e& faz' Jislurbios
lll"iô pruhoé immedi,!t'll11enle sacriftcadu a est~s od!os, passa tem um ?rernio. fApoiá,(lJs,) Alguns Fazem mais: preen~
pelo mais reprebo, e ealulllmadu,.e a caIuUlnla, Sr, presl- cl~ldos Os annos, nao querem ~n'ils ser empregados, abandodente, que mUILJs ~eze:; apen:l:; LLsna, e sempre o malOr na~ filHlS1.l\ cilrrelfil, e fic;To <1 esprra do primeiro lon-nr flUO
ob,taeulo que o bOIlHJI!l publico eucolilra Ila sociedade.
maiô IlIes COllv~m para o obterem. ['o·dem estes hom~ns ter
Eu, poiô, Sr. preiilielil~, digo COIU loda a franqueza, com a pl'ilt'ea necess.lr'Í;l? Nenhum:t absolutamente' porque se
o eora~,lo na boca, (Iue não VOtaria nem pelo bill de in, eslão, por e::em;J!.o, em um .!lequeuo 1!1UIlÍcipio ~nrle no; ~a
demnidade, nem vutarei pela ilpprovação de uma lei que s~não de anno ell1 anno uma 'lcç'10 de dez dia~, ou uma acé1ppi'ove as apo~eIlLoJcrills.
W
gao das flue iin~lgi\men~cse. challlavilo-jul'oluenLo de almaMaô pe~7unto e~: o mini,terio deveria preeneher esse, ("'0 têm oUlr~ cous:t mais do ~jlje algum ,inl'elllario, ~
Jorrares? E a pra[lca; qucr n~ {ll'I.melras, quer nas se· mc~mo. as acçocs f!0 ro~ça .([U"l5L nunca se dirOI~ porque rio
gundaô, qu~l' naô lerceiras aposentarJorraô, quer na remoçi1o orrlmano ,os remedlO, v,ulenlus, não obstanle a disposil'ão
(Ie mai6:;lr:J.do~, quer ~Iuando eHes fic,:oal'ulôos-, _oôminjsllp~ 1ll~llo .p.'L;;t,va da ordenaç:lo, S"O ii arma de que se latina
ImmedJaLJOlCnLC 1Jrovem 05 empregados) nor~e;~o cs nlag;:;- IUlLO .pal (t ~e poder dl2sfurnal'. Ora, um llOmcm (1esLes, sem,
lradoô. A,sim, poiô, eu 1l,10 eéllsurareÍ o I1Gb:e milli;lro vratl,ea, eollueado elll um logar de juiz de dir'eito, o que
pOrflue, segulado os precedentes nunea I!lterrompldos, proveu tara?
..
os nwgist"'ldoô eon[orUle a lei marea, (jllal a eulpa '1 E' a . Mas os J!lIZeô de dirello' estão n:l5 mesmas circumstancia,:
[alta de uma lei. e deila culpa~ Sr. presidcnte, in[elizmrnle InclllllbeuHe ôómenle do crime; uma ou oulra vez deeidclll
eu lan~bem parlíl~o., sou membro' do corpo legislativo. Até algum l-eeur;o no caso Ilue a lei eslabelecc: (lua [Jrali~a I;óde
bOje nao ~a urna lei que regule eôla mateJ'la, li ue o a m,m ler esle ~omem?
impor~~ntB, qte póde haver na orgllnisação do nos"o sYôO Sn. 11,\[;;(0 DE pWj,PA1lA:-E' vcrilade.
lema jud,ewl.
,
.
"
._ .,
,.-. ,
' .
O Sn, hnr,.\Z: - ~ veja V. Ex:,. ql!e alé os proprios audiU..l Sn. SE".IDon.
Ri! um plUjeela na caba.
lares de guerra,que somellle esludao as materlas do processo
O SII. F,:nnAz, - Se ba um projeeto na c~sa, el!0 devi'a de guerra, l[ahi a pouco v;l,ll [Jara as rela~ões; e ([ue luzes
lOUlar a dianleira a oulra quall{ue,' reforma; n;10 se póJe poJem lev;H? l'llellbuma luz.
Ea entendo, Sr. presideilte, qUê o lalento valo mui lo; mA,
ler, apezar das leis do proces;o serem as melhores, ~oa admini,tra~:1o da jn:;tiça, sem que os magislrud?ô sejão bem em jurisprudencia eu eótou parô~adidl) de 1]11e, se o lalento
cullocarJos e sem que sobre as suas atçõcs a lel exerça uma não deve concorrer em l(;ual grao ,rom o tstudo, o eSLudo
grande iilfiuencia.
maiô vale que aproprio talenlo, Pa":l o magl;lrado lUla é
E, sea~ores, Deus nos lil're Je dizer que fica isto a arbi- rnistJr gl':Ulde lalentu, r;;a3 grande applieaeàa, I(rande estudo
lrio do governo, a apoôentaduria ou a retirada dos magistra- ,e o lalenlo necessario para bem obterem-se ose fructos desô~
doô. Eu queru segui,' o exemplo rlus legi~!adores dos outros esludo.
,
palzes: 05 proprios lribulHleô que inllinj,lo a pena de reliNesse esla"" dc cous"s, SI', l,residenle, o que poderemos
ruda, que de darem se os individuas eslão no caSiJ de oblerem nóô obtel' da jUôli,a du nosso p~iz? lIrros graves, preeepensão. aposenladoria, ou nào. Eôla é uma medi di! p~r que denles de tuda a nalureza, pi'eG,edenles que nos fazem coral',
nós clamamos luceôs:\ntemellte, e eu eôtou per,uarlido, Sr. e que ahtum,\s v~zeô IL,o ao rnini,terio de estr:tngeiróô baôjJesridenle,de que, se o nobre minislro bcm analysar il ilU;S'\ tant.e truball,Q dc re;pontler a nolas.
legis\aç~o a respeilu da organisaçãiJ judieiaria, verá llu~ nés
Sim, sc:I1,ores, 05'pI'ecedcnteô vogJo, e não não !la remedi:>
naurl'aliamos nos defeitos deUa, que nós não podemoô 1'01' contra elles; alntlae um de[crlo da nosôa legi;la~<io, EIt enmaneira illg-uma dizer que tomos justiea emquanlo ella edi· tenllo que deve o jlI'ocurador da eonh :'er roilocatlo 110 lribu"er no ponto em que se ac~a, não só pai' fillla de tirocinio nal SUpl'0mO de ju,;tiça, ou qua"squer oulrlJô procuradores da
dos magislrados, por falta, digamos aSôim, do sabedoria, eorôa, ou 'Iuaeôquer ~gentes publie05, ter O direilo de recorrer
mas ainda e pnnclpa\mrlJ18 porque rlles s;10 dlstra~ldog de por amor da lCI, por IlItrreS.'e tia leI, pOl"IuO neôte w,o nesuas, funcções, não se podem dar ao eSludo do direito. ee,sariamellle I'eôultaria e:;labe\ecer-se uma norma e desviar(Apoiados).
ôe inlelramente os juizes dl' pr"ticar~m o arbilrario, com"
1.
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costumão, porque, isenlos de toda e qualquer ~anccão (eu não
enlendú que n responsabilidade seja um meio éITectil'o de
challl~-io.s á ordem, . inr~lizmente isto e uma verdade), só por
esse meIO extraordllIano do recurSo interposlo ou por
ordem do ministeno, ou pelo oflicio do proplio procurador
iJa corôa, por amor e interesse da ju;;tica, por amor e interesse do direito, é que se pÓ'de chamár esses magislrados
ao seu dever.
O tribunal ~upremo de justica da mesma sorle se acha
d·e.naturado; conhece do meritó dos autos e das provas.
UM SR. SElHDon: _ Não pel'a lei, a lei não o· autori~a.
O SR. DARÃO DE PmAPAM,\: - No crime, nGo.
O SR. FERn.IZ: ~ No crime,. não; mas em tUllo: elle não
póde conhccer, é contra a sua lndole, é contl'a mesmo o seu
'lim.
.
O SR. I(,\RAO DE r'lfojPAMA : _ Apoiado.
O SR, FERRAZ: - Entl'etanto elle ti todo o di:t drsauto-I·
rAdo. as relilções cm principios mesmo rlc t1il'e.ilo. dJo-lltB
Quináos, decidem o contral'lo do que elle estahelece; não
dif:o tanto a re:ipeilo de façlos, quanlo e principalmcnte e~
pontos de diretlo em que quer-se ~slabeleeer um principio,
lima norma,
Ora, neste· estado de cousas, a reforma judiciaria não dóvia
priucipiar s~n[io POl' esta ~:trte, que li importnttissimll. f'uçiio
quantas lcis de processo quizcrem; não lwvendo hons ma'gistrados e os recursos necessaríos contra n sua acção, eu creio·
que tudo é baldado. 1'01' exemplo, ci.isle um r1e~reto de 1857,
sobr~ ,aggr~vos commerciaes ;" o , (!ecret~ fez ,um ~~odeio
que nao sei como possa explIcai. dIZ .. ({ O, a~"~avos
s~~ ~odelll ter logar n~s casos e,:t;belecldos por !~I o~
~,,~u,am~~to, " O codloo e. o reoul<lmento rI~. 18;,,:e
,.nbe'eeêl."~ os ca:o~, e os lTl,bunaes do ,commerc.IO, na.o quclem ad~~~tlr os a~glnvoS fun,:aclos n.o decre~o de 19~? que 1hz
o con~rullo ,uando o QU~ el.e (~IZ e qne nao ~a~cr<lo o~tr?s
recursos senü9 os que fOI em estabeleCIdos pOI rCl Ol~ r~~ula
mento. Ora, dlga-~e quall]uer dos. nossos, cO,lIegas ]ul'lSconsultos: Ilode um ~nhunal em mate~l~ de (,ero,a, do recurso,
estabelecer uma mterpretação restnctll':t desta ordem? PÓlfa
dizer que a lei, que é ampla, deve sómente SOl' I,xec.utada em
eertos c.asos que elle a seu bel prazer determina? lIIns a
culpa é do decreto, e eu peço a S. Ex. ~ue rcvo~ue esse decreIo, pora o qual o governo não estava autorisado; que
deIO ser cassado, por que é uma mancha ]Iarll o governo do
meu pa iz. Refiro-me no dec.relo de 15 de julho de 1857,
Eis aqui como nós m;,rcbamos; La poueo tcmpo ainda se
deu um caso. Pediu-se uma ]lrovidencia ao· juiz, elle a negou; mostrou-se que não podia ne!,ar por estar a provrdcncia
Ile conformidade com a lei; al(gravolI-se; não se maodou eserevero agl(ravo, ne~ou-se ainda: appelíou-se.porque o ucsp:tcho tinha força definitiva, "Nilo tem Ioga r a appelIacão»;
agg-ravou-se disto. o juiz negou o aggravo; pediu-se 'carla
testemunbavel, elle manrlou escrevcr o nggmvo; foi o neROcio para o tribunal, e este disse por fim que ]Iavrn raz[o,
mas que o' caso' não era de aggravo. Ora. podem continuar
est~s cousos, princi'palrnell~e em maieria de commercio?
. Senhores, é· tanlhem deploravel o eslado do COlllmcrcio no
llrasil em relação ás quebras ; ~ uma vergonha. Hoje o negociallte vê-f·ena necessid:tde de receber a lei que lhe impõe
o devcdor,muitas vezos um devedor doloJso,porque a liquidacão
ê tal que ha curaaores fiscaes que demandüo 27:000$ de
commissão; ria certos hachareisinbos, que não podem servil'
lIem para juizes municipaes, a quem cntretanto se entreg;a a
curadoria fiscal. e por uma. cousa de nada exigem ou se .Ibes
arbitl'ão 2:000$ ou 3:000,Jl. Isto não se pôde supportar n~m
m Barbada. { Appoiaítos) E os arranjadores do. balancos?
•
Ob! que inrlustrin I
A lei das fallencias, Sr. presidente, é uma lei Iliitlla de
~evi>,ão, n~o póde continuar como se' acJia (apoiarlos). não
vresta garan tia aos credores, e aos devedores IDesmo se nega
muitas vezes toda ~ garantia, se~uodo o capricho do juiz ou
(le al~um credor odlenlo, e, perdôe-se-me a expressão, persegui·dor. EiS aqui como nos achamos; e o riue nós procuramo;:? A reforma actud, porqu~? Tem algumas teleas,
T.!l'1~· o ~m;lgo, q.ue são est.as e militas outras medidas, ficou

ao lado. Eu tenho necessidade de fallat' deste modo, poi"Jue
antes de partir para Europª eu disse aqui no seuado que proleslava coatra ll. I'eforma proposla.
Ainda o principio) da indrpeudercia dos magislrados é
~lacado por .essa legislação, que estabeleceu uma lista de
JUizes de (i1l'C1to para a escolha dos desembargadores, e que
deu o mbilrio de, em certos casos, quando o magülradJ
enlra na lista um certa numero de vezes, ficar neIJa perpetu~mente. Se
nHlgislrado li múo. uma me(Jida ~e torna
necessaria, mas não esta; se a ma;jistrado ê bom, faca-s·e
justiça. Mas, senbores, se o maEistrado procede maJ,'será
sua existenci.. mais illfeliz em u!)! trihunal de 2- entrancia
r!o que no da 1'1 D!uitas vezes eile (:xelce ull'a influenci,i
ill,is noci-;u na 1" do que fia 2', porque nesta sua influencia
e l.eutraIi5ltd" pelos oUeros mllmbros do tl'iu\llld.
Sr. presidente, eu 11<10 1,0Jerei \101' mmleil'a ü1~uma segcir
en: duas parles a opini<10 do nobre senador qu.e está a meu
L~[jo; em um1t, a re>'l'm[o rle um fH!'.\o na .rHnv"'~I" de Serfp~e; .eru.outra, a re,pu:to da polICIa adO::llIi,;tralrva. TratareI pl'll\1C1ramcnte desta.
.
.
_
í! nobre senadur. l];s~e que. ~e ~ necessnna a ;epal'a~i1.o da:
pohcra adrullllstratli'u da poliCIa Judlclar"l, o nobre mlmslro
o POrJl11 filzer. Perdôe-me o uob"e senarlor que o diga, nao
admiti0 !slo, qlle!'O que a lei o faça, não qUero deixar isto
ao arblll'lo do Dlllu~terlO.
08". VISCONOE D" JEQU:TINDONDA: - DI"s veja V. Ex .. que
o Que· o nobre senador disse foi que o governo podia faze:
indi:·cclamentr.
O .8R, FERIlAZ '-Agora quanlo ao faclo (la provinci~ de
SergIpe, o rapto ou o p!'ocesso Jurema, eu dlsc&rdo Intelramenle de S. Ex., quando (,uer_ Que neste C~S? nGo possa
havel' cnmlna\ldade, porque nilo haVIa fim libldmoso. Esta.
malel;ja foi muito bem desenvolvida bonlem pelo nobre minístro da jUitiça, mas eu peço a S'. Er.. licença [}ara oh,ervaI' o seguinte, nao a respeito da rloutI'ina. mas a respeitO'
do facto. O proces1lo Jurema tomou o ca.racter de um p,'ocesso político; foi L'1na rede que se lançou para perseguic,lo
de iními"os pefíticos.
•

°

o

O So. VISCO?iDÉ DE
a lançor.

hQuiTUHIONRA

:-Ê ql.~ se conliaufr

O Sn. FEOnàZ: - O procedimento do chefp, de policia me
parece um procedime.nto Mo digno de um mag-istrado ; ]101'que, alem· da pronllncra que lavrou contra aquelIes que tiubão
sruo m'encion;:dos pelas teslemunhas, lliandoú forzimr proces·
so por um crime imattinario, o.crime de tentaliva de morte.
que devia fel' o resultado do rapto, isto á, devia dar-se o
raplo a for!:a, devia haver o casamento e dellois devia 11aver uma morte para conquistar-se ou comprar-se um engenbo! Ora, donde se póde tirar tudo isto? Crime de tentativa
~e morl.e, porqu~ 'I \lual o principio da execução? O raplo
e um cnme por SI, Ora, na verdade, esta discussão nào abona de maneira nenbuma o credito M magistrado, e sómente
dá a enlender que esse procedimento teve o caracter politico,
que se dá sempre a todas as cousas quando domína um ou
outro partido nas provincias pequenas.
O Sn. Df:'ilz :- Ainda continua o processo.
O Sn. VrsCONDE DE JEQUITINHONHA :- Agora estão processados 16,
O S·n. FERRAZ: - Eu não quererei memorar aqui factos
que são calamidades; mas, emfim, é hojc a arma dos partidos os processos, de sorte que em certos termos, entrando no
p~der certas fa~çõe.s,. q~e ás vezes ne!!1são polilica.s, são facçoes locaes, s~o llllmlzades por· plllXÕ~S mesqumbas, são
emulações ou cIUmes que armão os parlldos em certas localrdndes, ba uma compIeta invcrsão; uma vez subiu um, fez
iaboa !'asa. e por sua vez subiu outro e fez o mesmo. Per
mítla-me V, Ex, que eu me sirva das palavras-taboa rasa;
- não faço mais do que seguir o exemplo que me da um
iIlustre orador desta casa; creio que é uma expressão parlamentar e classica.
Ora, \10 meio de todas estas cousas podemos nósgnbarmo-nos
de quc somos um povo ci"ili~ado, que somos bem consti"
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10idus'/ N,iu, e o defeito o tia cOITuIIÇ;io parlamenlar. E' ;) hOfll':l do meu dC-:jlrezo ; isto nãu nJo é cousa nova; c\ ~ e
preciso que digamo~ .todos os di~lS qu~ i~sC) provém da cor- se defende 0, interesses dQ IIwsouro'l ah I sou viclima disso,
rupç;Io do sj'-stema parlamentar) do falscament2 do systcma V. Ex. 11'\0 faz iMa qlle dures pun;re!lte, não tive de solIl'er
quando dcixei de continuai' a ter rela~ees com pes,eas !,1i1is
re~resentati vo.
que [ll'czava, mas (;lllro o dever c o [)rOI' dessas rel~cõ~s,
O Sn. VISCONDE DI> JEQUI,INBoNnA; -Parlamentar, não,
honra que eu apreciava muito, creio que prnneiro eslilva o
O Sn, lIEnRAz:--Parlamen-!,lr, meu caro collega; vou fil·.er interesse publico, a quesacriliquei tudo. Não sei se já são
em breves palavras um resumido quadro de no,sa hi,toria.
horas,
~5
O ministro entra, tem contra si as solicitilcõrs de inteVOZES:
Não;
ainda
e,tá 101lge.
resses de provincia, tem contnl si as solicitaçties de todo
o mundo, el/e mio póde mover-se; se uão cede a csses inle9 SR. FERRAZ ; ~ Como ainda ilstá long~ a hora, aproresse8 de provincial a essas [;;Qlicíta~õe!;. é máo, não presta, veito o en,eJo de segUir ao nobre senador pelo Amazonas nas
e immediatamente os contrarios pint'io o sen estado de fra- rellexões que fez sobre a libenlalle dc imprensa,
queza, de incnpacidade, de l\lane~ra tal que é ne~essario que
S~nuores, nós H'\O po;]elHos dizel' que uaja um paiz ond,'
os sall'adores subão, Os solicitadores, principiando por nós, a liberdade de imprensa seja maior, mais bem garantida
parlamentares, não consentem que se nomêe um só empre- do que ent. e nós; nó; podemos dizer tudo quo sentimos,
gado para as provincias sem seu apl'az:mento, nilo con,cnlcm quanto 'lucremos, sem que qua,i ning-uem nos pOSSI\ toc.al·.
que ,e toque nem com u dedo na ponta do cabello de um Em todos os paizes cililisados e bem regulados, nos paizes
os mais livres, em que a liberdade de imprensa exj,;te, onde
parente ou de um amigo....
a impren,a é antes um sacerdocio do que ullla officina, do
O Sn, BARÃO DE S. LouREr;ço ;- São novos feudos.
lfüe uma mercancia, parecc que o limite da liberdade de
O SR, FERnA~; - .... e mesmo condemna-se o mi ..istro Illlpl'easa é o delicto ou o damno. Entre nós o damno não ó
que não pensa em dat' élugmentu ílOS seus parentes, aos ~eus conhecido, nunen se decretou satisfac;1o do damno; e o deamigos, aos seus protegidos; e qual é o resultado de tuáe licto li inteiramente mj'stificado, é so'pbismado pelo costume
isto? {( O ministro é máo, é f"'lco, é incapaz, il!udiu a todo a que o nobl'e ,enador se referiu dos testas de ferro, que hnJe
o mundo, subiu a nossas expensas e estamos sem empreg-o, é uma industrin; e a llOnra, o credito do inllil'iduo, está
r]o podemos arranjar as COU;'(' para nossas provincias, para sempre á mercê das unba, venenosas de ~ualqnel' destes
nOSS05 circulos ~tc." E' ve1'Jaue, é o qU<1Jro que apresenta homens, que, n,io tendo de que viverem, não tendo uma ina nossa política; é a corfullÇ'io parlamentar; e, demais, Sr. dustria licita propria, pl'ocurão esta, que é facil e talvez
presidente, é necessario mais isto, U creação, por exemplo lac,ativa.
(peço licença ao nobre ministro), de nota rios, jú se s<1be qU3~S
li' um escandalo esta r.sponsabilidade que se quer a:lmit~ão os notarios, e alé neste tempo ua candidat05 sabiJos do
proprio parlamenl.o; ha de.putaJos que são candidatos ao no- til' (:e uma. oull'a. pe:3~oa quo niio escreve j é um e5~an~aJo,
Sr,
presidente, tanto maior r\uanlo o dinheiro sõa, e é a re10l'iato.
compensa de um acto{) mais ignobil qne sc póde dar, (Ie uma
(Ba um aparte),
Estou fallando em geral; isso li não só neste ministerio, posiçãO tão aff!icliva '~uanto ti aquella do instrumento do
como nos ministerios passados; estou pintando o estado de as,as,inato. Para i,to cn reclamo toda a attencão do nebre ministro; deixemos de parte as theorias exageradas do
llossas co-usas.
partido liberal, é preciso tnmar-se uma medida. A assigu.1O SR. Sl~VEmA DA l\IonA :-Agora é que ha logares nol'os, tlHa da pessoa que publica escriptos o indi,pensal'el; se o:'
O SR. FERRAZ: - Sempre tém ha7ido vagas; quando não escr;ptns têm mel'ilO, sobre eUa recaia a ~Ioria; se não tem
;i esta, são aqueilas.
merit<l, o demcl'ilo recaia sob,'e elll\. I;m nenhuml\ parte
Agora, quanto aos interesses das provincias, são necessa- hoje pÓlle-se conceber inconvcnientes sobre eóta medida. Se a
rios meíos, recursos; mas a mania é « Nada de impo::;tus, o di5CU~são é sobre materias scientilicas, a. assignatura será
povo se acua muito acabrunbado. mas venuão beneficios para uml\ gloria para o individuo; se, llOi'ém, importar injuria ou
minha prol'incia, el/a não tem nenhum, nilo ha ebras, não cnlumuia, é preciso que se conheça o autor, que esto não
ha estradas." Eu entendo que quando as associações se fol'- ae;a substituido de maneira alguma e menos por dinheiro,
mão. í\ milo do goVel'110 deve retit'ôr-se par:). (>lltregar-lhes 11Clo preço de uma acçi.lo ignobil.
os es~abolecinl,entos e o~t'as publicas. EI~) tOdlJ3 os p~d.:!e~ as I A par desta. n:edil~í11 Sr. pr.csidentc, ha outr~ necess~ria.;
assoCiações fazem mUito; na EU"opa eXistem museus, ]'\1'- os tnbunaes uOJe dao ao COOI;;-O penal, na pane rel<1tJ\'a "
dins, etc., tudo par meio das associações de todos os gene- liberd1\1le de imp,'cnsa, uma interpretação que não póde ser
de todos os ramos; mas elltre nós as associilcões se for-

admitliria, n,io ~Ó ~ohre o que sejão impressores, mas sob:-e

mão, e o resultado li cauirem sobre o pobre lhesouro :-subsidios, suhvencões, emprestimos, encnmpações, etc. Eu desejára que o gôrerno se empenhasse nas estradas; mas. 1'('1'
exemplo, para l\linas-Geraes se têm feito muitas emprez11.' ....
O SR. ME~'OES DOS SANTOS: _ l\Ias nenhuma tefil sido levada a e[eito.
.
.
O SR. FERnAz: - Nenhuma tem sl~lo levada a etTelto,
mas o estado tem pago pelos erros alheiOS;
Ora, nesse estado de cousas., .Sr. preSidente, como I'0_de~os aspIrar _as honras de ser mlmstro. e estar nesta poslçao?
t:relO que nao. E~ tro~xe IStO eom? lllClr~ente, mas perdôome V, Ex. que dle:a aJllda:, o mlmst~·o nao tem tempo p'ara
nada, suas ho!as s.ao ~bsorvldas_ nas etiquetas, nas ~ecepçoes,
e.tc. ; sua poslcao e tnste; se nao faz uma cousa, e mao, ha
de cahir; e as vezes se cwio potencias que são horriveis,
potencia.s que só querem que aI. CJUsas sejão feitas ou por
elles eu por meio delles para arranjos seus ou de outros; e
depois, Sr. presidente. por exemplo, qoando o ministro lhes
reSIste, quando se oppõe, e dizem: (( Não merece nem a honIa do meu desprrzo. lJ
tlllA voz: - O apoio do meu (lesprezo.
O Su, FJil\u_~z; - Não sei a que se refere; eu rJi;;o,-nem

o qllO ,ej'io autores, 11310 hoje está dependente do arbitrio
do.; iuizes, e eu não admitlo o arbitrio dos juizes em. materia
, dJ responsabilidade.
' IIIas o qu~ ainda é superior ? todo o encarecimento li (),
abuso ~i\e se tel~1 feito ua5 censuras con:12\ ImlJv,ldl1os, de
calulllll!as, sem que se pessa responder seaao medlant~ uma
despeza enol'mo. Em todos 05 pmzes, os ménos clvllJsarlo:>,
existe a medida de que o ~ornal [Iue acqita um artigo em que
·se menciona um nome proprio tem.· obrigacão de aceitar a
defesa gratuitamente até o duplo ou alé mil1etras, 'Entre nós
o que succedc 'I Eu vou contar uma esp~culação di) que tenho
noticia. Existe nesta córte um .hon::-ilD} que fl\\la de rr:nitas
cousas e tem gasto seu dinheiro em ptililicações.
.
OS S V 1 ' , l. ]10
' _ O·lI1al dcs vin/ia ?
n. IL EUU D. I. TU..
.
s
O .Sn, FERr,AZ :-Sim; o lJIe:! das vinha;. Quanllo se quer
que elle contribul\ fa~-se um lembrete; {( Perlé-se ao Sr. 11,
que dê sua opiniãO sobre este assumpto. " lmmediatame!lte
o pobre uomelU faz. um21- grande corresponl!eocia ern,quc di,"
ente o ponto que lhe daD.
O SR. nARÃo DE PIRWA}],>;-"\ culpa o deHe.
O Sn. FERnA~ :-Qulll.as veze, nos temos siLlo obl'i,:arlos
il recorrer ao jornal que nos ('!fende para JIIJS defendermOB

1"OS,
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fcm lCl'm05 a esperança ele u)Jlcl' isso j V;II110S a outro, da casas dizcm que ha adv03ados que s~o eslipendiados pr r
!Ilc~ma sorte:.; "ilIl)C~ it um trl'ccil'o; da m('.~ma ~I)rtc, Iici1mos ellrls.
,em defeza, e quandu a defcza se r1:í, uh! s''IIhorc5, é uma
Ora, a prol1ssilo de adl'ogado em to,)os os tempos foi tida
~ousa indi,ivel, custa caro, inuito caro, A liherdade de im- como a m<l15 bonro,:,C:l: e tOd05 os !egi$ladorcs lêm p!'Ocurado
prensa e uma gilralltia (Hlmiravcl, magnifica; cu não quero mantê-la debaixo dos melhores auspicios, c prineiparmeule de
viver sem liberdadc de imprensa porque fui elJa que nos deu mõralillade. Nos outros paizes el,lcs cnusliluem um COI'pO cuja
il ('onstitui~~o qlle feJi~mente nos rege; mas quo um jornal rlll'CCÇ.lp compete aos seus proprros eleitos, ou se faz de qual:=;c dedique todo ÚS clllumniàs, úsj.rljul'ias l íltlS annulltios e qum: oU~!'a maneIra; mtl~ essa c~rporaç;io é fiscíllisada, ncuo
llaoa mais, oh! senhores, il;to n~o é digno do saeerdoeio que sujeItos a cens~ra aquelles que procedcm mal, d;1o·se mesmo
cabe a esb grand?- instituição do jornalismo, a missào d~ste penas disciplinares. Entre nós nurlá existe a esse respeito.
grande invento humano.
..
.
E depo!s, Sr. preSIdente, n~o será jlom que. classifiquem
Senhores, sobre isto um grande homem, filho de outro os advogados por IIlstancw~? De certo que sim; mas não
maior pelos seus talentos; pela sua sabedoria, O Sr. Porta- para monop();isar-~e (como se monopolisou a profl;são de
iis dizia, apl'escotando o relato rio sohre a lihe"dade de im- advogado do conselbo de estado, reduzindo-o a um pequeno
IH'eusa na ~amara dos par05 de França, que era um perfeito numero de pes~oas que nem podem arhog"r), n,as para celio,Jespolismo que exerciAo certos jnrnaes, cerios escripl,'res e carem-se .:IS causas em sua veruadeira posicão.
'
que n;io poderia bem hal'cr liberdalle de imprensa' se um inE, penhores, 'é preci;o acabar-se com e~ias dereIas escrip,iividuo fosse accommellido. fos,e cenwmdo sem ler o direito tas, com esses articular10s e,eriptos: o debate oral. introdude na mesma folha defender se, e esla ser ob:'igadil a /Icei tal' ,.ido em toJos os paizes C'I\ 'lisados, obriga o jaiz a estudai'.
Fua r1efeza em certos tenílOS. E enlão oulro individuo, O obriga o arl\,og-ado. a collocal-se na posic,\o que lhe eompete,
Sr. Eugéne Daré8t observou em uma de suas obras tilgumn e as pm·tes liraráõ Ulll grande beneficio, "que vem a ser. a breco usa mais digna de scr lida e que eu peço a V. Ex. c ao vidade do julgamento.
.
senado licença para ler. 'Nilo é uma ediç~o que f1uel'o dar de
Tocarei ainda, Sr'. presideote, em um objecto sobre que o
leis obsolétas, s50 palavras di;!nas de "preço: .(f.ellilo) " Sem nobre ministro fallou-a emancipaçào dos africanos. Ea peesta medida não haveria ho,ic em d'ia liúenlúdc seaáo para os diria a S. Ex. que a este respeito procedesse de maneira
,joT/wlúfas. Os 33,000:000 de [ral/ceze" seriàa governados que mio se supoze5se que é um cortejo ao governo inglez.
dC'<]Joticamcllte por um cerlo numero de rer/aclores: Mio soú Mande daI' as emancipações, como se costumal'a dar, sem
taL OI< lallci, votadU1Je/a lIaçrio, 'mas ~ IJcl-prazer de.tes se- publicidade; const"riiõ ellas 'ás pe,soas interessadas; acon?1/ta"CS como 110 bom· tCillpo'do [eudallsrno."
, .
tecerá o que aeonlece quando se dá medalh:lo com o litulo.
E é vcrdade; tal é o noô"o estado, que se pórle dizer que, ·.etc. A publicidade flle parece que n~o é uma das melhores
~ste dcspoli~mo exístc em toJü~ua perfciçiio. Nas pruvinc1üs
COUfaS sobre esse ponto e mais alguns outros.
presillcntes ha que tremq-a de medo, qU:llIdo alguns de;te~ horam~em pedirei ao nobre minislro que allend:l a que as
inens que redigem fnluas censurão seus acLos. ~e elle rscre- nossas p'rincipaes cidades n~o devem ser 03 l·eceptaeulo.s
,-cu: "Deve-se d'emittir F. deve-se nomear S.; ai ';0 presidente desses individuos. A popubç<lo ria cór te ri grilnde, mas
'Iue nilo obdece; a demiss~o dá-se log-o per [as ou l)cr "e[?s, contem urna parte que n~o é a n,elhol" e que concorre muito
c o despotisnio se exerce' desta maneira.
para prejurl,ear a salubridade publica; esla parte é " das
Eu n~o f,Jllarci d" c'alumni1, que monta até ao cimo da africanos libertos. Se quizessemlls e;tahelecer um inrfUO}lyramidc soqinl; CariLltLqràs têm appareciuo u~ todas as rito sobre as mor~das dessa parte da população, nos Immaneirasj e hS caricaturas n;lo silo as veze:; mais d.o 44e; viamos de convencei' que é eSS'1 uma das causa0 por que o
como dizem os franccze. ç/umtagc. Pude-se talvez allegar estado sanitario desta capital se resente mais ou menos em
o exemplo de n1Uitos pllizes em 'Iue isto tan)hem se ub;l'rI'a ; certas épocas,
'
ceu, Sr. jlresirlente, não me 1I1cllerei nesta discu"s'Clo, porque
O Sn. SILvEmA DA filOTrA :-Ha outros colonos peiores.
de ordinario esles arlos, que toJos devemos reprovar, ou são
DO futul'O desmenlidos por iH]uelles propr',óo que os commetO Sn. FJmnAi :-Esse; não s50 colonos. Depois mesmo,
têrão" ou então aplainilo a estr~da {iOl' onde costumamos suhir ao podeI': Se n~o frjr~ ioto: eu pelleria algumà medida; ba' nessas casas praticas horriveis do immoralidadc e de
rnasem fim, como é um meio de suhir, deixo ficar livre a supástiçãO.
todo o mundo; porque todos têm direito ás grandes honras
O Sn. SrLVEIUA DA. ~IOTTA o-Os cortiços silo peiores.
ilo cstudo, a todos os em]H"egos, conforme seu mereciO Sn. FEnn,\z :-Eu entendo que esses africanos devem
incnlo, e ru creio que iiso e hoje um merecimento!
ser empregado;: em algnm logar onde e\les poss50 traba. Sr. presiJente, teubo liwis algumas c'ousas a dizer, tenho Ibar; lemos tant."s terras. dê-se-lue5para cl\ltivarem; 111 as
me>]]]o quetoinar eP.1 cOlIsiJer"iJ,lo uma censura flue me fo i dentro das ci,lade, n50 são provcitosos.
feita'aqui pelo nobre senador peia rninba pruYillda, mas uús
O nubre senadcr pela provincia de Goj'Uz di ,se beUl. " lIa
temos contas que ajust.ar; limilar-me-hei a accrescental' OU OUtl'OS que são mais perigosos. II [I' vel"llade, senbores, ba n:l
tros ohjectos, a que o uobre mini"tro terá a bOl\Jad~ de pres- córte do Rio d~ Janeiro grande quantidade de meninos es~ar alguma atlcllçllo.
.,
.'
tran:;:eircs que não IH\ nada imaginavel que não pratiquem .
. A 1ll'oIbs:1o de advogado n~o pode eonLlllunr com,o Vil!. Os O
nobre ministro deve saber que ha casas proprias onde as
advogados entre nÓ3 dc"e,m leI' uma earl.a~ e~ta ral:ta se· praticas as m:üs reprovadas e immundas tem Jogar. Pohre
ccmpra 110 estrangeiro, quanJo mesmo o individuo c"tá aqui; &ente! Elles vivem em toda a parte, nas ent"adas dos thea.c depois estes, ávisla dei la sãq admiLlidos a ur1vogar: é um tros nos dias de espectaculus e nas portas das igrejas ljuando
"huso 'lue e,pero que Y. [x., S1'. ministro, tomaril na de- ba festa. ""m :::eral é dessa cla sse que sallern os gatunos e
"ida considera~~o. .
encontrados pela policia,
. E,'se abaso tam~em se dá no corpo ài,l'lomalico : havendo larapios
Dizem-me qHe o consul po:·tuguez se oppõe a alguma
C1igido mIl dccreto que í\ carla dcyia sei; (1~ompanhi1da de medida a respeilo Jo desterro dessa gente; rijas eu duvido
provas de frequencia,' ultimamente, no millistcriu passado, que elle se possa oppor ás que fórem a bem deUes; e no case
lambem'se nomeou gente qne, tenda cartas cumjJ)'adas, n'lo contrario o governo tem o direi to de mandar sahir do .paiz
~illhflO a frcqu~llcia ncce~silria.
.
os estrangeiros que não se comportarem conforme eXigem
'Quanlo~os ad\'ogados~ o (lhus~ vai nwis"além. Eu oito sei,
as leis. .
'
r.cn\iol'cs se devemos tornaI' ext.ensiva c':: til pI'Ofi~:~;10, ·em
Sr. prcsidente, devo um,\ ',Dtisracçrro ao senado. Fui IIceu!IOSSO p.i~, aos 'HiI'ogados de potencias que nilo adlllillenJ a
;·cciprocilhlde. O faclo é que entre nós oô advogarIas cslran sado aqui e na outra camara lamhem se disse que eu lInua
;;eiros cstjo !J"!oiJilar1us par" tudo; s<1o rluasi exeiusi vamente abusado das autorisacões; que tinha feito callJamaços; que
as advo~arlos de uma >;ranrle parte do cornmerC'D ; e neste .'_ legislaeão do tenipo do meu mini"lerio occupava trcf
IJonto direi que !la cedas COUSilS (1I11l até rl'pugnflo j !la tas~u~, gro<sos volumes;, que fiz regulamentos de 200 e tal'lo,
~n ('.scri!'torifl~ 110 li1Juid('~'i1o de Ldh'l.lcía~, e ao lado des:"it~~ {Irt!~o~ ~ (Iue pas~.cl laboa T;lf.tl em ludo.
l

l

71

6IlSS,\O EM 11 DE AtiOSTO O}O; 1861

,) bl:.

\i'CO:\lJ~ ,D~

O Sr..

FI~nR,\z:

JEQUITI1HIlJ"lI.\ :-Isto fui eu.
- E eu creio que o nobre senador é o
aulur de ludo o mais (hila·riLlaLle).
'.
O S~. VI:'CO'iOE DE JEQ(iITl~liO"lL\: - Ah I então V. Ex.
dÚ-ll1e pOI' ~:,i de tUi l \) is~o

'!

O S::. F~nRAZ: - Pur lima raz,'o, é porque V. Ex. ge
diplll lle honrul'-me ha muito tempo com a sua amizade.
QU'lIldo elllrei pa,'" o minislerio havia grande nlllnero ds
autori~~!~Ge~

para reformar tudo, autol'isaçoes que llalavã,il',de I:;i;j. Eu n00 pedi ao corpo legislali.Yo em 18;j~ uma
,0 auloriôação; pelo contrario, em Hl611 (consta do meu ree
]"luriu) pe,li que se supprimissem todas as autorisaçõeo
e~islcntcs, e tambcm pedi que se acabasse com os crcdltos
c~t['''onJj"arios c sUPl'lementares permanentes. Essa medilla
jla~sou IIU lei de liWÜ. Eu sempre cumuati as aulorisações
não limitadas, nJ.o uctinidi.is.

O SI:. VISC0~'OE DE kQUITlNllONllA: - Não definidas em
tempu?
O Sa. F~r.RAZ: - l\iesmo não defiaidas na sua doutrina.
Ne:;'so peasamcnto tive poi' compallbeiros hotiiens 4ue se
asse'lt"o em ambos os laoos. quer 110 lado pxtretjIo, quer
ll;j:;se bíl;lCO do Cenli'Ol homens maiore:; de toda a cxcepç~o ;
tive por minI aqueHes [rue moi,; se esmer,lo na fi,;calisaç"o
tios dinheiros do cstado e ao mesmo tempo na fiscahsação
da cOllstituiç'10 do imperio.
f;ez-,e-me uma accuoac;10 .... Não Fallo nisto, porque deseje tOLar em algullla p'essoa que para mim é respeitavel
pelos scus t;,lentos. elc. Eu sofIri uma accusa~ão nesta cam''''a pelo digno ministro que me succedeu; elle disse que
tillha sido inconveniente acabar COlll as autorisaçõcs, porque
amarrul'i.10-se as mãos dos ministros succcssores. Creio que
até nesta censura ...
O Sr.. VIS€ONOE DE JEQUITINllONDA : - Mas não era accusação.
O Sn. FERnAz : - ... o nobre senador acompanhou o nobre scnador a qucm me refiro, pOi'que eHe costullla, sempre
para me Fazer obsequio ... "companhar a todos "quelles que
mais ou mcuos úle tocão, olTêndem ou censurão.
O Sr. V1SCOND~ DE JEQUlTI;,(DONDA : - V. Ex. se refere
a mim '/ .. :
~,10 ~ possiyel.
O Sn. F~nnH: - Dirijo-me ao meu amigo especial que
ainrla aaje declarou que me tinha muita aITeicao!
Creio que sigo a opinião gne seguem o'ullaS pessoas,
inclUSive o nobre senarlor pela província do [\io de Janeiro,
yue aqui sempre se tem mostrado mantenedDr das regalias
do corpo le~istativo e clos bons principias. Eu creio que nós
temos razlo.
Antol'isações para tudo, aulorisações indefinidas, autorisações perpetuas tem falseado inteiramente cutre nós o systema represent11tiyo. Por consequencia creia-me u nobre seBatlor que, quando o;.I\'i a leitura daqueil,e seu projecto, não
sei como se chama ... sim,' ~o contencioso administrativo,
projecto que de~Je a primeira palalTa até ao fim era autorisaç,lo ao governo para desmoronar tudo, acabar com tudo,
não pudc deixar de di.oer. " Não sou dessa opiniao. » Não
foi para oifcnde-Io, caua um tem ,mas opiliiões.
Mas observarei ;i casa: censura ·se ao ministerio, porque
naua tem feito, porque não tel!! idéas proprias; que jeve vic"m idéas proprias ; e ao depoi' propoem-se csses projectir
nhos chcios de autoris,1ções que s<1o de ordinario projectos
de preõuiça, e que alienão uo poder leõislativo uma de suas
j'cgaJias mais princípues. Ora. se nós dermos autorisação
pura tudo, qua] é o resultado? Ficamos sem missão; a nossa
lliissão, portanto, será rcgistrar e autorisar.
O Sn. DANTAS :-Dispensar estudantes, .
O Sr.. FEnr.Az: -lIIesmo assim li uma autorisac,'o.
lHas perdOe-me o nobre senador, elle que é lim homem
maior de 'i0 annos (hiladdade), homem instruido, a quem eu
((estie a minha infancia vcnerei sempre como um dos grandes
a;lerarios da independencia do meu paiz; peruóe-mc que eu

diga que elle não foi misel'icorui.osn com a insigniucancin,
que or'.l dIrige a palavra ao 5~\nado, ljl1:I!Hlo di~se qne Cll tlnua feito Ires volumes de leg-ltilaei1o. Ora. vumU5 a \'CI'qUêlCS
s,10 e~ses volume:. A tari.fa da' alfuntlegil quo nunca foi inclUlda oa collecçao de lel~, occupa uma grande parte, e o
I'egul;l'~e[]to rl:! rn~:;l1la (llfillldega que Hão é mais do qu~ a
collecçno das rJi,poslçues de fnzenda, rclaliras ás alf"ndegas
e consulados, occupa ignalmente uma gr'unde parte da collec\:ão.
O SI:. VISCOI:OE DI~ JEQUITINIIONUA :-fsso e máo I
O S~. FLI\IIAZ .-Não quero importunar ao senado, n;lo
quero Justificai-me.
.
O SR. VI'CU~DE DE .hQUITl;'(UO;'(DA :-V. Ex. está se justificando.
O Sn. FERRAZ :-Turno a censura, mas não me importo
com dia, pOI''lne. se UZ bem, o paiz ao futuro me dar;'t
razão; se fiz 111'11, quero leI' a pena. 1Ilas. diga-mo, todas
essas medida" que n'lO podem ser uma obra i"fallivel, que
devem ser cOlTigiu(lS conforme a ex'pcl'iellcia demonstrar
confol"lne as luzes daquelles que as emendarem; e:;sa legislação 11;10 eslú ,lproveitando? N~lO cOlltém certos principias
que têm sido atê estabelecidos em leis posteri~res?
O Sn. VI3COi'l!lE nE JEQVJTINlIO~flA :-A legi~lação?
O Sr.. FlwRAz :-Esses I·e~ulameutos. Por exemplo a parte
relativa á navegação de cabotagem) a parte rei(diva á armazenagem, emfim mesmo e~sa parte das leis dos bancos não
tem sido ate recouhecida como aproveital'el por aquelles /11CS1

os que a cOlllhater<10 '!

.

Senhores, deixemo-nos de inimizades, de adias, de desabafos ....
O SR, I'I~CONDE DE JEQUITINUONU~ :-Eu ter odios !
O SI\. FERRH: -.... reconDeçamos o que é justo. Se eu
podesse neste 1II0mcllto fazer um elogio muito grande ao projecto do nobre senador sobre o contcncioso udmini:itrativo,
eu o ral'itl.
Como essas, outl'as meili,las eu poderia apontar. N'lo quero
nem mesmo os gabos; ,ou homem indi!l'erente aos gabas e
ás censuras; o lJuc fiz foi pllr dfelto de urna conviccão;
aceito sómeute os gabos da minha consciencia.
•
DIas par,\ que todas essas causas? Fiz taboa raza, fiz isto,
fiz aquillo ; qual o fim dessas aceusaç"es? Eu não teuDo am·
bição nenhuma; o tl"aballlO é inuti/' E creio qne n~lo é hojc
dcsejavel aspimr o poder, no estado em que estão as nOSSa5
cousas. Nossas finan(;as eslão per-turbarlas, e em um estarlo
bem deplor;lVI'J, as idéas se lleMo baralhadas, n50 se sabe o
que se quer, nem em Ilue se pensa e é para desejar a posiç<lo amietiva de millistro? O que se pódc ohter nwis do que
um saerificil)? Ambi(;ão de que? 1'01' amol' das honras? Oh !
meu Deus 1 as honras elltre IIÓS Divch10 tudo, o merito e o
demerito.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTI;'(noNDA :-A que estú reduzido
o governo do nos5O paiz !
O Sn FgnnAz: - E D nohre .enador mesmo lem patenleado ao senado o SbU septici~mo a este respeito, porque lem
dito: " E' melhor ~ue fechemos esta !Jorla; Il tem repetido
isso mais de uma nz.
.
O SR. VISCO~DE DE JEQUlT"DONUA :'- Deveras? Tenho repetido mais de uma vez?
.
O Sn. FEnnAz :-Sim, senhor.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINDOND~ :-Está bom ...
O Sn. FERRAZ :-E porque mais desejar o poder? Já disse
o que são as honras; será pela gloria? Senhores, lembrem-se
dos defeitos do homem, nunca de seus scrviços.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Desdenbamos daquíllo
que desejamos; é um adagio.
O SR. FERR1Z :-Eu responderei ao seu pensamento.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINllONU,I: - fileu, nUa;
um

adagio.
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o Sn, FERRu:-Respondereí a esse ndn;::iQ q\le neste mo- o Sr.. 1° SEcnET,lnJo tieu cunla do seguinte.
mento está lia bnca de um senador tãu qualificado.
E~pr.nIENTE .
Senhores, a gloria n<1u se pótle nunca obter quando se conOmcio de 11 do corrente, do 1° secretario da enmara dos.
sidera que sómonte se devem avaliar os defeitos, jamais os
serviços, e quando o prinópio entre nós é que os homens deputados, ucompanhando a seguinte
1mblicos, os homens que servem, têm o valor de ficbas ou de
PRODOSIÇ;O :
tento,s quo servem p,ril o jogo, os quaes tem Ufll vJlor con« A WiüOrI).bléa geraI resolve:
venCIOnal até o momento de acalJar-se o jogo,.; depois ficão
" Art: 1.0 Fica o governo autorisado a coe ceder ao DL
\ln lati? até novo jogo, e só QOS le[[jbl'at.\'0s delles 110 caso de José Antonio de lllagalbães Castro uma compensação pelas
necesslda{je.
despezas e trabnlbo, que teve, confcccionamlo os seus projceAgora quanto aQ lldngio. respo.nderei ao nobro senador tos de codigos militares.
com outro, bom julgador IDe julga~ por ti, o nobre senador
cc Art. 2.° Ficão revogadas :iS disposições em contrario.
rue avalia pelo que sente. Estou çontente. .
.
cc Paço dn eamara. dus depntados, 11 de agosto de 18{'!i,
O SR. VISGO~'D.E DE JEQUlTLN!IONlil : - Pelo que? Não ouvi. - Barão de' Prados, presidente.- Pedro Luiz Pereira de
Souza,
1~ secretario IOterino.-José Angelo Mareio da Silva,
O SR. J;EnR~z: - O nohre senador n),e avalia p.elo que
2° secretnrio interino. "
sente.
A imprimir.'
C. !!ir. "lsconde lle .Jcquitinb,onb.n p.l·onunciou um
ORDEM DO :V~A,.-1· PARTE.
~iscurso que publicaremos no a,ppendice a esLe volume.
Ficou ainda a discus,.o ndhda, Pela hora, e o Sr. presi
PARECER DA MESA N, 26.
dente deu para a ordem. do dia Mguinte :
Coutinuou a l' discussão, que ficára adiada na scssão anl' Pllrlé . .,.." Continuação da, 1- discuss.ãO do parecer da tecedente, do parecep da mesa n. 26, relativo ao oflicio do.
Ules\ i\. ~G.
.
ollicial muior da secretnria do senado: de l' de junbo ultimo.
1- discussàG das seguintes p~op,osjçõ.es d[( camara dos Srs.
O '"I>;:. g .... tll,,:-Sr. prcsiden~e, tendo os nobres sena(lo,
deputados:
1', Autorisan.do Q governo a conceder licenca aos juizes res que me prccedêrão na discussão deste parecer dcclarado
que
votavão a favor deIle, parece. qu~ eu poderia desistir da
de direito ~uiz Adtonio ~ereira Franco e Ludgero Goriçal ves
palavra, não deveria fallnr, Declaro já d" ante-mão que voto
da SIlva, e outros runcclOnario~.
2", e'O)lJ;erlen.do loterias aln beneficio do monte-pio dos ser- pelo parecer, porque o acbo summamente judicioso e muito
"idores. d~ e5~do. -. .
necessario., ,
3', autórisàndo' o governn a rever os decretos relativo !lo J SR. POIIPEU:-Apoiado.
á. companbias Bahi[l,na e Pernambucana.
.
O SR. DANrAs :-... e, se eu tivesse de censurar alguma
4", a ~eformaI: a .ecretaria dos. negocios da agi'icultura,
cou.sa, seria o termos passado muitos annos sem que a mesa
commerci.o e obr3~ publicas..
5-, a iRno~ar os contractos Com. a companhia União e ln- tivesse apresentado um parecer igual. Eu deixaria, portanto,
de tomar a palavra, se os nobres senadores que me precedêl'uo
dustria.
.
, se limitassem unic<lmente a concOl·da.r com as conclusões do.
Levantou-s~ a sessão ás 3 314 horas da larde.
parecer; mas suscitou-se uma questão bastantcmcnte imporlante, e eu acho que COllvem. lIão deixaI' em meio certas
questões que podem ser mUlto prove}tosai aos nossos vinG8 a 8C8SPO
douros. Assim como nós nos aprovelt[l,mos de um parecer.
EM 12 DE AGOSTO DE 1864.
que ha annos nesta. casa. não me lembro da da ta, deu a mesa
sobre um requerimento de um pretendente que queria. aforar
1U1ESlOENCIA DO sn. VISCONOE DE ABAETÉ,
SUM!(ARIO.- Expediente.-Oflicio acompanbado de proposicão .. esses tecrenos, assim tambem as nossas discus~ões bão de
- Ordem do. di/!.-I' parte.- Parecer da mesa n. '26. ser lembradas ou apresentadas pelos nossos vindouros acerca
Discurso do SI', l).anlas.-ConeessITo de loterias ao monte· desta qnestão.
Senhores, os nobres sena dores que tratárão da questão
pio. Requerill.lento do Sr. Fer.rar.. Emenda do Sr. Paraan~es de mim div.ergirão em opiniões, que não podem prejui1hos aQ req:uerimento do Sr. Ferraz. Appr.ovaçâo fio re- dicar
a eonclusão do parecer da IUesa: uns forão de opinião.
querimento c da emenda. Discursos dos Srs. presidente, que nós
tinbamos o domíuio no edificio e terreno da casa,
Ferra~, Paranbos e marquez de Olinda.-2· parte.-Orcamento da justica, Emenda do SI'. visc.onde de Jequi'ti- outros que tinham os Ilsofrueto. Qualquer, porém, quo seja a
Ilbonha ao II 7': Emendas ao art. 3°, do Sr. Zacl\arins. resolução desta questão, eu acho que não pó de prejudicar o
e que eUe deve passar.
Discursos dos Srs. presidente do conselbo, Silveira da parecer,
Em minba opinião, senhores, eu entendo que a compra.
lIlotla e visconde de Jequitinbonha.
que o primeiro imperador fez desta casa e destes terrenos, e
A's 11 horas da manhã, achando-se presente. 05 Srs. vis- a aplicação que lhe deu .p~ra os trabalh?s e repartições do.
conde de Abaeté, :I\lafra, Teixeira de Sou~a, Ferreira Penna, senado, não constitue domlOlo, nem propr!~dade do sel(ado ...
Mendes dos Santos, marquez de llanhahem, Silveira da Molta,
O SR, F!')l\RAZ :-Apoiado.
Souza Ramos, barão de S. Lourenco, Paranbos, Souza Queiro~, Furtado, Dias Vieira, Araujo Ribeiro, Siqueira e Mello,
O SII. DAl\'T.ls: - . . . porque em relação ao. monarcba
Dias de Carvalho, Cunha Vasc"ncellos, Nabueo, Dantas, elIe na.o podia dar, nem nós. podíamos recebeI': não cónstituo
marquez de Abrantes, barão de l\Iuritiba, Pompeu, visconde dominio , nem propriedade, ~orque todos n,ós?abemos. em que
de Suassuna, Rodrigues Silva, Souza e Mello, visconde de consiste o dominio e a proprIedade: e o direito de dlspur da
Jequitiobonba, marque~ ue Caxias, Pimenta Bueno, visconde cousa como qui~ermos, isto' é, de uma DJaneira "b,oluta, e
da Boa-Vista, barão de Pirapama, Zacbarias e Ferraz, li nós não podemos alienar, nem vender, nem aforar; e, se o
Sr. presidente abriu a sessão.
senado mudada a fócma de governo, desapparecesse, esta
Comparecêrão logo de\lois os Srs. marquez de Olinda, vis- casa ~ão pertenceria nem a nós e nem a nossos berdeiros.
conde do Uruguay. barão de Antonina, Candido Borges, Jo- Nós temos tanto direito neste edificio e no terreno que lhe é
bim e Carneiro de Campos.
annexo como têm o monarcha nos seus palacios, como têm os
Faltárão com causa participada os Srs, barão 'le Cotegipe. mini.tcos nas suas secrelarias, como tem a call1,,ra dos depu:
barão de D1aroim, barão de Quarahim, Candido BaptIsta, tados na sua casa.
Euzebio, Paula Almeida, Paula l'essõa, AI meida e AlbuquerO SR. FERRAZ: - Como têm os presos na casa da COlTecque, Sinimbú, Fernandes Torres, D. l'llanoel, Ottoni, visconde ção.
de Itaboraby e visconde do Sapucaby; e sem participação
O SR.' DA~TAS : - Eu entendo que nós não temos nem do05 Srs. Souza FranclJ e Fonseca.
minio e nem usufructo, porque estas duas COUEas poctem se
Foi lida e approl'ada a acta da sessão antecedente,
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'llleoadas. e nós não o podemos íazer. Nós temos uso unica'
illeote; não somos. porlanto, mai~ do que usuarios.
Sr. presidente, dilo isto, vamos agom ao faclo do governo.
Quando o senado principiou a lraualbar nesla casa, já se
conuecia que o, seus eommodos não erào suflieientes; se nós
ouservarmos a esquina dp :renle pelo lado da secretaria, verse-ha que forão deixadas pontas de pedras para a cootiauação
do edificio; mas, logo que se in~lulou aqui o senado, em nada
mais se cuidou, como é costume em lodas as nossas cousas.
Por muitos Ilnaüs eslivemos mal acotlllllodados; o crescimento
dos livros e dos papeis, e o tempo forão nos moslrando a necessídada êe mais largueza, nUlS uada se reclamou na occasião cm que pela primeira vez o &o"erno aforou a um senador
algumus uí'a,as para edificar; daflO esse passo sem que uouves,e reclamação desta ca,:l, o governo aforou mais, e fez um
Iyceu de e<lvallos, e ultimamente a casa da mocda, que levou
grande parle da secrelaria. Não devemos imputar cousa alguma ao governo, mas sim á nossa ineuria e no cSlado em
lIue I!OS achamos, cercados de tão máos vizinhos, posso dizer
que n[o poderemos lrabaliJul' por mui los anuos ne~ta casa.
Além dos commodos vara a secretaria, para a bibilhoteca,
sala de recepcão do imperador, nós deflamos leI' uma sala
onde o SI'. Ilresidellte com os s~s. secretarios fizessem os
seus trabalhos; deviamos ter mlla sala para commis~ões,
sala p Ira os senadores conferenciarem com as pessoas que os
procurão pam lues darem informações.

".

na casa da moella; e por isso íomD a dizer que uo,s:! momtl",
aqui 0"0 seni muilo longa.
Digo que o governo fez isto em" boa fé. Elle não apreciou
bem a n'ce~.íd,tffe de conservar esses terrelllH ...
O Sn. PEnnAz : _ E' verdade.

O Sn. DANTAS: - ... o eslou que, 00 o selndo reclamasse
lempo, elle cederia sem a menor duvida.
Senhores, é preciso notar uma cous:!: nós Yi lemos muito
a[asta.dos ~lo mundo civiiisado, onde poderiamos aprender,
e por l~SO 19nüramos cerlas causas, e gaslamos muito dinuoiro em fazor COUéas qae dcsmanchamos no dia se~uinle.
Na Em'opa não se póde t'onceber um palacio sem um jardim;
um dos caracterioticos de Ulll palacio é um jardim, e esle
telTeno; qlle em seu principio era grande, poderia ser applieado a um jardim 'Iue rodeasse o sclmdo. E na verdade, senhores, li lri~te entrar o monarcha para esla casa, ir para a
sua sula de repouso, e, se pOI'\'enlura alguma pessoa da SUil
comitiva nproximu':'se ás janelIas, ,·ô nesses quintacs um
aspeclo immundo, qne ,e não póde deserevcr, quando devia
ser uma visla a~radavel, um jardim, como no palacio de
Luxemburgo, errde o I(o~er!lo dpsapropriou terrenos e uniu
outros do antigo convento dos CarluxoB, para o jardim dl)
palucio da camara dos pares; e uoje palacio dos senadores;
é um magnifico jardim, qiIe orna o edifieio e serve de passeioe diverlimenlo ao povo.
Aqui o sfstema é outro: aliena-se tudo, não se medita na&
O SR. BARÃO DE PlRAPAILl.: Isto era um palado que devh- necessi,ladcs fuluras, e nem o que é util ao povo pam conmos ter.
senar-se, como succedcu ali no Caslello ; havia um terrena
O SR. DANTAS: - Sim, senhor.
em 'lue todas as tal'des se rounia ~rarrde numero rle pessoas,
O Sn. BARÃO DE PIRAPAMA: _ EnlfLo faça o projecto.
para gOZ.1rem da ,·i.la do mar; muilas vezes lá fui e ohservei
a lIlultià,lo de uomens, de meninos e de mulhrres que ali
O SR. D"\~tAs: - Tenba paciencia o nobre senador; co- ião gozai' (W bom fresco e da boa visla ; era um 10gradoul'O
nheço que nenburr!<\ destas co usas de que lenho feito menção e UM reíugio do povo que ali habila ; pois, senhores, o 1(0é objeeto de luxo. Encaremos agora a queslão pelo lado verno desapiedadameple enxotou o povo e deu l) terreno para
tIo que praticou o governo, e veremos que elle nunca teve casa Ul} convento onde morào dous ou tres barbadmhos: IstO,
tençilo de dispular ao senado o direilo 0:0 terreno, se neees- que SI, não fazia em oulro paiz, pro~a hem a boa in'dole do
sario lue fosse. O governo é o adminislrador nalo dos bens nosso povo. Aqui, como ia dizendo, aliena-se tudo, quando o
nacionaes ; elle viu este terreno pro de relieto, grande parte governo pretis:! vai comprar por uom dinheiro. Crei'o ter lido
era um enorme ~antano; o senado não havia nelle pralicado em UIÚ jornal que o governo mandára alienar os terrenos
acto algum possessol'io, eu mesmo uao sei a eargo de querr proclimos ao Jardim llotanico, porque havia tencão de o
se acuava elle. Era constantemente o reeoluimento de ma- remover dali, e uoJo lem necessi,!ade de compra-los 'por bom
nadas de carneiros.
dinheiro, porque tem de pagar bemfeitorias que se fizerão.
UM SR. SENADOR: - ~Iandou aterrai' o pantam)",
Entre nós tudo vai assim; faz-sé uma cousa em um dia e nG'
outro se desmaneua ; não apreciamos uem aquillo que fazcO Sn. DANTAS; - N,10 foi o governo?
mos, e depois conbecemos o erro.
O SR. FERRAZ: - Em virtude do reclamação da mesa.
Sr. [lresid,'nle, fallou-s~ mais ácerca das grandes despezas
O SR. DANTAS: -Bem; mas o governo julgou que o se- que V. Ex. fez e do grande luxo desla casa. Quanto a isto,sÓ'
nado não precisava desses terrenos, e o primeiro aclo que lenuo a dizer uma CORsa: entendo q'ur a mesa não póde gastar
praticou, como já disso, foi aforar uma parte delles a um se· além duqueHa quota (file lue é marcada para o serviço da
uadol'. J;'oi ouvido o proeurador da corôa. Esle acto foi prnli" casa; se tem g-l'Ondes serviços a fazer, deve pedir fundos ao
éado com lodas as solemnidades de direito. Nessa occasião eOl'poleg-islativo; não devemos fazer aquillo _que censuramos
devêra logo a mesa ter reclamado; V. Ex. sabe se houve no govern/}o Thbs coniesw qtle ;:quiHo que V. Ex. fez é de
reclamação?
a.!Jsolula necessidade, no que nila fia duvida all(uma; era sumO Sn. PRESiDEN't1l :_ Não existia en'tão a mesa acEual.
,mamônle triste ver l} monareha nos dias da abertura da as'sembléa geral, rodeado da sua côrte, dos seus ministros e dosO SR. DANTAS :- Nilo fallo da mesa actual, fallo da mesa representantes da nação,enlrar por um corredor muito estreito,
rlaquelle tempo; Mas·nllo se reclamou, e, como não se recla- um atrás til} oulro, more ]Jecudltm; isto é caso vergonhoso
mou, o governo entendeu que o silencio sanccionava o seu quO' não se dà em parle alg-uma. V. Ex fez muito bem; agora
direito, e aforou mais uma parte do terreno para uma fabrica' tambem dFrei: so 't. Ex pretende melhorar estacasa,fazel' a ende productos cuímicos;
trada por este salão, e em seg-uida fazer outl'fr para os nossosDahi a pouco tempo, e porque nill} se reclamou, rnan- trabalhos,então- digo' que fez mal em fazer a despeza, que será
dou-se collocar em fI'ente do campo, e bem proximo ao sena- ínutilisada com a obra Ilue mer; mas, se não tom de succedo, uma cavallariça de mais de 100 cavalIos, que nos in- der assim.enlão não ua duvida nenhuma que fez bem, senhocommodavão constantemente;' muilas vozes mandei fecbar "res; o asseio e esplendor dilo prestigw.
aquellas IJ'Orfas, porque por ellas entrava um feli~o que
O nobre senador peta Bahia perguntou por que fazãl} nós
lIlcommouava. lUas o governo fez isto de boa fé, mnguem não faziamos um palacio para o imp(lfador, o que era dEr
r<clamou, ninguem se importou com issll. Dahi mais a tempo absolnta necessidade. Não sei quem disse: "Por que não se
oolloeou-se um Iyceu de cavallos, e ultimamenle a casa da "faz? Porque o monarcba não quer. " Sr. presidente, eu enmoeda; daqui veremos que,qualquer que sej.a omelhoramento tendo que o esplendor da monarchia, l} presligio do chefe da.
que se pretenda fazer nesla casa, se 11ÓS tivermos de a aug- naçao, não é cousa de que elle possa dispÔr, não é propriementar, este póde ser subordinado a todos estes edificios, dade de ninguem, é da nação. O imperador está tão identilFviveremos incommodados, com a bulua do Iyceu dos cavallos, cado com a nação, que aquelle nilo póde perder sem que esta
com as exIJa.lacõe5Sulphurícas dos prodnctos chymicos e com perca. Se nós tivermos um monareha Diogenes, que queira
9 fumo 00 varias fundições que necessariamento devem haver viver em um t{lnel, não deveremos consentir, porque o presti-
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gio qU[ devo tor o imperador, o o,;!,lcndor <lo lhl'ono, é pro- cente, haja uma-sllla ril:amcnlc ornada para J'(~ptlUSO do mil"
narcha quando vier ahrir ou encerrar as seSi,ões; qucro ljU{J
l;ried;;dc da na~ão, '
haja uma sala para o presir!cnte conferl,neiar com os seus
f) Sa. FEaRAZ:-E' verdade,
secrGlarios; quero uma sala parJ. as c.onferencias das com·
b SR, nA~TAS:- Digo a v, Ex .. aqui in presença ,/e todos missões; quero uma sala para os senadores cOllfcl'C'ncilircm
que somos b""sileiros, 'que me envergonho quando, leio nos com as ressoas que os P~'oc{lrã() para lhes d;lI'cm informajornae3 :. " Hoje houve recel~ção ,00 paço de tal mini~tro çÕes, e que são chamados pelos proprios sena(]<)"es; quero
.!str.1ngelro.» Confesso a V. E",. que não durrn,o de,nOlt~, uma granlie sala para a secretarIa, pal'a a Il\b!lOtheca, para
li~o envergonhado; porque, 'se ha quem possa apreciar estas o archiro, e oulros commodos neces,ar;os.
rousas, são os estr<lngeiros, Creio que não ha chefc de repuQuanto ,ao terreno, llPIJ"OI'O o parecer da comm;ssão;
l,lica que lenha uma casa tão humilde como o paco do, monar- accuso-o unicameute rle vir tarl\e, acbo qlle hoje pouco a proc1ia hrasileiro. Entretanto vamos de, pender ,liJilhões com veitavel é, porque a seerelari:J, qne se vai filzcr La de ficar
uma carava!'a para o Ceará, com mendig'os da Cliina, com tão proxima aolyceu dos cavallos que La de ser incommolj'ceu5 para cavallos. etc.
.
"
dada; mas cmfiul aprol'eite-se o que se p·,de. A mesa faz
Scnhoi'es , o Si'. D. João VI podia morar nestes palacio.s, muiio bem elU recomlllendar ilóso no f('JI'ernO, e r.u estou que
porque llriquclle tempo todo o mundo saLia quc isto era para não será precíso'uma iei, que' o governo ha de fittender,
elle uma morada provisoria: a séde da monarehia era PortuCONCESSÃO DE LOTEHIAS AO nwrnE-PiO,
gal, seus palacios IA estavão ; mas ó !I"a,il hoje é ulÍla nação
Continuou depois a 1" discus::ãO, que fbló'a adiada a ri do
independente, Iioje tem seu monili'cha, seu senado e sua ca_ríiàra, convem que estes representantes da nac,io teull1io cafaS corrente. da proposiçãO da camam dos deputados. cOllcedignas da nação qúe rep,·esentilo., Não nos bumilliem.os, aos liendo loterias ao monte-pio dos serl'idores do estalio, e
.
olhos dOs'esU'angeiros que perscrutão tudo no nosso pall para passo,u para .a, ~a. dis(õlJssão, na qual e!ltl'Ou.
FOI lldo, apOIado e posto em discussão o segulllte
fúra lielle exagerarem as nos",s misel·ias.
Sr. presidente, dissc o noLre senador por Goyai que ,este
nIlQUCp.rtlENTO.
não é o meio por que a mesa se deva corresponder ,com o
(
Que
fique
adia~o
até virem 65 lmpeis rctati"~·os ao
;;ovemo ; que ii mesa nào IJóde corrcsponder-se éOÍiI Q gopediráõ á camara lios Srs. deputadas, sem
vemo senão unicamente naguelJes casoó em que é preciso ohjecto, que se
a
pedir informa~oes, e nos casos marcadós piJa constilui~ão, prejuizo de 1 diseussão.- Silva Ferra:, "
que na questão do parecer era dever da mesa propôr, um pro-,
It S,'. "iseolIde de ";-"'~llU-i..hmdln (peia ordem) : jecto de lei. Eu entendo que n,io, SI', presille~te: Iw: bomens Para poder regular o meu \'oto, neces,ito saber qual é ore·
que têm e;te systema- nmnid sub leye 71iliil sille lege -, jul- sultado deste requerimento peliindo documentos a camara, se
gào que é' pi'eciso uma lei para tudo,
for approvado.
Que duvida terá o governo em aimui,r, 110 ~u~ li eamara lhe
O S·a. p'aE'sIDENTE: - Entendo que o result:u1o do reque~eco~lmen.da, .qyando sé não óprõe ~em il ~~o~stit'\lIÇão, ,nem rimento 11';1 de sef que não comece a '2" discussão elnquanto
as leIS? Não e IstO. uma necessidade a harm"'i1a dos poderes? não vierem esses papeis da camara dos ~rs. deputaJoõ ; m'as,
Nos paize,; ondé ha govern'o represent,ltivo, "'lO se ohserva segunrlo u'nia informação pnriicular que eu tive,. e tenbo de
que as camaras estão 10lfos os dias a f"zer rec.ollllllenliações participar ao senado, não consta que e,te projecto se fun·
ao governo, e que o governo sempre as aprovclta IJ~rJl lllOS- dasse em liocumentos que fossem presentes á camara dos
traI' suas intenções heneficas pai a com os representantes na Srs. députados ou estejão na secretaria da camara tios Srs.
nação? Darei um exemplo, além dos muitos que poderia deputados.
,
apresentar: ha pouco tempo' suscitqu-se na camara franceza
o s~" F ...·i·az: -;- Eu tenho informações do contrario, o
uma que,tão a respeito da reha,hilitação da r.1emoria de Lezurque. fmncez que foi guilhotinado, e cuja Í<lIlocencia foi tenho informacões do proprio Sr. ministro na fazenda. que
posteriOl'lllente reconhecida; queria a.m'aioria da camam que remetteu á canlara dos deputados tudo qUilnto diz reõpeito il
se rehahilitasse a memoria do mesmo, e que se désse uma este negocio, O nobre senador pelo !,Jaranhã,o, que acaba de
indcmnisaçJo n'seus filhos. A camara divídiu-se; uns liepu~ ser presidente daquella :"mara, confirma a informação 'lu,'
tados quel'Íão uma lei, outros achal'ão que se devia recom- tenho.
menliar ao gov~rno. No meio <!este combate levantou-se um
O SR. PRESIDENTE: -Asinformacões que eu tive particuministro da corôa e disse: « Não é necessario nem lei, nem' larme~te forao as seguintes: "qúe ha documentos a esse
recommendações; o governo saberá apreciar e fazer justiça respeii? que cstiverão ou estavão em poder ne um membro da
aos sentimentos da maioria liesta camara,» Quem dirá, se· camara dos Srs.ldeputados, e que.,esse membro da camara dos
nbores, .qtie lsia é negocio da camara, para o rccommenliar ao SI'S: deputados conserva os papms em seu poder; não são
governo'!
'
cil'ficiaes estas informaçlles, nem eu as dou COluO taes; o que
eu dissd foi que, segundo informncõcs particulnres, os papeis
O Sn. VISCOriDE DE JEQUlTJ~nOriIJA.:-Ióto é que é Ilarmonia! estilo
na secl'etaria da eamara dos Srs. deputados; m~s esta8
O SR. DANTAS:- l'ois s'e o senado disser ao governo qué informações podem ser inexactas, porque não são oliciaes,
não é conveniente que Se continu'e a aforar os terrenos. que
são necessarios para alargar os conrmorlos deste edificio,
o' "", P~Il'nnhos:-Eu não descjo ojlpôr-me ao requeri·
quem, senhores., pnderá suppôr qúe o governo íios venb'u res- nien'io do nobre senador pela prov:ucia da nabia para que
ponder-« Niio, propo"de uma lei »? SelJhores, a n'ossa cas'a venbiio os papeis que S. Ex. deseja examinar; mas tambem
nJo pl'e.ta, e muito principalmente depois que se tirou' um quiiera conciliar eêt'e liesejo do nobre senador com, o andaquarto do Jalio da secretaria para estflb~lecimento de uma mento do projecto, o qual cootém pro\'idencia urgenté, e não
rua. Os livros da casa andão a granel, vê-se urna anarcbia; póde soITrer razoavelmente a impugnação' que fez o nobre
eainda se diz que ha. grnnlie luxo e l~ue se g-,da muito senador, logo que S. Ex. seja plenamente esClarecido.
Creio que com eITllito existem na secret<l.ria da éimara
d\llhClro I Eu não desejO que tenhamos o luxo do Lux'emburgo, palacio do senado francez, mas ljuero o asseio e a lios deputados alguns papeis relativo,s a esta prlitencão do
decencia, quero que baja todas as commodida<les do Luxem- mOlite-pio dos servidores do estado. na mezes que ténhoa
burgo; não exijo que as nossas calieiras sejão forradas de bonra de fazer'parle dadirectoria daquelle esiabelecimenlo, e,
seda, não exijo que se colloqnem de um e outro lado da como seu vice-presidente, assigne; uma representação que
mesa do presidente duas ricas esta tuas, com'o ba no Luxem- devia ser levada ao poder legislativo, pedindo-se um auxilio,
burgo, esta tuas de Fronchet e l\lalesherbes, não exijo uma que ó urgente.
O auxilio perlido pela directoria não pareceu possinl ao
rica sala do tllrono cujas parelies sejão forradas de tapeçarias de Gobelers, eu não exijo nalia disto. são luxos de um governo', e n'a call1ara dos deputados o ilIustr'c pre,slllente do
paiz rico e adiantado; mas quero Rquellas commodidades monte-pio, de accordo .,om os membros da cOlllmissão lie faque se fazem uma só vez, e que têm de passar aos nossos zenda, e creio que tambem com o nobre ministro rla fazenrla,
vindouros. Quero que, além lio nosso salão, que deve ser de- iniciou esta medida. Presumo queo nohre ministro da lo.·
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zenda foi ouvido sohre a apresentação deste projeclo na
Ou a concessão de mais lolerias, ou a· isencão dos direit
camara dos 51'S. deputados...
que pagito as actuaes ; sem algum destes favôres, os pensioO SU ~II~ISTl\O D.\ FAZENDA: _ Fui ouvido sobre a repre- nistas daquelle estabelecil1lenlo! .que não são pela maior parte
pessoas abastadas,mas sIm fannilas pobres, solfreráõ muito em
sentação.
seus meios de sulJsistencia, O rateio já começou e tem de cresO Su. FERRAZ: -Logo, !la representação.
cer;hoje é de 10 O[".e daqui a um ou dous semestl'es irá elevanO Sn. PAR,INflOS: _ O monte-pio solicitou algum auxilio do-se, porque a reforma não pó([e sei' decretada já, nem seus
do g-overno, suggerindo a medida que lhe parecia convenienle, efleitos, por mais acertaJa qne ella seja, serão immediatos.
Eu del'ia estas informações á casa e ao nobre senador pela
e o' governo enlenJeu que lIilo podia deferir esse requerimenta do monte-pio. O auxilio pediJo consistia na isenção Bahia. Os papeis que estão na camara não contêm senão uma
dos dil'eitos que recabem sobre o capital e premias das lote- petição do monte-pio, pedindo ao govemo a isenção dos dirias que lhe farão concedidas; era um favor que Importal'la rei tos que pagão as loterias concedidas a essa assoeiaeão.
em cerca de 81:000;,). O govel'no, porém, entendeu que este A respeito da materia do projecto nada diz e~sa petição'; e
desfalque nas rendas do estado era muito sensivel.
creio que nenhum outro ese!arecimento existe n:\ camara. A
Enl,lo resoll'eu-se a quest,lo na CilUlara dos Srs. deputados, r:\z1to da medida e a sua urgencia são como acabo Je expOr
concellentlo-se mais oito loterias ao monte-pio dos servidores ao senado.
do estado, ou uina loteria por mez, cOlllprcbendidas aquellas
N<lo me opponho, pois, ao requerimento do nohre senador,
que ha lllnito lhe estão con~edidas.
mas peço a S, Ex. que annua a uma emenda no sentido úe
Comecei dizendo que não desejava oppôr-me ao requeri- que se [;\ça.a requisi~:ão que indicou, sem prcjuizo da 2" dismenta do nobre senador, porque creio que S. Ex. poderú cussão.
c §I'. Ferl'oz :-Sr. presidente, o nohre senador preaceitar uma emenda, e é que se peç:lo as informaçõ>'s sem
prejuizo da 2" discuss<lo; até porque devemos crer que esses tende oITerecer uma emelHla ao mcu requerimento do adiaJla~eis, se existem, como presumo, no arcbivo da caUlara dos menta, e eu não me opponho a isso.
V. Ex. entendeu que o adiamento nos termos propostos,
Si's. deputados, viniõ hrevemente á casa.
. O tempo foge, e o auxilio pedido é inJispensayel ao monte- isto é, sem prejuizo de I" diicussão, não porlia ser olferecirlo
pIO dos seJ'vldorcs do estado, se n,10 qUlzel'lllos sUJmtar as I senão na ,~" discussào. Se tivesse passaria eaWo o meu requefamílias que são succorridas por aquelle estahelecimcnto a - rimeato no intervallo da 1" pam .1'2" discussiio, tinhão vindo
um grave detrimento; as pensões que paga o monte-pio ja os ese1arecimentos de que o senado tem neces,;idade.
hoje são rateada:naraz,io de 10 °10, e esto rateio deve cresO Sa. SILVEm.' DA ~lOTTA :-Da 1" para a 2' discussão
cer se a renda Dit? for augmentada.
_.
não ha intervallo.
As conslderaçoes que fez o nobre senador sao ate certo
.
_
ponto fundadas, quanto aos defcitos de,organisação do monte.o Sa. foEanAZ :- Perdoe-me; bouve um_lI1ter~allo. nao
Ilio, Mais de uma reforma se tcm feito...
srl de ljuantos diaS, entre a 1" e a 2" dlscussao. Nao fallo do
.
,
' )
,
Jireito, fallo do facto, Se tiresse passado o meu adiamento,
Ü Su. l-Enn.u:-I ara pelOl'.
boje jil teriamos os documentos e esclarecimentos uecesO Sa. PARANIlOS:- .... e uma outra está em projecto; sarios.
Eu não sabia, SI'. presidente, quaes erITo esses doeumentos i
mas, para que esta reforma seja meuos defeituo,a do (Iue as
anteriol'es, cumpre que não seja tomada de afogaJilbo, con- o que desejava saher era a razão pela qual se tinba manifesvem h,\sea-la sobre dados púsitivos e dados colhidos n:\ ex- lado esse Jeficit ·ou esse estado a que o nobre senador por
periencia do proprio monte-pio. Entretanto urge que se p"esle Mato-Grosso se referiu; e eatão argumentei desta maneira:
algum auxilio aos pensionistas daquelle impol tante e uUliSii- se o monte-pio assenta sobre as bases scientificas, esse demo estabelecimento. E qual o auxilio mais prompto que sr ncit n;lo se pó de dar senão em consequeneia de um facto
lbes póde dar?· E' sem duvida alguma o que oITerece o pro- extraordinario; se, porém, o monte-pio não é baseado em
jecto, uma vez que a isencão dos direitos nITo pareceu [1re- taes dados, 'esse deficit que hoje se manifesta, e que já se
ferivel ao governo.
'
manifestou uma ou duas vezes, se manifestará daqui a dous
A concessão de loterias não convem? Eu tambcm coneordo dias, e talvez conseguintemente pai' um la! go espaço de tempo.
que as loterias são um jogo ge azar, que atô eerto \lonto preDizia eu, disto o que resulta? E' que esta ínstituição uão
judicão a moral publica; mas as loterias eslClo banidas entre é uma instiluie,lo que ofl'ercea garantia aos empregados
nós? A lei de 18 de setembro de 18GO, feita e promulgada contriiluintes. Lancar mão de 'loteria5 para seu SOCCOITO é
'1uanJo o nobre senador pela Dabia era ministro, não regulou um meio extraordiliario tambem, não é o meio mais conduca concessão da:; loterias pelo governo? Não acabou com ella:;, cente e o mais idoneo. Ora, isto tamilelll o nobre senador
regulou a sua coneessão, passando essa faculdade do eorpo 1I<l0 pórle contestar,
legi51~tiYo para o governo, e prohibindo que novas conce,sões
Nos lIão podlamos logo de estalo acabar com todas as 10se fizessem emquanto uão fossem extrabidas as [oteria, jú lerias; 11 que deyiamos fazer? Estabeleeer algumas restricçOes: estas restricrGes se estabelecérão. O poder legislativo,
concedidas:
O governo e o poder legislativo ainda por oulro mario '1"ç, pela experiencia qne temos, é mais facil de coutêm restringido o nso de lolerias, no intuito Je dimilluir os cer/er favores do (iue aproprio gove.rno, quando baja uma
incouvenientes sociaes que de!las podem resullal'. I'rohiJJiu-;ü lei qne determine os casos em qne taes eoneessões devem
a venda de bilbetes muito fraccionados, e elevou-se o imo s-)r feilas, passou de si a faculJado de conceder loterias e a
posto, que era de 8 '/o, a 1'2 °/0' assim sobre o capital, ~01ll0 colloc'lu nas mãos do governo. Ora, estabelecido este prinsobre os premias, Mas estas niedidas, que datão principal- cipio que a necessidade provou que er,~ eminentemente promente da gestão do miuisterio do nohre senador pela nabia, yeitoso ao estado, jú boje apparece uma excepção, jil o
não acalJárão com as loterias, pJsto qlle restringissem a sua COI'pO legislativo inicia uma lei concedendo loterias, e este
concessão e procurassem tirar para o estado a m:\ior van- passo será seg-uiJo de outros; o primeiro passo sempre ô
tagem possj..vel desse jogo, a que a nossa populaçiio tão Ia- o mais Jimcil; daqui em diante virá necessariamente uma
cilmentc se presta.
cbusma de projectos conceJendo lot~rias a tu,Ui quanti; dahi
Ora, senúo assim, me parece que as considerações muito viril necessariamente o desejo de cada um deputado do tal' as
pbilosopbicas que o nobre senador fez a respeito das loterias matrizes das freguezias do seu circulo com uma, duas ou
provão demais, e_ que, estando adruittido entre nós esso meio tres loterias; Jabi necessariamente se originaril a mania do
de auxiliar a certos estabelecimentos ou serviços Je reco- cOllcedel'-se a tudo quanto é empreza tambem loterias, e. o
uhecida utilidade publica, nüo é ne,ta oecasião que no~ de- damno do estado, ou o damuo dos contribuintes, porque a
vemo~ levantar eôntra as loterias, e cllndemnar a concessão loteria tambem é um imposto.
que se pede 'para o monte-pio d03 servidores do estado,
Lembremo-nos do lue succedeu antigamente; coneederãn.
f(uando este estabelecimento se acha em circumstaucias cri- se loterias para fahricas de galões, para fabricas de papel,
IIcas,
para tudo, como empreslimo i mas estes emprestimos nunca se
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saldárão, forão verdadeiras doações que se ~zerão do~ d!nheiros do publico, arrecadados por meio deste Imposlo mdlrecto
que se chama loteria.
Or~ devemos n6s abrir este exemplo, que será seguido
pelos ~utros? Eis a minha duvida. Eu preferiria i.entar as
loterias, já concedidas ao estabelecimento, do imposto que
sobre ellas resa, nuo obstante as razões de defi~i~ncH\ de
renda; o ma não será tão g-rande ; e, s.e o nobre mllllstro da
fazenda me permittisse, eu lhe apontana em qualqner repartição uma verba que poderia sem grande transtorno do serviço puhlico ser diminuida em co~pensação do desfalq~e resultante dessa isencão ao montepIO. Ha tanta despeza Illutll
que n6s não temos 'a coragem de cortar, ~ ~a?ta despeza util
que nüo nos animamos a propôr ou IlllClar I porque. o
senado vê que é pnciso um grande cuidado, mesmo Rrande
abnegação, digo mais alguma coragem, para dar-.e a esse
trabalho.
Sr. presidente, eu desejára que a reforma fosse de outra
maneira. Estou informado de que as duas ultimas reformas
-·que se fizer1ío puzerão o estabelecimento elu tal estado que vai
de mal a peior. .
O SR. SOUZA E rtIELLO: -As duas ultimas, e a que foi projectada ainda era peior.
O SR. FERRAZ: - Senbores, não se escrupulisa, quando se
faz uma reforma, de aquinhoar bem os presentes; e semlJre é
o interesse particular que actua cORtra õ interesse geral; no
monte-pio o interesse geral é chamar todos os empregados
para eontribuirem para uma instituição que lhes é de grande
utilidade.
O SR. SOUZA E MELLO: - Isto é contra o interesse do
monte-pio.
O SR. FERRAZ: - Porque, meu Deus? E' porque está em
uma situacãlt má, em consequencia de suas leis, das regras
que o instituirão; mas, se está nestas circumstancias, entITo
rMormemos o estabelecimento, a instituicão não poderá pro·
gredir assim. Se o mORte-pio não tem por' fim chamar o maior
numero de empreg-ados como contribuintes, a instituição é
pessima ha de fallir, todos os dias ba de ter necessidade de
50ccorro's, e uma instituição destas não póde jámais merecer
a proteccão do estado emquanto estiver sobre taes bases; e
não ha, !;r. presidente. em paiz algum, nos tempos modernos, uma instItuição em. um pé d~stes, em um pé tão ~is.era
vel que em consequeRCla do maIOr numero de contnbullltes
fique em estado peior. E: o elogio mais funebre que se p6de
fazer da instituição do monte-pio.
O SR. PRESIDENTE: - Tenho de lembrar ao nobre senador
que a questão é sobre o adiamento. não é sobre a materia.
O SR. FERRAZ: - Eu sei que 11 questão é sobre o adiamento; mas para sustenta-lo é preciso fa7.er estas consideracMs, afim de obter os esclarecimentos necessarios. V. Ex.
me interrompeu, já não seí por onde ia; é o resultado das
interrupcões, têm o mesmo e[eito dos apartes. Mostrar que
a institúicão se acha em máo estado é demonstrar a necessi·
dade do ádiamento, afim de vermos as bases que teve acamara dos deputados para fareI' isto. .
Sr. presidente, o senado já vê que eu, respondendo ao nobre senador, tenho necessidade de dizer que não fui contrario
ás loterias, conforme elle declarou. Eu disse unicamente que
as loterias em tbese são más; que, applicadas a instituições
desta natureza, não podem ser proficuas quando a instituição
falua em suas bases; e que eu aciJava mais conveniente este
adiamento, porque necessariamente me trarão maior conviccão os dados que exijo,e talvez me fação votar pelo projecto .
• Mas, se o adiamento deve ser com ou sem prejuizo da
2' discussão, para mim é diITerente. Eu quero os dados, e
estes dados determinaraõ o meu voto tambem sobre o prejecto.
O voto que dei em l' discussão a seu favor é um voto
llrovisorio; eu desejarei saber qual é o meio pelo qnal esta
l1lstituicão p6de ser salva, quaes as razões que têm actuado
para qúe ella se ache em um pé tão miseravel. Se o nobre
senador me pudesse fornecer c6pia desses dados neste mo-

mento, eu retiraria o meu requerimento. Voto po~ conse·
guinte pelo adiamento.
o 1Il". D13"(luez .Ie Olinda :-81'. presidCl.te, não posso
fallar do adiamento sem dizer alguma cousa sobre a materia;
porque, para ser adiada, é preciso tomar em consideração o
estado da questão.
Este monte-pio precisa de novos auxilios do governo; isto é
uma verdade, porque com as pensões que actualmente paga
elle não se p6de manter; mas os auxilios devem ser estes
que se pedem? Esta é que é a questão.
Eu, quando estive no ministerio ultImamente, muito trabalhei para pOr este estabelec!mento no pé de ~atisfazer seu
onus. mas não o pude consegUIr llorqne para mIm a l' questão era a reducão das pensões que se pagão; quiz entender-me com a directoria para isto, mas nunca cheguei a um
nccordo; a diOicul~ade, pois, esta nisto. .
.
A' proporçã?. disse en no me~ relat?l"lo, que o monte-pIO
precisa de aUXIlio do governo, e precI~o que elle tumb~m
por si coopere para restabelecer o eqUlltbl'lo da sua recClta ,
com a despeza, contando sempre com os favores que o governo deve fazer de novo. lIIas fazer os favores somente
sem que elle trate de reduzi!' as pensões, não vou para ahi
e me opporei a todo o projecto que contiver semelhante doutrina.
Ora o adiamento pede esses esclarecimentos, eu reconheco 'esta necessidade, e disconendo eu assim, já se vê que
dévó votar pelo adiamento. !tIas reconheco tambem que o
adiamento vai matar li questão; o estabelécimento não p6de
esperar, tal é o estado em que se achão seus colfres,
deIxara de pao-ar as pensões que actualmente paga porque
sua receita já bnão chega para as despezas que está fazendo;
é preciso que comece )leIa reducção das pensões, e esta r~
duccão está ordenada nos mesmos estatutos deste estabel~cI
men"to.
Eu votaria pois, por uma idêa que concedesse os favores,
medianle ou 'precedendo ~ma reducção nas pensões, ponluo
para mim não satisfaz a ldêa d~ refo~mll; p6de:se fazer a
reforma sem reduccão e a questao esta na reducçao; é pre·
ciso que partamos' deste principio: a reforma por si s6 não
envolve a quest,io da reducção.
Eis-aqui, senhores, em poucas palavras,o .meu pensamen!o
a este respeito. Entre o projecto em 2- dIscussão e entao
veremos a emenda que se lIa de oITerecer para salvar esse
inconveniente. Cumpre que acudamos aos apuros em que se
acha o estabelecimento, que pode ficar na necessidade de ?ãO
pagai' pensão nenhuma e já se vê os embaracos que IstO
1m de trazer á muitas famílias; e por out\o laao empr~gue
mos o meio necessario para que o estabeleCImento por SI concorra tambem para sua prosperidade, para que possa desempenhar seus .fins. .
. .. _
As pensões são mUIto pesadas; ao prlllclplo naO se fez calculo nenbum sobre isso, estabelecêrão-se lirandes pensões,
esta l' tabella foi reduzida depois; não seI se foi o mesmo
autor desta creação o que fez a reducção, .o'!- se foi ~6mente
no tempo em que o Sr. Gahão era mllllstro da ]ust!ça.
Nesse temRo estou certo que se fez uma reducção mas amda
não foi bastante.
.
Portanto senbores eu. combinando estas duas necessIdades a de 'acudir ás f~milias que recebem pensões daquelle
est~belecimento e á necessidade de fazer uma reducção .nas
pensões, voto,por ora,contra este requerimento. pelos _mot~vos
que acabo de dizer, isto é, para ver se na 2' dlscussao pudese conciliar uma cousa com a outra. Eu entendo que se p6de
conciliar.
.
Foi tambem lida, apoiada e submettida á discussão a seguinte emenda, ao requerimento do Sr. Ferraz:
« Sem prejuizo da 2' discussão.- Silva Par.anhos.
Finda a discussão, foi approvado o r~quel'l~ento com a
emenda; e ficou adiada, pela hora, a 2' dlscussao da proposiçilo.
2' PARTE.
)J

ORÇAllENTO

DA.

JUSTIÇA.

Acbando-se presente o Sr. ministro da justiça, proseguiu

SESSÃO EIU 13 DE AGOSTO DE 186~,
a discussão. quo ficára adiado! na sessão antecedente, do art.
3. da proposta do rodeI' executivo fixando a despeza e orçando a receita gera do imperio para o exercicio de 18611865, com as respectivas emendas.
o SI'. IlJ'csidentc 110 conselho pronunciou um discurso que publicaremos no appendice a este volume.
(J SI", Silvch'B di' IIlotta pron'mciou um discurso que
publicaremos no appendice a este volume.
Foi lida, apoiada e posta tambom em discussão,a seguinte
cmenda:
« Ao § 7. ° Diga-se 80:0003. Visconde de Jequitinhonha. "
Forão lidas, apoiadas e il'ualmente postas em fhscussão, as
seguintes emendas ao art. 3· da lei:
« Ao ~ 1.· Secretaria de estado: em vez do 12:5: 530$diga·se 138:370j).
« Ao § 2.· Tribunal supremo de justiça: em vez de
105:300;ll - diga-sel07:200iJ).
« Ao § 3.· Relacões: em vez de 288:i93,,533;) - diga-se
290:693;)1335.
•
« Ao § i.· Tribunaes do commercio: em vez de 43:070$diga-~e 47:200$.
« Ao § 8.° Pessoal e material da policia: em vez de
403:010p - diga-so 4'20:502$
« Sendo os augmentos nessas verbas para pagamento dos
nncimentos dos logares ora preenchidos, o quo devem scr
supprimidos logo que vagarem.
« S, R. Paco do senado, 12 de agosto de 11l6i.-Zarharias
de Góes e Vasconcellos. "
O !!Ir. ,-iscoudc dc JCltuitlnhonha pronunciou um
discurso que publicaremos no appendice a cste volume.
Tendo dado a hora, licou ainda a discussão adiada, e o
Sr. prcsidente deu para ól ordem do dia seguintc a mesma já
designada.
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos da tarde.
59' scssão
EM 13 DE AGOSTO DE 1861PaESIDENCIA no SR. VISCONDE DE ADAETÉ,
SumlAmo .-Expediente. -Oflicios de diversos ministel'Íos.Indicação do Sr. visconde de Jequitinhnnha.--Onlem do
dia.-l a parte.-Loterias ao monte-pio. - Concessão de
licencas a juizes de direito e outros funccionnrios. Emenda dô Sr. Ferraz, que não foi apoiada. Discursos dos 81's.
Ferreira Penna, Souza Ramo~ c Dantas. Emenda do Sr.
Souza Ramos. Rejeição da proposiçãO.- Revisão de decretos relóltivos as companhias Bahiana e Pernambucana.
- -Rerorma da secretaria da agricultura. Discurso do
Sr. Silveira da ~10tla.-2' parte_ -Orçamento da justiça.
Emendas do Sr.. barão de ~Iuritiba. Discursos do mesmo senhor e do SI'. Ferreira Penna. Encorramento da
di5cus~ão.- Requerimentos verbaes dos Srs. barão de
Muritiba e Silveira fia Motla para retirarem as suas emendas olIerecidas nos dias 10 e 6 do corrente, os quaes, por
falta de numero, ficárllo prejudicados.
A's 11 boras da manbã, achando-se presentes os Srs. visconde de Ahacté, ~Ia[ra, Tcixeira de Souza, Paranhos, Ferrcira Penna, Pompeu, barão de S. Lourenço, barão de
~Iuriliba, Siqueira e BIeUo, ~Iendes dos Santos, Fonseca,
visconde de Suassuna, Araujo Ribeiro, Carneiro de Campos,
Dias de Carvalho, vi<conde de Sapucaby. Rodrigucs Silva,
Dantas, Cunha Vasconcellos, visconde de It.lborahy. Candido
Borges, Furtado, Dias 'fieira. Jobim, visconde do Urug-uay,
marquez de Olil>da, Souza Queiroz, marquez de Abranles,
barão de Pirapama, visconde de Jequilinhonha, Zacharias c
marquez de Caxias,' o Sr. presidente abriu a sessão.
Comparecêrão logo depois os Srs. Pimenta Bueno, Souza
Ramos, D. Manoel, visconde da Boa-Vista, Silveira da l\lolta
e Souza Franco.
Faltarão com causa participada os Srs. barão de Cote!(ipe,
barão de l\Iaroim, barão de Quarahim, Candido Baptista, Eu-
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zcJlio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Almeida o Albuquerque,
Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e Mello, marquez de
Itanhaem. e OtLoni; e sem participação os Srs. Ferraz, barão
de Antonma e Nahuco.
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sn. 1° SEcnETAmo deu conta do seguinte:
EXPEDIENTI\,.
Oflicio de 10 do corrente, do ministerio da fazenda, contendo a relacão, requisitada por deliberacão do senado, das
gmtilicações não lixadas em lei, e abonadãs actualmente pelo
credito concedido ao dito ministerio.- Ficou sobre a mesa,
para ser tomado em consideração durante a discussão do orcamento.
- Outro de 12, do ministerio da agricultura, commercio e
obras publicas, contendo a relacão, igualmente requisitada,
das gratificações que são pagás pelos serviços que correm
por esse ministerio.- O mesmo destino.
Outro de igual data, do minisierio da marinha, contendo
duas relações, lambem requisitadas, das gl'atificações que
sem .autori5acão de lei são pagas por este minis~erio, pelos
servIços que lhe são prestaáos.- O mesmo destmo.
Pelo Sr. 2· secretario foi lida a seguinte
IND1CA~Io

:

La Proponho que se nomêc no -principio de cada sessão
uma commissão, com o titulo de- commissão de agricultura,
commercio e ubras publicas;
« 2. a Que de ora em diante, logo que chegar ao senado <lo
proposta do orcamento, com emendas ou sem ellas, da camara temporada, seja remettida iL co~missão de legislação:
- a parte da proposta relativa aos ministerios do imperio,
jusliça e estrangeiros, á commissão de fazenda; - a parte
relativa á receila e despeza do ministerio da fazenda, c artigos addilivos a de marinha e guerra, á que é relativa a e,tes
minislerios; - e á com missão de a!(ricullura, commercio 6
obras publicas a parte relativa M ministerio da agrieultura,
commercio e obras publicas.
« E logo que as referidas commissões forem apresentando
os seU3 pareceres, serão estes considerados urgentes e discutidos com os orçamentos respectivos.
« Sala das sessões, 12 do agosto de 1861. - Yiscondc de
«

Jequitinhonha, "
A' mesa, para dar o seu parecer.
ORDEM DO DIA. - l' PARTE.
CONCESSÃO DE LOTERIAS AO MONTE-PIO.
Continuou a '2' dis~ussão, que ficára adiada na sessão ano
tecedente, da proposição da camara dos deputados, concedendo loterias ao monte-pio dos servidores do estado, 6
vassou sem debate para a 3a discussão.
LICENÇAS A DlvEasos FUNCCIONARlOS.
Enlrou em la discussão a proposição ua mesma camara,
autorisando a concessão de licença aos juizes de direito Luiz
Antonio Pereira Franco e Ludgero Gonçalves da Silva e outros fUllccionarios; passou para a 2" discussão, na qual entrou, começando pelo art. 1.0

o Ih", Fel'l'cit'a P"nna pronunciou um discurso que
publicaremos no appendice a esle volume.
o "1', ~ou"'a Ramos:-Sr. presidente,o padre Figueiredo. de ([ue trata esta proposiçãO, exerce o emprego de
capellão mililar, e é nessa qualidade que pretende ser li·
cenciado. Digo isto, porque em meu poder se acha, e não
mando á mesa porque, mIo cstando prevenido, deixei de o
trazer, um documento pelo qual o pretendente mostra que
está enfermo e que merece o favor que pede ao corpo legislativo.
So a falta de declaração de emprego é a unica dilficnldade
que tem o nobre senador para votar por esta reso.lução,
como o senado tem votado por outrOs nas mesmas Clrcumstancias, eu mandarei i\ emenda,

Sá,
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o .",·.Dllutn.~:-Sr. presidente, tem-se dado um abuso Lão
grande na concessfio destas licencas, que em breve as repartições publicas esLarüo sem emprégados. A facilidade com que
passüo aqui estas licencas de um e dous annos, sem esmeriluarmos os documentos, sem mesmo eonheCel'lllOS a neces>ldade e:ll que se acha collocado o individno, sem nos importarmos com a falta que taes empregados fazelU ás suas reparLições, anima a quanto vadio ha que [Iucr passoar a vil'
ao c0I'l)O legisla tivo pédir estas licenças, que süo vcrdaileiros
escandaloso Nüo ha tabelliüo que. queira estar no seu cartorio, juiz municipal que queira estar uo seu termo, juiz de
dlrClto que queiril estar em sua comarca, llÜO ha'desembargadoL' que não queira passear á Europa, e as veles é para
ôQ metler em casa no santo ocio, e em reOluneração de,La
escandolosa vadiacão dá· se-lhe Lodos os vencimentos, a saber:
ordenado, gratificáção e emolumenLos, entretanto que aquelle
quo fica trabalbando na sua repartição [alta alguns dias por
1ll0lesLia, l1ão percebe a graLificação..
A's "ezes; Sr. presidente, l1em os licenciados mandil0 iL
- camara os scus rcquerimentos; é um Hlnigo que em favor
deste ou daquelle aproveita uma occasião opportulla, c apre·
senta uma emenda, scm se apresenLar documento algum ou
requerimenLo, e mniLas vezes o empre~ado nilO sabe de consa
alpullla, e depois lá vai o presenLe que lhe faz Oseu amigo,
com prcjuizo do serviço publico; pois isto é possivel, se-

mara que auLorisa o governo a reformar a seeretaria de esLado dos negocios da agriculLura, commercio e obras puhli-

caso
•
Ficou a discussão adiaria pela hora.
o I!i", §ih'eh'u du lUottll pronunciou um discurso quo
puhlicaremos uo appendice a este volume.
2" PARTE.
onçAlmNTo DA JUSTiÇA.

Achando-se preseute o SI'. ministro da justiça; proseguiu a
discu;são, que ficúra adiada na sessüo antecedenLe, do ar!. 30
da proposta do orçamento, com as emendas respecLivas.
«t !;l". lIao'.1o de itrnl'ilibn: - Sr. presidente, reconheço ser tempo oe votar-se o orçamento dos negocios da
justiça de que lios temos occupado, e por isso pouco me demorarei no 11ue tonho de dizcl' a respeiLo delle. Nem mesmo
eu tomaria a palavra, se não tivesse necessidade de ratirar as
cmendas '1ue cm outra occasião mandci á mesa, subsLituindo
porém uma dellas por outra que me parece ser mais con\'oniente.
Sinto, SI'. presidente, que o nobre minisLro da jusLiça se
uão dignasse de aceitar a minba primeira emenda quanto ao
augmento dos vencimenLos dos magistrados. S Ex. pareceu
suppôr que eu 1150 tomam ao serio esta materia, e quiz fazer
noor~,?
com ella um jogo de opposição. Affinno a S. E:c que tal nilO
O Sn. JOBIM' - Todos os empregados· publicos quercm ir foi a minha intenção; eu desejava sinceramcnte que 11 emonda
vara a E u r o p a . '
fo,se approvada. E' yenlade que he,iLei em apresenta-la,
O Su. DAnÃo DE PII:\P,UIA dá um aparte.
como declarei, porque parecia que as í1nançóls do esl:lI]o 1150
O .Sa. DANTAS:-l'ois o quer dizer licença com todos os comportavão por oról seOlelbólnte despeza; porém, desde que
"enclmcnLos?
o l11inisterio nem propunba redueç50 alguma, nern mostrava apprehensõcs sobre os meios de f'lzer face ao dcGcit
O SIl. FEnnEtnA PEI'i1iA:-InC!ue-se a gratificação.
que o orçamenLo cncerra, uão Live nenuurua difficuldade em
O Sn. DA'aAs:-~' como tem passado aqui; isLo li UOl suumeLter á allencão do scnado e do nobre minisLro essa
cscalldaJo, (jous annos na carrcira do tcm[lo é nada, mas nól emenda, augmenLim-do o vencimenLo dos magisLrados; e acha,'a
carreira da "ida de um cmpregado é muito.
quu dIa tioua muito mais cabimento neste 10!;ólr e não naSenhore" ha comarcas que est,10 dous annos ,el\] juiz de qu 111 e a que se referiu o honróldo ministro, po.rque alli não se
direito; porque, apenas nomearlo,;, pedcl\] uma liceoça; se cO:lsignarião os [<In dos precisos pilra o elIecLivo ólu;;mento,
conseguem lIma remoção, têm seis mezes para vadi~rc!l1; enLretólnto qne ólqui no orçólmento esses fundos serião immet01'l1ão a pedir ouLra licença, c, se consq;uel\I outra re\]]o~ilo, diilLamcnLe votados, e desde 10;;0 a l1lagisLróltlIra começóll'ia a
ahi temos nova vólLiiação,e o mesmo se dá quando o juiz de di- gozar dcsLe meíllOrameoLo. ~Ias quero dar umiJ prova da lllioha
reiLo é nomeado desembargarlor, ou este é chamado ao supre· docil:dólde ao honrado ministro da justiça, retirólndo, como
mo trihunal: ha sempre lIma inLelTuJly50 de trilbil1ho. aco\]]- peco licença pólra reLir'lr, esta parte da mioha emenda.
p:lnharla de licenças e mais licenças. Já os emlJl'ególLios n~o
Ta:nhem petlirei licença ao senado para não deixar sohre
recoll'em ao governo, tOllos "êm pedir licença an corpo le- a D11',a a outra parte da me,ma cmcnr!a que se refere á
gi~lflLivo com todos 03 vencimentos, e isLo augmenta de dia annullilção dos dccreLos Ile 30 de dezembrú, não porque cu
em dia, por Cilusa da facilidade cOOllJue a ohLêm; eonvém que consirlere que o Ioga r n~o é compeLente para tratar-,o de
n,lo ólnimemos a ociosidade, e n'lo levemos a desordcm a objecto tão importante, mas ]lorque, Lendo o nobre minisLro
tOrlólS as repartiçõcs.
declinado da di,cu,são desta ma Leria no presente debate,
Voto contra esLa licenca e contra a emenda que peile se ainda quero concordar com S. Ex. que fique ella reservada
cooceda a mais dous a mcsma !icencól.
.
para outra ocraiÍilo.
Foi lida e não ól poiólda a seguinte· emenda:
TOllal'ia reilecLirei que não convem deixólJ' indccisa nma
« Conceda-se igualmente dous annos de !ieenca a Dominnos questão rle scmelhantc naturczól, que póLie inlluir grandementc
RodrJi)ues Seixas, lente da cadeira de hygiene· e historia "de ólté nas nOS5as relaçõcs exteriores e que inilue muito ,obre a,
medlcLna, da fólculd,.de da Bahia, para ir á Europa aper[ei- anloridade moral dos julgados cm que intervierão os mólf;isçoar os seus estndos. - Silva Ferraz. " .
trados qne forüo victimas da prepotencia ministerial, dcsde
Findil a discussão, foi rejeifólÔIJ o artigo'.
que se lhes faz accusação, posto 9u.e lóltente, de prevaricações
SeguIU-se a discussão do 20 arti~e.
de ccrta ordem. Comquólntv o I11IIllstro que aposentou es,es
Foi lida, apoiada e slImeLtida ~ ir discussão a seguinLe magistraLlos não se "llreyesse a especióllisar os moLivos [1ue
soure elle ólctufLr'lo para referendar os tóles decretos illegaes,
EMEI'iDA.
está na consciencia do pnlllico que elle se deixou illudir por
" Depois das ]Jalavras-I'adre Antonio da Cunha Fi~uei uma eonsidcraç.<io, a meu l'êr falsa, mas a!Lamcnte illjuriosa
rcdo- accrescenLe-se: cólpellrro militar.- SOI!za Ral1!os,» aos mag;isLrados que aposen~ou !
Foi ta':lbem rejeiLado o ~rLigo ~om a emenda; e, julganO nobre mini.Lro sabe '1ue as sentenç~s dólrlas por peitól ou
rlo-~e preJulhcado o arL. 3°, [OI aswu reJelLada a propo- saborno silo ,flullas pelo nosso dlrClto. Sou a impres.üo deste
slçao.
I anaLbema do codib'o criminal collocárão os decreLos de deDECRETOS nELATlvOS A'S COMi'AI'iDL\S DAULAI'iA E rEn~A"iDuCANA. ' zembro as dccisõcs dos mólgisLraLlQs aposentados; e nilO é
~\'iu 'e
enl 2" d'-cus
c
". ,HLata
,\. I a 11 Uu
,I"
possivel
que se coatinue
Se ~.
•
lo
S,IO,
que fiIC,lIa
"1'- d ·1
Ih t pOI
d mniLo
.- tempo nas te estado desmojulbo, a proposição da referida call1ara, auLori5ólndo o go Iü ba OI ae seme óln es eClsoe~.
.
vel'IlO a rever os decretos relaLivos ás companbias lJahiana . Ainda por outra razão, SI'. prcsldente, era opportuna a occae 'pernamuucanól, com o parecer da commissão de cmprezas SIÜO paról a !,evogação desses rlo,eretos,e é: que aos magistrados,
l1rIvllcgladas; e passou sem dcuaLe para a 3" discu,são,
ólSSIOl expelhdos InconsLrtueIOnalmente de seus logares, prt.1' 11m D s . c n E T '
"ados de sua vitaliciedade, compcte contra o ministro que
nE o. " A E.
AlllA DA AGRICULTURA,
referendou os decretos a acção CIVIl de Indem11lsação; se porEntrou depOIS cm 1" dlseu,são a prollosição da me,ma ca- ventura csLa acção for inLeutada,a questão será julgada e de-
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cidida pclo poder judiciario ; em tal caso não sei como se ha
de combinar qualquer outra decisão diversa dada pelo poder
le);islatiYo.
'No meu entendcr,os tribunaes não imit~rião o procedimento
do ~overno ; c isto mostra bem quilo desacertado pens(\o
aquclles que suppoelll que o acto do governo dcve continuar
a ter elfcito, c aindâ aquelles tjue suppoem que o poder legislativo n,10 tem competencia parâ rcprov~r a deliberação tomada inconstitucionalmente pelo podcr executivo.
1'\;10 conheco nada de mais moral e de mais philosophico
do qne a ficcrio dos romanos declarando ~s cousas fcit'JS contra a lei como não feitas. Dizião os jurisconsulto's: " N<10 se
devia acreditar que tenhão sido feitas, nem que o pudessem
ser as co usas que o11'endiiio a piedade e 05 l,ons costumcs... "
P.lrece que cste principio espiritualista n50 é hoje apreciado
como deye ser, porqne se hesita em reconheceI: como nullo.e
incapaz de produzil' elfeitoulll acto abusII'o, VIOlento, mal1lfcslilmente opposto ú lei fundamentnl, que nté pela santidade
do juramento temos obrigação de conservar ille,o,
Mas, Sr. presidente, eu quero dar um novo testemunho da
minha docilidade ao nobre mini;tro da justiça, retirando
tambem a emenda <obre que fiz agora algumas observações.
Pedirei, portanto, ao senado que me consinta que o faça ..
N.;o posso proceder do mesmo modo a respeIto da terceira
emenda.
.
Esta terceira emenda consigna os fundos necessarios para
o pagamento dos ordenados e mais yencirnentos dos desembargadores e ministros do respectivo tribunal de justiça, ap~
scntados pelos dccretos de 30 de dezembro de lSG3. Substliundo, porém, esta parte da minua emenda por ouU'a um
pouco mais restricta, não conlprehendendo nella todos os
"encim~ntos dos magistrados, lIlilS sômente os ordenad\ls que
devião plirceber, cui;Jo que o nobl'e ministro da justiça não'
pôde deixar de aceitar a substituição que oITereço, e vou dar
a razão.
S. Ex. declmou nesta casa, nãn sei se hnntem, ou
no scu primeiro discurso, que os ordenados desses magistrados ,e ~chavão incluidos em uma das ,erbas do ministerio da fnzenda, relativa aas aposentados; portanto a
minha emenda não versa sobre objecto novo. tcnl sômente
por fim que niio se reputem aposentados ,lfluelles de;elnbargadores e membros do sup"emo tribunal; pretenç50 esta diI'en'a da do miúisterio, quando os relegou pam o orçamento
da fazenda, dnndo-os assim por ~posenlados. E' IJara salvar
no futuro â objecc;10 qne possa dar-se de e,tarem allllrol'adas
as aposentadoriaS' dos mesmos magistrados que eu proponho
a inclusiio, no orçamento da justiçâ, da qnantia correspondente aos ordenados re,peclil'os,'eJn logar de scr consignada
a mesma quantia no ministerio da fazenda. Niio h~ ser,ilO uma
troca de assento no que contém ü emenda. Creio tlIe,mo que
o noure ministro ca justiça declarou que, supposto e5tcjão
na verba dos aposentados os vencimentos dos desembargadores e mini,tros de que tenho faliado, nem por isso rrputal'a
11 pprovad11s as aposent~dol ias. Se este é o pensamento do Sr.
ministro. llão pôde elle deixar de concordar em que se procure cvitar o equivoco por meio da emenda· substitutiva.
l\epito que é sómento para evitar duvidas futuras e que se
alleguclll precedentes,como tem acontecido em relação ao acto
das lIposentações, que eu tomei a liberdade de redigir a
emonda substitutiva.
Ahi cons~);ro o pensamento do nohre ministro; não proponho cousa alguma que lhe seja contr;lI'ia ....
O SR, FElm~tr..~ l)~~M : - Pensamento adoptado pclas camnras.

O SR. HRÃO DE MURITID\:-.... e, pois, tenho fundada
esperança de que, não só o senadn, mas o aobre ministro e
seus collegas, não rejeit.lroiõ a en~enda a que me reliro.
t)r. presidente, quasi que tenho obrigaç;lo de olferccer algumas ligeiras explicações soure a. respostas que o noure
ministro d~ justiça teve a bondade de dar ús observ~ções que
fiz á primeira vez que fallei. A primeira resposta do noiJre
ministl'o que deve merecer consideração versa ácerca do processo Jurem~.
S. Ex. entendeu que eu havia reprovado que se processasse criminalmente o autor ou autores do delicto; mas eu

não posso incorrer na censul'a do nobre mini~tro, porque nrro
declarei que o processo não devia ser feito. O que manifestei foi que S. Ex. apprnrou facilmcnte os actos de perseguiÇãO que se bavião praticado na provincia de Sergipe em
I(rande escala contra os indiciados, a pretexto de que com
cITei to se havia dado o cri'ne de rapto, quando S. Ex, mesmo
declarava que não existia. Declarava-o, porque nflo sei como
explicar de outra fórma as considera~ões feitas pelo nobro
ministro da justica úcerca de nossa legislação sobre o rapto
na occasÍil0 em que acabava de contar a hisLOria desse acnntecimentu. Para .que viniJa a declal'ação de que só o fim libidinO,0 jU5titlcava a existeneia desse CI'ime, (juando pclu contrario não deveria ser só e5se o scu elemento principal? Eu
disse que C:;ta declarac<io de S. Ex. podia prejudicar muito
o j.ulgamer.lto pejo jury'; declarei tilmbem ([ue isso rodia in11U1r no tnbunal superior sobre o recurso, que sabia ter-50
interposto da pronuncia do chefe de policia.
Admirei-me que, proclamando o nobre miní~tro como
necessaria e indeclinavel 11 separação da policia da jnstiça,
tivesse todavia appro>ado que o 1 ice-presidente dafjllella P\'l)vincia ordenasse ao clwfe de policia que fosse formar o IH O·
cesso em um termo que não era o da sua residenciü, porque
o delieto fni commetti,\o en\ outro onde ual'la magistrado
quatricnnal,que de certo apresenta pelo menos tanta g~rantia
de imparcialidade como o chefe de policia chamado a funccionar. Eis-aqui, senhores, o objecto do meu reilaro e da
minha admiraçiio. Foi esta especie de cOltradicç;1o que so
deu no procedimento do governo; nunca pretendi que se não
puzesse el11 pralicâ o procedltuento criminal, que no caso
podia caber.
E, todavia, SI'. presidente, sQ eu qUlzesse sustentar a iacompetencia do procedimento havido acbaria boas razões pam
justilica ·Ia. Não comprebendo que se julgue exi.,tenle o elemento de um crime por mera prcsumpç;lo; e esta presumpç50
é que foi aljegada pelo nobre presidente do conselho como
autl)risando o procedimento contra. os que tomúr,;o parte no
f::cto de ser tirada uma senhom da casa paterna. Pois porque
houve essa violencia da-se por verificado o fim libidinoso? Eote
principio será da antiga jumprudencia cl'irnina\; póde bem
caber nas obras de Julio Claro, nas de l1arinacio, ou el11 outra.
dessa escolH. Pre,entemente, ao menos pelo que me pertence,
n.;o pnsso ad!',ittir que a simples prcsumpção determina o
elemeoto do crime ,mól'mente quando outro fim é ostensivo e
reconhecido. Neste caso n,10 se póde lançar subre o accusado
a necessidalie da proya, é an aceusador que pertence dem@nstraI' a existenci.t do ~cto, que a lei qualitlca de criminnso:
se o tlm libidinoso na hypothese do raptn niio se revela desdo
ogo, cump::e que o prove quem o allega. Passemos, ~orém,
solll'e IstO, e talvcz uma 'questão mais csp",culatlva lIO que
pratica na presente occasiüo; os tribunaas decidirúõ a este
respeito.
.
Tambelll n<io foi justo para comigo o honrado ministro,
quando decl~roll haver eu figurado a cidade do Rio de Janeiro em sustos e alarmas, porque o corpo de permanentes
contém grande numero de estrangeiros nelle alistados. Foi
tanto mais injusto S. Ex. quanto n<1o fui eu qlle disse isto,
foi S. Ex.; pedirei licença ao nobre mIrlistro para ler sua 5
prnprias palavras.que bem o mostr<1o receios o de que o corpo
pnlicial esteja assim composto. Eis aqui o que diz S. Ex. no
relatorio: (lcndo)
"lJe~se relatorio se vcJ que de G12 pracas de pret do corpo,
que tantas s<io as aclualmente existentes, 3G3 s110 nacionaes
e 219 estrangeiras, isto é, que quasi a metade da força pohcial é eslrall~cira. O inconveniente e perign que ha nisso
são intuiti>o., etc."
O SR. PRESIOEõTE DO CO~SElUO: - V. Ex. censuróu me de
ter escripto isso.
O Sr.. D"nÃo nE ~lunfTlil.\ : - Quem é, pois, que incute na
população do Rio de Janeiro, senão o nobre presidente do
conselho, esse receio ou susto de ser- a cidade guardada por
tropa estrangeira? Eu sabia bp.m que autorisação ha no regulamento desse corpo para ~dmitlir estran::;eil'Os em certas
condieões; não censurei este regulamento, chamei a attenção
do nO!Jre ministro a respeito tia composição do corpo, porqne
S. Ex. mostrou-se eôtremecido pelo grande nUDlero de estran-
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seíros que nelle se acbavão alistados. Não foi, pois, justo o
nobre ministro da ju~tiça quando quiz attribuir-me o perigo
e inconvenientes que S. Ex. julgou que bavia. Entendo que
a populllção do Rio de Janeiro é assas sensata para conbecer
que Isto não póde eausar-Ibe os apprebensões de que o nobre
ministro da justica pareceu acbar-se possuido.
O nobre .presirfente do conselbo tambem estranbou que cu
tivesse dito algumas palavras áeerca.da emenda que consigna
fundos poro o gabinete do ministro, e disse quo isso era apenas um erro de redacção. Mos podia eu adivinhar que havia
erro na emenda concebido em termos inequivocos? .
O SR. rREsIDENTE DO CONSELno: -Ainda assim, se V. Ex..
examinasse as cifras, veria que não havia duplicata, havia

vidual é tida no maior respeito, e ao qual nós desejamos imital'. As prisões preventivas podem dividir-se em duas classes:
das que são feitas antes da culpa formada nos indiciados de
crimes inafiançaveis ou em Dagrante delicto, e dos quo resultão de pronuncias. Não ba a respeito destas duas classes nenhuma estatística geral do imperio no relatorio; ninguem
sobe quantos prisões se fazem por anno e quantos no decennio, CID qualquer dos casos.
O nebre ministro não o diz, nem o disserão os seus antecessores. Então como aOirmar-se que existem abusos de
prisões preventivas? Se alguem. o sabo, não appareco
nenbum trabalbo onde venba consignado: to'los se çontcntão
com os vozes vogas que por ahi correm, e por ellas se clama
cOlltra as leis que regem.
.
redueção.
Pois bem: eu I'OU con8tituir a comparação dos prisões proO SR.' DARÃO DE nIURlTIRA : - Não lallei em c1uplicat'l, o ventivas entre nós COlll as de outro paiz.
.
nobre ministro negou-me a benevelencia que podia dispensarNo relatorio dos negocios da justiça, do anno passado, o
me, pois que apenas pedi a S. Ex. a explicacão dos motivoS talvez em outros que não pude consultar,í;vem a seguinte node semelbante emenda; não a censur~i'
ticia do Jlumero de prisões_eITectuadas, não em todo o imO. nobre ministro fal.lo.u ir~niean~ent~ do muito' tempo que perio, mas na côrte:
eu tmha exercido o nlllllsteno da Justica: olvidou-se nestn
Segundo o mappa da policio, fizerão-se no anno de 1802 sete
parte por tal fórma, que chegou ,1 aill rmar ter eu estado no mil e tantas prisões. Parece extraordinario este numero: 7,000
n~nist~rio .mais ~emp? do que S'. Ex. tem estado depois do individuos presos em um anno ! mas nestes 7,000 individuos
la ~Ie JaneIro ato, hOJe, quando eu entrei em 22 de marco e eslão comprehen,lidos os escravos, os fugitivos de cadêas,
s'.lhl em 10 de agosto do mesmo ~nno, quatro mezes e alguns os e&trangeiros á reclamacãó dos seus consules, os reeruta~,
dias, .tambem occupado com as. diSCUssões das camaras e não e finalmente os' que, não jlOr lei, mas por abuso., são presos
pos~umdo os recursos que mar.lfesta o honrado ministro. NilO para o que se tem chamado-indagações polieiaes.
POdll1 eu,port~n~o,fazer nesse .curto espaço de tempo aquillo
Eu, porém, concedo que todos esses individuos tenhão sido
ue o nobre mllllstro em mais tempo e com habilitacões presos preventivamente: ainda assim, a proporção delles com
superiores não tem podido fazer.
•
a população nos é muito mais favoravel do quo a de outra
r;!:.NãO tocarei, Sr. pre~iden.te, na outra resposta dad:l ácerca nação que passa por ser a primeira no respeito aos direitos
do augmento dils relaçoes, IstO niio ,'ale a pena; direi só· e garanti<ls individuaes.
ment: alguma cousa .ace~ca de outra materia que tem alguma
Dos miscelaneas estatiscas da Inglaterra do anno de 1801
IJg~çao com es.ta., o e o Julgamento tirado aos juizes tempo- "é-se que,só no circulo de Londres,os magistrados 'de policia,
ral'los p3ra os JUIzes perpetuos.
que siio ao mesmo tempo juizes em grande numero de casos,
Eu ha~ia dito que nisto a reforma que se discute na eamara lizeriio as !JI"i,õcs preventivas cuja nota passo a ler: no anno
dos deputados pouco adiantava, e chamei para exemplo a <1018:';8, 7i,300; em 18:';~, 6i,281 ; em 18GO, G·2.~37. Ora,
disposlÇiio Nlativa aos juizes de paz com as attribuicões que sendo a popnlaçiio de Londres de dous milbões e seis a setepertencião <lOS juizes municipaes, a respeito dos crimes que centos mil babitantes, segue se que a somma, de prisões
niio excedem á prisiio, degredo ou desterro por seis mezes. preventivas eorresponde a 3 "lo da mesma populaçiio. ComS. Ex. respondeu-me de uma maneira que justifica a exis- paradas essas prisões com a~ quo se fizerão entre nós,
tencia dos juizes temporarios; disse que as decisões de laes sendo a populaç<1o do llio de Janeiro 350,000 habitantes,
juiz~s n<1o ~odem causar nenbum detrimento, porque não vi- (creio que, pouco mais ou menos, é nisso que o nobre segora0 eITeetlvamente senão depois de confirmadas em appel- nador pelo Ceal'á orça essa populaç<1o), e, se assim é.. a 111'0I<lção 1'<'10 juiz de dil·eito. Ora.' é o mesmo que se dá com o porç<1.o "em a ser cerca de 2 "(o. Logo, fazem-so aqUi menos
jniz municipal actualmente, c com os delegados e subdelega- prisões preventivos do que em Londres; entretanto diz-se que
dos; as senteneas de todos estes não têm nenhum elfeito em lá ba todas as seguranças para a liberdade individual. e quo
quanto não são'confirmadas pelos juizes snperiores. Portanto, entre nós ellas não existem. Ainda que ,1 população da eôrte
á exeepção da origem de uns e de outros juizes, o mais fica não seja tão numerosa, nem por isso a comparação deixará
(.Ia. mesma fó~ma, nã.o. ha abi passagem do atlribuições do de proceder em no,so favor.
.
t
t
Estou persuadido;e já o disse, de que alguns abusos d,to-se
JUIZ ~mporano para JUIZ perpe uo.
.
treennós; mas não queiramos encarece-los, como se tem feito
Sr. presidente, eu disse a principio que não demoraria nltimamente, para inculpar uma lei q'le a este respeito não
muito tempo esta discussão; mas niio posso deixar em clllro póde ser aceusada, porque sobre prisões preventivas a lei de
lima observaç<1o que me pnrece ser de muito peso, e tanto 3 de dezembro muito pOllCO ou quasi nada jnnovou do que já
mais quanto pó de dar logo r a preparar tl'abalbos que até bnje estava em ~gor pelo co digo do processo criminal. Fiquemos
não têm sido feitos, para se eonbecer as verdadeiras ne- bem certos disto, porque esta é a verdade. Repetirei: a pri.ão
cessidarl~s da administração de justiça em relação á se~urança preventiva não foi obra da lei de 3 dezembro; o que existe Ó
e liberdade individual. A estatistica criminal que foi apre· o que havia anteriormente, com exeepção sómente do <[!Ie
sentada pelo nobre ministro é nesta parte a mais delTeetiva aquella lei dispoz sobre vagabundos. Se tivessemos estaltsque se póde dar, não fornece quasi nenhum esclarecimento tieas mesmo approximad~s, ta11'ez se chegasse pela eomparasobre o numero de prisões preventivas, feitas nos annos res- ção das prisões relativas ao tempo anter~or e posteriol' iJ. dita
Jlecti~os; não faz mais do que enumerar sem eriterio os cri- lei ao meimo resultado <[ue ficou eonbeeldo quanto a Londres
mes que forão julgados pelos tribunaes de primeira instancia, em rclaç<1() ao Rio de Janeiro. Note-se, porém, que eu não
c pelos juizes singulares, confundindo algumas vezes 08 que assevero a exactidão da estatistica da côrte; o que aOirmo
não erão da competencia dos juizes.
li lJue foi extrahidu dos dados constantes do relatorio da jusTcm·se com elfeito clamado, senhores, contra o abuso que tiçu de 18G3.
ha cm relaeão á liberdade individual, por meio do prisões
preventivas:
Occupei-me desta matéria, Sr. presidente, porque desejo
Não contesto que tenho havido abusos; o qae digo é que chamar a attenção do nobre ministro para este pon~o, afim
não ha dados officiaes 'para conhecer que as prisões preventi- de que elle nos propor~lOne o~ necessar~os esclareel~entos
vas tenbão chegado entre nos ao ponto quo se quer descrever sobre os abusos que tem haVido de pnsóes preventivas, e
afim de motivar-se uma nova legislaeão. Para verificar isto, I nos mostre a relaçiio em que ellas estão. ~ara com a populada maneira possivel, hei de eom[Jar~i a estatist,iell unica. q~e çào ..Pelo que pertence á2',elasse de pl'lSoes desta n.at~reza,
póde senir com alguma do outro palz, onde a hberdade lndl- depOIS de culpa formada, pode mostrar-se pela estatlstlea do

I

SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1864,

87

nobre ministro que parece não haver ahi abuso sensivel; por- cou-se a falta de quorum, e por isso ficárão prejudicados 05
que, á vista da natureza do. crimes, a maxima parte dos ditos requel'imentos; o, ninguem mais pedindo a palavra
réo. que os commellêrão n:10 podiãO ser julgad08 senão soLre o artigo da proposta, e não se podendo votar pela mes·
presos. Não entrarei nos detalhes disto, apezar de ter tomado ma razão, ficou encerrada 11 discussão.
apontamentos, porque o tempo UI'gC, e não devo abusar da
O Sn, pnESIllENTE deu para a ordem do dia 16 :
allencão do senado.
1" parte.-l· discussão da proposícão da camara dos Srs.
Elle todavia !11~ desculpal'á que dirija mais uma obs.erva- deputados, autorisandn o governo a cõnceder carta de natucão ao nobre mllllstro da Jusllça, quanto á guarda nacIOnal. ralisaLão a Domingos Lazary e outros;
Ó nobre ministro nestes ultimos tempos tem creado um
a· "dita da proposição da mesma camara, autorisando a
gl'ande numero de corpos desta rorça; as nomeaçãe. de concessilo de loterias ao monte-pio dos scrvidorcs do estado;
oficiaes são em escala que já não se pótle contar; as reforContinuação da .1' discussão da proposição da mesn~a
mas com melilOramento e sem elie tambem são de uma ex- camara, que autor"a o governo para rerormar a secretana
tensão consideravel; não me IH'oponho censurar esses actos. de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras
mas peço que se me permilla pcrguntar ao nobre ministro publicas;
como é que se poderão justificar taes creaçães, desde que se
la dit;\ das seguintes proposições da mesma camara:
comparar essa força com a nossa população,
1", autorisando o g0verno a innovar os contratos da comE' singular que na provincia onde o numero de corpos da panhia União e Induslria;
guarda nacional tem chegado a um excesso quo não se ex2', autorisando a cumprir a decisão do póder judiciario,
plica, ahi mesmo o nobre ministl'o tenba, scm duvida por pagando o que deve a razenda publica ao representantc, com-o
menos inrormado, continuado a crear bataliJões. A provincia petentemente habilitado, do Conde da Barca;
ela Bahia não é de certo a mais populosa do imperio; entre3", autorisando a rever os regulamentos relativos a terretanto nos mappas apresentados pelo governo figura por ~el'to nos diamantinos.
de 130,000 guardas e oficiaes. Ao passo que a provincla da
2' pal·te. - Votacão do ar!. 30 da proposta do poder exeDahia conta uma população que não póde cbegal' á da pro- cutivo fixando a receita c orçando a despeza geral do imvincia de ~Iinas, e que 6 me~mo inrerior, segundo se diz, perio, com as respcctivas emenda" cuja discussão ficou
á da provincia do Rio de Janeiro, nota-se que a provincia dA adiada;
lUinas apenas apresenta 7~,OOO homens lia guarda nacional,
Continuação da 2" discussão da mesma proposta, com as
isto é, quasi metade da que tem uma provincia menos po- emendas da outra camara.
pulosa,
E levan tou-se a sessào,
(Ha uma reclamação).
Lá está no relatorio,.,.· (A um continuo.) Faz ravor
de trazer-mo o rel'llorio?,.. nlas não é preciso; quem
60.' sessuo.
quizer que verifique, eston certissimo do que digo. A
provincia do Rio de Janeiro tambem tem menor numero
EM 16 DE AGOSTO DE 1864.
de guardas nacionaes do que a da Bahia; entretanto
creãg-se nesta novos batalhões, Comparando-se a guarda
pnESIDENCIA DO sn, VISCONDE D1I AHETÉ,
nacional com a população da Babia, ficará rcconbecido que
d S
não é possivel que aqualla força seja real: é um alistamellto SUMMAnTO.- Expediente,- Ollieios.- Requerimentos o r,
de nomes que não tem realidade, feito principalmente para
Candido Borges.-Reclamaç:lo do SI', Ferraz.-;- Ordem do
que se possa crear mviades de officiaes, de maneira que a
dia- 1" parte.- Cartas de naturalisação. Discursos dos
cada logar onde.se chega lodos quantos poem uma gravata
Srs, visconde de Jequitinhonba; e Ferraz.- '2" partesão olllciaes. Conbeci um padl'e, que já não é vivo, o qual
votação do crçamento da justiça.- Orçamento de estranandava sempre com o chapéo na mão e tratava a todos
geíros, Discurso do Sr. Paranhos,
capitães, Quando se lhe perguntava a razão por que procedia
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vi.assim, respondia: (( Trago o chapéo na mão para não deixar conde de Abaeté, nlafra, Teixeil'a de Souza, visconde de Sade comprimentar a ninguem, e trato de capitão a todos, porque, pucaby, Siqueira e Mello, Ferreim Penna, Carneiro de Camcomo quasi todos são officiaes, não quero errar, dou o titulo pos, barão de lUuritiba, Souza Queiroz, marquez de !lade capitão e elles fieão agradecidos, " A tal ponto tem che- nhaem, barão de S. Lourenço, Pimenta Bueno, Paranhos,
gado a exageracão, que torna-se dificil encontrar guardas: Candido Borges, Dias Vieira, FUI'tado, Pompeu. visconde do
ljuasi todas as pessoas são olliciaes.
Suassuna, nJendes dos Santos, Cunha Vasconcellos, Dantas,
Di.se o nobre mini5tl'o que é preciso rerormar a guarda D. ~lanoel. visconde de Jequitinhonha, Ferraz, Souza Frannaciollal; se ~ assim, COI\IO creamos nONs tropeços á reforma co, barão de Pirapama, Jobim, Zachar~as, Dias ?e Cal'v~lbo,
que tem de Vir? Não comprehendo este sptema, Póde sei' visconde d" Boa-Yista, barão de Antonma, AraUJO Ribeiro o
llue clle seja muito acertado e que o erro seja meu; porém, Rodrigues Silva, o Sr. presidente abriu a sessão.
.
em con~ciencia, não posso dar minha approvação 11 semelhante
COlllparecêrão logo· rlepois 05 ~1·S. marquez de CaXIas,
procedimento.
marquez de Abrantes, Candido Ilapllsta, marque.z de Ohnda,
SI'. presidente, vou findar aqui minhas observações, pe- visconde de ltaborahy, Fonseca e Silveira da 1\lotta.
.
dindo, como a principio disse, a retirada das emendas que
Faltárão com causa pal·ticipada os SI'S. barão de Coteg!pe,
estão sobre a mesa e a admissão da que agora oJrereco, cuja barão de MOl'oim,barão de Quarahiril,Euzebio, Paulo Almeida,
materia já tive a honra de expôr,
•
Paula Pes.oa, Almeida' e Albuquerque, Souza Ram?s,
Forão lidas, apoiadas o postas conjunctamentc em discussão Sinimbú, Fernaode. Torres, Nabuco, Souza e Mello, Oltonl o
visconde do UI'uguay..
as seguintes emendas:
(( Incluão-se no § '20 os ordenados dos quatro ministros do
Foi lida e approvada 11 acta da sessão 'antecedente,
supremo tribunal de justiça aposentados' por decreto de 30
O Sn. 1° SEcnET,lmo deu conta do seguinte
de dezembro de 1863; e no § ;lo os de dous desembargadores
EXPEDlIlNTE.
aposentados por decreto da mesma data, bem como o do
desembargador Severo Amorim do Valle.- S, R.-13 de
Ollicio de 1'2 do corrente, do ministerio da guerra conagosto de 1864,- Muritiba. "
tendo a relacão, requisitada por deliberação do senado,
das gratificações que por avisos desse ministerio fem sido
o 81'. Fel'l'eh'a Penna pronunciou um discurso que mandadas abonar annualmente.
publicaremos no appendice a este volume.
~'icon sobro a mesa para ser tomado em consideraçao
Finda a discussão, e indo-so votar os requerimentos ver- dur<lnte a discussãO. do orc~mento,
baes, dos Srs, Silveira da Molta e barão de nJuritiba, para
Outro, de 13 do Junho ultimo, do presidente da provincia
retirarem as suas emendas anteriormente oITerecidas, verifi- \ de Mato Grosso, acompanhando um exemplar do relato~iol
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que apresentára á assembéa legislativa na província no acto dous tel'cos de legua, isto é, uma extensITo triplicada a
qualquer daquellas, e em terrenos arenosos é muito barato;
da installação a 3 de maio corrente anno.-A archivar.
mas o chefe de policia entendeu que devia reduzir a passa:
RECL'~IAÇXO.
~ern nos dias santificados a 3001'5., (le modo que torna quasl
U "'I'. Vdlldido DOl'gCS :-Sr. presidente,algumas das frn possivel que este beneficio seja prestado áqueJla po pulação.
secretarias de estado enviál'ão ao senado as informações quc
Consta-me que o chefe de policia se queiXa de que ata0'
eu bavia solicitado ácerca de gratificações concedidas sem bella foi publicada antes que elle désse a licença, mas já exautorisação de lei; estes papeis ficão na secretaria, e como pliquei o facto ao senado.; e, verdadeiro que ~\le seja, não é
é preciso compnra-Ios, examina-Ios,ver \latas, etc., eu pedia motivo para que a autol'ldnde procure tornar IInposslvel uma
a Y. Ex. que os mandasso publicn!' todos no jornal da casa, em preza de tanto interesse publico.
afim de que possão se!' examinados convenientemente por
A este respeito não mando requerimento á mesa, entrego
todo o senado.
estas consideracões ao nobre ministro, conscio de que S. Ex.
dará as providencias que iul~a( necessarias e~l sua sabedoO Sn. FEREmA PENNA :- Apoiado.
O Sn. CANOIOO BOnGEs:- Não sei se para isto V. Ex. ria. afim de qne aquella população não seja pnvada das ,:antagens de uma empreza que eu encaro, e que não póde deixaI'
exige um requerimento escripto,ou basta o meu pedido. .
de ser considerada como de muita utilidade para todos os
O Sn. pnESIDEI'TE: - Eu acho quo é conveniente que moradores daquelles logares.
V. Ex. mande. um requerimento para que o senado o apO Su. Pr.ESIOENTE : - O nobre senador manda o requeriprove: são sete relações inlluensas com muitos algarismos ...
mento para se imprimirem. as rélações ?
O SR. CAI'UIDO .!lonGEs: - Dlns a necessidade da publicaO Su. C.\MJnO DOr.GES faz signal aillrmativo.
ção é saliente.
Sr.. PUESIOE~TE : - Eu jú Dz as obsel'vações que tinha
O Sn. pnESIOENTE: - AclJO conveniente, não digo o con· uc Ofazer
mas ainda farei oulras. Segun~o estas relações
trario, mas parece-me (Iue é bom que V. Ex. maude um dá-se po'r concedido,
sem autol'isa~:ão de lCl, um grande nurequerimento para que o senado o approve.
mero de gratificações; os concessos comprehen?cm dlfl'er~n
O Sn. CA~DIOO .!lonGEs: - .!lem.
tes ministerios e difl'erentes opocas. Eu não me Julgo habIlIAinda tenho de occupar a attenção do senado com outro tado para dizel' que todas as .gratifieações d.e q~e fazem menrequerimento. Nüo sei mesmo ainun se terei necessidnde eJo as relaeões forão concedidas sem autOl'lsaçao de 1~1 ; por
de faze-lo: o nohre ministro da justiça acha-se. presente e tanto não siíi se é conveniente, antes de um exame feito por
tomará o que vou dizer na consideração de justiça que lhe uma das commissões da casa dar como exacto o que constn
pertence.
.
das relacões enviadas ao senado; isto é,. qu~ todns ~ssas graDá-se um facto, Sr. presidento, ui timamente na ci uade de tiDcacões têm sido concedidas sem autorLSaçao de lei, ou sem
Nitlleroh)' ácerca do qual cu chamo .a attençiio do nohre autorlsacão concediua em algum regulamento. Eu tenho aI·
ministro. Appareceu um emprezario que se propoz a esta- guns esérupuloo ; ~ntretanto o qu~ ififio.é npe~as un!a obse.r.
belecer diligencias para alguns pontos daquella cidade, como vacão que faço. Eu na mlOha opmw.o Jul.f~a~Ia mais prevIpor exemplo, para o porto do I.\arreto, pandcarab)'. c CI'eio dente ~ue as relações fossem a uma commlssao da r.asa p.ara
mesmo que com a pretenção de leva-las até S. Gonçalo. as examinar e apreciar, porque pelo facto d~ as mandar 1111Este em preza rio organisou uma tabella de preços, e creio primir, me parece que o senado. emltle UIU JUIZO (nua .apola_
que contra as suas vistas esta tabella Cui publicada antes dos),. :lo saber, que as gratlfic, ç ~cs de que se faz mençao n.s
que eUo ti I'esse obtido licença do chefe de policia; mas relações, todas têm sido concclJldas selll aulol'lSaçiíQ dq lei,
cumpre dizer nesta occasião que esta Calta não dependeu
Fui lido, apoiado, posto em discussão e approvado o sedelJe, porque havia encarre;;ado a !Im amigo d~ solicitar a
respectiva licença: o amIgo creIO que descUldou-s~, e o guinte
que é facto é que a tabella appareceu antes de obllda a
REOUEllDlENTO.
licenea.
1.0 {( Requeiro que se i~lprimão no jOl'llal da' casa as rela·
Nessa tabella elle mareava para o porto do Barreto, por cões enviadas ao senado pelas dlversns secretal'la.s de est.ado
exemplo, 2501's. por cada passageiro nos dias uteis, nos dias
santos [00 rs., e para Icaraby um preço debaixo da n;esma ~cerca das gratificações concedidas sem autol'lsaçao de ICI.
{( ,'aco do senado, 16 de agosto de 186!l.-CandidoBo·rges.»
proporção. Solicitada a licença ao chefe ~e policia, entendeu
elle que devia alterar a tabella e redUZI-la a um pl'eço que
os:', Vn ...Hdo ROl"ge"( Pela ordem):-SI·. presidente,
torn1 impossivel a realização deste benefieio, porque cami- 110 meu requerimento eu 0,10 tive ~m vista cl~sslfi~ar as gl'aIlhar-se, por exemplo, em terrenos arenosos, dons tGrços de tilicacões. se eruo ou não concedidas POI' Im. Q~ando fiz o
legua por 250 ou WO rs., é muito barato, e a população in- requérimento solicitnnrlo essas relações, .eu l'edl a~ senado
teira de Nitherohy e de suas circumvisinuanças recebem isto que solicitasse do I\ovel'no umu! rclaçr~o clrcUlm~anel~da (~as
como um grande beneficio, porquanto hoje paga-se 1;il e 2.;$ gratificações concedidas sem aut.ol'lsaçao. de. l.el, o govelno
pelo mesmo serviço. Ainda hontem eu mesmo, tendo neces!i- enviou essa I'elacão. O govel'l1o e quem c o JUIZ, p.orque elle
rlade de ir aO'Barreto, pnguei ti,!) por um carro. Ora, pagar eoteudeu que es~as que euviou erilO as autOl'lsaçoes que eu
ri;!l por um carro ou um tilbury por 2,ií, podendo-se ter uma
.
diligeneia por iOO rs., veja Y. Ex. que 6 uma gl'ande dilfe- tinha pedido.
O SI'. FEUUAZ: -Isto é discutir o requerimento.
renca, e entretanto apezar disso a !Jcenca tem sido recusada.
Êu não quero dar credito aquillo que' se diz. Diz-se que o
O Su. CANDIOO llOUGES:- Estou mostrando quo .no ~leu
clleCe de polieia muito empenbado pelos donos de trens, til.. relluerimento não tive em visla claSSIficaI' as autonsaçoes.
lJurys e carros, de Nitherohy, procura inutllisar esta empreza,
O Sn. FEnfiAz: - Houve contestnção; Y. Ex. estú defenreduzindo-Ibe os preços afim de 'não prejudicar os interesses
denuo.
da industria existente: eu não creio nisso.
O SR. CAI'DlDO BOUGES : - Tnnto uão e,lou defendendo,
O Su. FEuuAz :-I'ião; o chefe de policia 6 incapaz disso.
que me contento com as poucas palavras que acabo de proO Su, CANOIOO .!louGEs.-Declaro sinceramente que não ferir.
.
creio; ruas acho necessil.rio que o cheCe de polrcia não leve
O Su. pnES10ENTE: _ Sobre o outro assumpto de que fallo.u
os preços a um ponto tal que torne absolutamente impossivel o nobre senador eu o convido para mandar qualquer requena installação ou' começo desta empreza, privando assim a mento que quei;'a fazer, afim de eu poder dar a palavra a
populacão daquelle lugar de um grande beneficio. V. Ex. vê
(~ue mêsrno aqui na cúrte para ir-se ao do largo do Paço á quem a pedir.
O Sn. CAI'DIOO BOUGES: -Deixo de fazer requerimento porGloria ou á casa de correcçào paga-se 500 rs. por um til·
lJulY; ora, carnin!JaNe de Nltberohy ao .!lilrreto, que sàO quo não acbo necessario.
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O SR. pnEEIDENTE: - Entiio não pOESO dar a palavra sobre
c!ta materia.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Neste caso, contento-me
com dizer que não é exacto o que disse o nobre senador.
O Sn. CANDIDO OORGES: - Entiio mando o requerimento.
Foi igualmente lido, apoiado e posto em discussão o
sanuinte'
~ Req'ueiro que pelo ministerio da just:ca se solicite illfo~
macão ácerca do que ha occorrido entre' o chefe de policlde Nitherohy e o emprezario que se propõe a estabelecer diligencias para districtos daquella cidade.
" Paço do senado, 16 de agosto de 1861. - Candido
Borges. )) .
Pedindo a palavra o Sr. Zacharias, ficou adiada a discussão.
nEcLAMAÇÃO.
O S.o. Fe.ornz: - Sr. presidente, pedi a palawa unicamente para reclamar contra a publicação do meu discurso
sobre o orçamento da justiça. O discurso não veiu tal '1ual
eu o produzi nesta casa, e nem está c0nforme ás notas tachygraphicas. nouve uma mislura de períodos da l' parte
com a 2,' o 3' que é difficil meSlllO de reconhecer, donde resulta um contrasenso, iÍs TOzes mesmo um absurdo.
Eu peço, portanto, a Y. Ex., pelo poder que tem a mesa,
que o fa\:a reimpl'imiL' conforme eu o proferi, conforme as
notas tachygraphicas.
O Sn. PRESIDENTE: _. A reclamacão do nobre senador será
tomada na devida consideração. •
OROE~I

DO DIA.. - i ' PARTE °

CAnTAs DE NATunALlsAçlo.
Entrou em i' discussão a proposicão da eamara dos de·
putados, autorisando o govel'llo a conceder carta de naturalisação a Domingos Lazary e outros. .
Sr. presi.
estrangeiros; não sei se no numero delles entrão alguns que não sojão
portuguezes.
O Sn. FEnn~mA PENNA: - Entrão tambem italianos e
[rancezes.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINnoNuA: -lIlas ha portuguezes.
Pelo. que diz respeito aos portuguezes, eu tenho de fazer a
segulllte observacão. V. Ex. faz-me o favor de mandar-me a
constituição? (É'satisfeito,)
DI.z .a constituição no art. 6' ( lendo): « São cidadãoS
braSIleIros todos os nascidos em Portugal e suas possessões
que, senJo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independencia nas províncias onde habitav;lo,
aduenrão a eEta elpressa ou tacitamente pela contilluaoflo
de !ua residencia. n
•
Diz a constituição portugueza (Lendo):
« Art. }.o São cidad,los portuguezell: § 1.0 Os que tiverem nascuw em Portugal ou seus dominios, e (lue hoje não
forem cidadãos bmsileil'Os, ainda que etc.)) .
. Temo>,. pois, que. o principio ad?pt,ado na constituição br~
slle,!!"a fOI ]'econhe~ldo pela conslltUlção portugueza no artigo 1°, como acabei de ler. Não devo eu, nem deve o senado
tambem ter a menor duvida em que são cidadãos brasileiros,
c?mo cada um de nós nascidos no Bmsil, os brasileiros nas·
cldos em Portugal e aqui residentes, na fórma do § 4,0 do
art. 6° da constituicão; são elles iguaes a nós, e tanto é
verdade que assim sé considerou que alguns portuguezes podem ser naturalisados no Brasil.
Consta-me, porém, que os cütadãDs brasileiros do'§ 4°, do
numero daquelles que eu citei, não só declarados na nossa
constitu~Ção, como reconhecidos na constitui~ão portugueza
no art. 1°, em chegando a Portugal são conSiderados por tuguezes, vão servir na guarda naciDnal, entra0 para os empregos, até para a.. camara alta, e assim por diante,
O SR FERRAZ di~ algumas palavras ao Sr. p,'esidenle do
conselho,
O S.o. visconde de Jletluitillhonha: den~e, eu.quero dizer sómente poucas palavróls.
No proJe~to se trata da naturalisação de alguns
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O Sn. VISCONDE DE JEQUITINUOIIIU : - Eu não ouvi bem o
aparte do nobre senador.
O SII. FEnnAZ : - Não é aparte, estamos aqui a fallar,
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINHONR,l : - Eu ouvi pouco mais
ou menos; daqui em riiante hei de sentar-me naquelle lado
5Ó para ouvir Dem os apartes ....
O Sn. D. nIANOEL: - Não ouve os de cá.
O SIl. VISCOXDE DE JEQUITINII01HlA: - .... porque V. Ex.
sabe que o nobre senador pela provincia da Bahia, meu digno
collega, presta-me a bonra de dai' os seus apartes ..
O Sn. FEnnAZ: - Não houve apartes.
O Sn: VISCONDE DE JEQUlTlNIIONll.l: - Por consequencia
Sr. preSidente, consta..me, como hia dizendo, quo estes cidadãos brasileiros chegando a PDrtugal são considerados portuguezes. Eu pretendo interpellar o nobre ministro dos negocios estrangeiros a este respeito; mas, como se trata da
naturalisação de alguns portuguezes, eu declaro que, se isto
é, se assuu se procede em Portugal, se esta doutrina é aceita.
em Portugal, para que naturalisarmos nós portuguezes cidadüos brasileiros? Acuo isto inutil, completamonte inutil,
e não sei se eu poderia accrescentar á palavra inutil outm
'lue é perigosa. Eis a razão que tenho, Sr. presidente, pam
declarar-me contra esta proposição da camara temporaria que
actualmente se discute. pelo que diz respeito aos portuguezes
que se querem naturalisar.
Se, porém, esta doutrina não prevalece, senão é exacto
aquillo que se mo disse. e quem me disse foi um par de Pertugal conversaudo comigo na AlIemanlla, disse-me que era.
esta a dDutl'ina e sustentou que era muilo exacta muito conorme tanto com uma cemo com outra constituiçãO ...
O Sn . DANTAS: - Tambem os in"lezes que se uaturalisão
no Brasil continuão a sea considerados cidadãos inglezes no
seu palz.
O SII. VISCONDE DE JEQUlTINUONIIA: - A hYjlothese que
eu figurei é outra; os inglezes natuL:alisados 1.10 Brasil, pelo
que diZ o honrado membro, são conSiderados Lnglezes.
O SII. DANTAS: - Lá.
O SII. VISCONDE DE JEQUITINIIONII,I: - O princ:pio que
V. Ex. expoz, perdoe V. Ex. que eu diga, não ti exacto. O
que é verdade é que não só os estrangeiros que são naturaisa.dos inglezes não entrão no gozo de touos os direitos,
porque nas cartas patentes ou nas cartas que os reconhecem
inglezes exarão-se condições, CDmo tambem essas condições
s,lo tomada! em consideração ((uando se trata de ingleze,
naturalisados em outros paizes. Creio que istoé que ó exactos
mas não se nega nem se annulla inteiramente o direito de
!er naturalisado em outro qualquer paiz o considerado nesse
paiz cidadão delle.
Eu não digo, SL'. pL'esidente, que seja absolutamente procedente a minua argumentação, mas o que eu digo e que ó
prcciso que o governo imperial (orne um accordo a esto respeito, porque a constiltui~ão deve ser cumprida, e não é só
a constituiçãD brasileira, como acabei de mostrar, é tambem
o que digo sustentado pela constituição portugueza no seu
art. 7.° Assim estou quasi disposto a votar contra as naturalisações de cidadãos portuguezes, se outra cousa não se me
mDstrar.
O SI'. Fm'.onz: - Sr. presidente, não dei aparte nenhum
ao nobre senador, mas convém que eu· expli(lUe o que dizia.
a9Ul: eu rectlficava um Cacto que na minba opinião, na opinLão de todos, não é exacto. Dizia o nobre senador que havia
em Portugal cidadãos brasileiros do § 4,0 da constituicão
que tinuão chegado até as honras de pariato. Este Cácte>
não' é exacto: o unico portuguez tàlvez que tendo residido no Brasil, subiu ao pariato, seIÚpre foi ~itladão portuguez; é ullla pessoa a quem tenho a honra de me achar
unido em relações muito estreitas, e posso aflirmar ao nobre
senador que este facto não li exacto.
O SII. YISCONDE DE JEQUITINUONH,l: - Qual foi?
O Sn. FERRAZ: - Do pariato. Creio que não ha nenhum
que fosse cidadão bruoileiro.
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Agora permilla o senado que, eu pondere ao nobre sena
dor que, a constituição portug-ueza não podia estabelecer
doutrina contraria a que nella é expressa.
A constituição portugueza diz: « São cidadãos p.ortuguezes todos os nascídos em Portugal, suas dependenclns e domínios, que não fÓI'em hoje cidadãos brasileiros. )}
Ora, nós que nascemos anles da independencia, não
podiamos deixar de ser considerados cidadãos portuguezes.
se Mo houvesse a restriccão- que não fórem hoje cidadãos
brasileiros.- Era precis.õ por cerlo! que a onstituiçãn
fizesse excepção de nós; Isto em pl'lm~lrO l~gar .
Em segundo log-ar não se trata aqUl de cldad'Los portuguezes do § 4-; trata-se de cidadãos portuguezes que desejão
ler naturalisados.
.
O SR. YISCONnE DE JEQUITINHONUA:- Veja V. Ex. o paragrapho do aFt. 7° da constituição portugueza: não é isso
que V. Ex: diZ.
O SR. FERRAZ: - I'erdóe-me; do § ,io' não são estes que
fazem objecto do projeclo em discussão.
O So. VISCONDE DE JEQUlTlNHONIIA: - Isso digo eu, i.so li
de eerto.
O SR. FEnRhz: - Mas argumentou desta mancira.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINITONnA : - Não foi assim.
O So. FEORAZ : - lia uma lei em Portllg-al a r9speito de
natur~lisações. uma Ici, a meu ver, muito previdente e que
podena ser adoptarla a sua doutrina entL'e nós. O cirladlLo
portuguez, naturalisando-se em outro paiz, e querendo ser
outra vez cidadão portuguez, dilde o seu efi'ectivo domicilio
em Lerritnrio portuguez, indcpendente de muitas formulas, é
)mmediataménte reputado como tal.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIIONIU: - Disto não tratamos,
tratamos dos do § 4.°
O SR. FERRAZ: Os do § 4° estão nils mesmas circums
tancias: nascidos em Portugal, tendo adoptado ao pl'incipio
JlOr sua patria o Brasil, voltando à sua patria, tem direito
como nós temos. nós originarios do BI'asil,de aJoptilrllJos
de novo POI' patria o paiz de nosso nascimento.
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNHONDA : - Peço n palavra.
O Sn. FEnnAz : - Assim, Sr. presidente, eu que sou
cidadão braiileiro nato, se fosse do § .f0, indo para a
França se assim me conviesse. podia arioptar a Fr~nca por
minba patria, e voltando ao Brasil seria duro que nio me
fosse dado recuperar os direitos de cidadão hrasileiro se o
q~izesse. Eis aqui a disposição da legislação portug,uezaj
nao ha outra.
Eis aqui a doutrina da legislação portugueza ; não ha outra
E' uma doutrina sellsilta, é lima doutrina nue se basôa nos
inter.es~es do paiz e qne nós podemos ado·ptar. O cidadão
brasllwo que for por adopção cidad<Tó portuguez ou por
quaJqu~r outro fac.Lo; porque sabe-se muito bem que o filiJo
de brasIlell'o naSCIdo em Pertug~l póde, se qnizer, ser cidadão brasileiro, voltandodo nr'asil, querendo, deve independente de gran~les. formahdarles, pelo f~cto de seu domicilio
recuperar os dIreItos de CidadãO hrasllClro.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNnONDA: - E' a hypotbcsc qUê
figureI:
.
O Sn. FEnnAz: - São considerações que estou fazendo.
O nobre senador confunde os portuguezes brasileiros em conseqnencia da doutrina do § 4° com os pnrtuguezes desta resolução.
_O SR. VIS.CONDE DE JEQUITINUONllA: - Não confudi, V. Ex
nao me OUVIU.
O Sn ..FEnRAZ: - Rntão o nobre senador argumentou de
tal maneIra que aqui ouvimos cousa differente. O nobre senador tem recursos t.10 grandes, tão vastos, que estando em
um atoleiro imediatamente salta e desvia-se do perilio.
_Eu entendo, Sr. presidente, que a le;;islação portugueza
nao póde scr censurada.
O Sft. VISCONDE DE JEQUlTlNROIIDA: - Qual é ella?

O Sn. FERRAZ: - Essa que dispõe isso.
O Sn. "SCONnE nE JEQUlTINDONDA: - Não ha legislaçilo
nenbuma sobre isso.
O Sn. FEnoAz: - Pois não ha uma legislaçãO que foi
até oujecto de discussão no nosso paiz. uma lei que declara
que o cidadão brasileiro n~scido em Portugal, "oltando a
seu paiz possa sem dependencia de muitas formalidades ser
considerado cidadão portuguez ?
O SR. VISCONDE nE JEQUlTINDONlIA o-V. Ex. póde dizer-mo
qual li essa lei?
O Sn. FERflAZ: - Eu não me lemhro agora da sua data;
eu I,ão estava preparado para esta diSCUSsão como eslava o
nobre senador, que até trouxe apontamentos por escripto.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITIl'iIIOi'mA: - Não tenho nolicia
de semellJante lei portugueza applicada a bl'polhese de que
tratei, hypotiJese dos brasileiros do § <lo0.
O SIl. FEnnAZ: - Estcs estão a respeito de Portugal na
mesllla razão de qualquer outro portuguez que adoptar o
nn"illJOr patria; não ha dilferença ~Jgu\1]a.
En pois, Sr. presidente, não acho motivos pilra rejeitar a
proposição, e por is>o a ~pprovo. Agora lIa uma r~Z<1o todo
especial; infelizmentc, nós admiltimos para Portugal e ontros
paizes essas convcnções consu1al'cs que empeiorúrão muito a
posiç~o dos filhos de estr~ngeiros casados com brasileiras;
o resultado é que muitos procunio a naturalisaçlLo para cvitilr
a jurisdicçlio consular, porque é facto, é negocio quo pareccme todo o lI1uudo couhece que ha grande I'epugnancia de Vêl
os filhos de brasileira casada com um (lortugucz serem desviados da tutella de seus parentes para serem entregues á
tutella de outros, (apoiados), isto é uma cousa que tem rcvoltado todo o mundo, e por eonseguinte o remedio li a naturalisação, (apoiados). Attenda o senado que se este anno o
numero das natul'alisações tem sido muito grande é para evitar os deploraveis eITeitos das convenções, porque até ullimamente pude reconhecer que os consules chama0 a si a abertura dos proprios testamentos.
(} Sr. "iscontle .te Jequitinhonha: - Levanto-me
unicamonte para satisfazer o que eu disse. Eu tratei sómente
de uma hypotbese e argumentei com ella para tirar uma ilIaç30 I:elativa ao projecto que se .discute. A hypoth,es~ foi a
segulllte : a constItUição braslleIl'a diZ que são braslleIl'os os
nascidos em Portugal que assistirão á nossa independencia e jurárão a nossa constituição; duas condiçõeô indispensaveis para se dar a hypothese de ser cidadão brasileiro,
e a constitui cão reconhecendo ou estabelecendo este principio reconheéeu nesses brasileiros os mesmos direitos que
têm os brasileiros nascidos no Brasil. O fundamento da
constituiçãO foi este: a familia portugueza era uma só ao
tempo da independencia; tratando-se da emancipação do
Brasil entendeu a constituição e no meu juizo creiu que
entendcu nlllito bem, que aquelles portug-uezes, fossem elles
nascidos em Portugal, ou o fossem no Brasil, que .ficassem
deste lado e reconhecessem a independencia e ao mesmo tempo
a constituição jurada, tinbão direito a serem eonsiderados
brasileiros. Já em outra occasião eu disse quo esta medidll
fôra de extraordinario alcance para a tranquillidnde publica
do nosso paiz, assim Gomo outra que nessa occasião tambem
eu refcri. Ora, sendo, portanto liraiileiros como eu sou e
cJda um de nós naseidos no Brasil, aquelles portuguezes
que tendo naSCido em Portugal estavão residindo no Brasil
ao tempo da independencia, aceitarão-a e jurarão a constituição.
O Sn. FEnMZ:-Issc é incontestavel.

'O Sn. "[SCONDE nE JEQDlTlliIIO~llA : - Mas, é preciso quo
ie estilbeleça bem que são" brasileiros como eu sou, muito
differente dos portuguezes que se tornão brasileiros por naturali.ação. Eu não trato ·:lestes que são os do projecto.
Ora, eu digse que e.sse principio eonsagl'ado na nossa COllstituição fóra recoubecido tambem na constituição que ainda
hoje rege Portugal, no seu art. 7°, que vem a se\' o seguÍllte:
(lendo) « S[o portugueles: § 1.0 Os que tiverem nascido em
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Portugal' ou seus dominios,e que hoje não forem cidadãos brasileiros. » Reconheceu, portanto, a constituição purtuliueza
o principio adoptado pela constituiç;lo brasileira. Não é
admissivel, sustento eu, que nem o Drasil diga aos brasileiros que ficarão em Portugal,e que hoje são portug'uezes, quo
quando elles voltarem, ipso(acta, podemscr brasilciros, como
so não tivessem sido portuguezes um di",. nem tambem é
admissivel, segundo o proprio direito publico pnrtuguez eXilrado na lei fundamental daquelle paiz, que os brasileil'os do
S 4° voltando para Portugal sejão ipso (acto considerados ali
ou possão ser cidadãos portuguezos, como se nunca tivessem
sido brasileiros: é isso o que sustento.
O SR. FEnnAZ: -'- Podem naturalisar-se.
O Sn. VISCONDE nE JEQUITl~IlO~IU:- E' verdade, exaclamente, podem natura lisa r-se em Portugal porque podem rlec1arar quo querem perder os direitos de cidadãos brasileiros
para serem cidadãos portuguezes naturalisados; esse acto,
porem, de naluralisação e que não se julga neeessario, porque administrativamente se declara em Portugal que uma
vez que ali chegfio e querem ser considerados portuguezes,
como se nunca fossem cidadilos brasileiros contra o arl. 7° da
sUil.proprill. cllnstituiçüo, conllicto este que li bom evitar-se
para o futuro.
O SR. FERRAz :-~!as, não existe.
O Sn. V(SCOIiDE DE JEQUITINHO~lI':- Como não existe,
Sr. senador?
O Sn. 11EnnAZ: - E' contra a constituicão porLugueza.
O Sn. VI5CO~DE nE JEQV1Tj~IlO~1I':- Êu conheco muitos
lá estão como portuguezes.
•
OS F
n. J':nnAZ:- O § 7° da constituiçito portugueza não
admille que sejão considerados portuguczes.
O SR. VISCONDE 'DE JEQUlTINJlONU.\ :- Sim, senhor, e o
que eu mostrei lendo aquelle art.
e V. Ex., portanto,
eôtá inteiramente de aceordo comigo.
O Sn. 'FEnnAz .-fllas, não existem cenflictos.
SI'. VISCO?;IlE DE JEQUITI~nO"nA : _ NilO. sei se o nohre
.J
presl\ ente do conselho, que me tem dado apartes, mas em
voz tão sumida que n,io tenho ouvido, adopta a minha arguDlentação ou não.
O SR. PnESlDE~TE no CO~SELUO : -Acho que a argumentação de V. Ex. labOl'a em um falso supposto.
O Sn. Vlsco~nE DE JEQUlTl~HO~IlA: _ Qual é?
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bem que entro a Inglaterr~ o os Estados- Unidos não existiu
o principio adoptado na nossil constituicão do § oi' do
art. 6° e nem tambem o do art. 7° da commissão portugueza. Apezar disto as questões lá sào constantes e muito
variadas por caus~l dos conl1ictos que podAm baver e que
têm havido.
~Ias disse o bonrado membro pelil Dahia que taes conl1ictos não exi5ti~0. Eu ainda não soube de nenbum, Illas
porque não tem havido segue-se que não possa haver? Ora.
admillido tste principio, pergunto a V. Ex., supponhamos
que por uma cll.lamidade publica ha uma guerra entro 1'01'tu"al e o Drasil e que os brasileiros do § 4° ... Notei que o
nobre presidento· do (eonselho riu quando eu estava fallando; não o pude comprehender ... Faz signal que não?
Mas, como ia dizendo, supponlJa V. Ex. que por uma calamidade ·11a ullla lucta entre o Drasil e pOI·tugal; quaes são
as obrigacões dos brasileiros do § oi"? São as mesmas quo
eu tenho: e pelejando elles pela causa de Portugal, contra
nós, e sendo prisioneiros qual é a sua sorte? Ha ou não ba
conRicto? Póde ou não póde haver conflicto? Quaes são os
prineipios Il.doptados em todas as nacões a tal respeito? Eu
pudera ainda lemb~ar algum OUtl:O conl1ieto, mas essc é
sufliciente para fazer ver ao nobro senador pela Dahia que
podem haver conflictos, e que é melhor prevonir do que
remediar.
Accresce mais, Sr. presidente, quo todas as nações devem
ser ciosas da solução dada a questões desta ordem. Nós
admitlimos os portuguezes nascidos em Portugal como brasileiros natos,e reconheeemos nelles todos os mesmos direitos
que nós temos; não ha um só direito de que elles não estejilo
investidos; por consequencia não havemos de procurar saber
COIllO é que esse principio adoptado na constituição do Brasil
e reconiJecido na constituiçãO portugueza li executado e comprehendido? Decididamente devemos fazer isso.
TeniJo creio, que respondido ao honrado membro pela
Bahia, llleu nobre collcga, e rectificado a minha opiniãO.
Aeabo declarando que a conclusão que tirei contra o projecto é condicional, e disse no meu primeiro discurso as se·
guintes palavras: se ella todavia nao li hem procedente, o
que eu reeonheço, era-todavia o logar que. julguei mais proprio para tmtar della, e n;10 esperar a d,scuss;lo do orçamento dos llegocios eSlrangeiros, diseussão Sr. presidente,
em que me est(l parecendo que não tomarei parte, porque tal
tem sido hoie e nos dias atrasados o modo aspero dos nobres
ministros ([ue me aterrarfio ... (Ao Sr. presidente do conselho)
V_ Ex. ri? Mas posso affirmal'-111O que este é e tem sido o
e[0lto do modo como o nobre pre.sidento do consellJo me
tratou hoje.

So S. Ex., o Sr. presidcnte do consrlllO. dissesse a·gora
qual era o equivoco, eu poderia re.sponder ·cnnfe"al1llo-Q ou
í1cix"ndo do n con[es,ar. pOI-que mio tenho mais VC7. de fallar;
entretanto falle o nohro ministro quando quize(', flue o senado
O SR. rnEslDENTE DO CO~SELllO: - Da melhor manoir<1.
hade dar-me occasi;jo pora responder-lhe; portanto, Sr. pre- possive\.
sldente, não reclamo mais a explicneão do nobr~ presidente
do conselho.
_.
O SR. FEllnElnÀ PE~[I'A: - Aos que fazem discursos de
Tenho sustentado que os cidadãos brasileiros do ~ 40 não, quatro horas.
podem ser cons~derados portugue'les senão por um meio, qual
é o da naturalisacão feita em fórma;' tudo o mais merece
O SR. VISCO~'DE nE JEQUlTllillOlillA : - E tanto é verdade
reparo.
•
quo a a~peresa do nobre ministro da corOa, presidente do conseliJo, é muito especialmente dirigida contra mim, que S. Ex.
O SII. MI~ISTllO nos ESTllA~GEmos: - Peço a palavra.
se não esquece júmais de cousas que podem chamar a attenO Sn. VI8coNnE DE JEQUJTlNUO~HA : - Vamos a ver agora ção do senado a meu respeito. V. Ex. tem visto, SI'. presicomo liguei isto que lenho sustentado cum a· discussão do dente, que aqui na c~sa tem-se feito discursos de 3 e 4 horas
projeeto. Disse eu, se as di,posições constitucionaes do Brasil, em di[erenles objectos. DIas. fiz eu um discurso quo levou t
e até as de Portugal, nenhuma forca têm, inutil é estarmos a horas em objecto não trivial, de muita importancia, que era.
nalUl'alisar portuguezes. V. Ex. "agora pódc ajuizar do modo o orçamento do imperio; e isto foi immediatamente estygmacomo se combateu a minha argumentaçào.
tisado com violencia e chasco. o quo ainda foi peior, pelo
Allenda-se bem que raCIOcinei condicionalmente: se esse nobre presidente do conselho! Não hei de crer que S, Ex. me
é o rr.odo de discorrer e decidir a questão em Portugal, para tem ma vontade, não· a merecendo eu? 1'01' isso estou acaflue, dtsse eu, estamos cuidando de naturalisar portuguczes? nbado e este acanhamento é muito provavel que produza o
Se não é, bem; então diga-nos o Sr. ministro dos estnln- en'eilo de não tomar parte nem na diseus,ão do orçamento
geiros qual é o seu pensamcnto, e se tem iJavido alguma dos nego cios estrangeiros nem na discussão dos outros orçadiscus8ão a este respeito. .
mentos que se tem de discutir, so o senado não adoptar uma
Eu n~o lembrarei a S. Ex. as discussõesquasi constantes medida que lue parece muito razoada, e li que, acabada a
I{ue existem entre a Inglaterra e os Estados·Unidos a respeito ':)." discusSãO, passe um adiamento para que o senado vá es(/e assumptQ identico. Collocada~ estas naeões na mesma tudar o orcamento eom todos os seus artigos additivús, e no
s!tuação em que nos achamos para com Portugal, elIas têm Dnno que vêm, assim habilitados, tenha logar a 3- discussão
tido occasi;ie de discustirem muito estcl materia; c note-se do orçamento.

92

SESSÃO Enl 17 DE AGOSTO DE 186i.

O Sn. SILVElnA DA MOTTA: - Ou marcar horas para os dis- I nistro de estranll'eiros. Ferreira Penna e Ferraz.-Loteria
cursos.
ao Monte pio.-Reforma da secretaria da agricultura.O Sn. VISCONDE DE JEQUITINDONIIA: - Ou marcar boras
DiscUI'SO do Sr. ministro de estrangeiros.,.-2· parte.-Orplua os discursos, porque do contrario o orçamento não póde
cllmento de estrangeiro~.-Discuros dos Srs. Pimenta
passar este anno.
lIueno, Ferraz e ministro de estrangeiros.
Ficou adiada a discussão pela bora.
A's 11 horas da manbã, achando-se presentes os Srs. visconde de Ahaeté, nlafra, Teixeira de Souza, nIendes dos
2· PAnT".
Orçamento de estrangdros.
Santos, Feneira Penna, barão de nIuritiba. Fonseca, visconde
Procedeu a votacão do art. 3° da proposta do orcamento o de Suassuna, Parônlros, Souza e Mello, D. nlanoel, barão do
das respectivas emendas, cuja discu.são ficára encérrada na S. Lourenço, Cunha Va.<concellos, Ferraz, marquez de Olinda, Souza Queiroz, Piinenta llueno, Dantas, visconde de Sasessão antecedcnte :
Approvado o artigo, salvo o algarismo, forão' rejeitados, pucah)', Siqueira e Mello, Dias Vieira, Furtado, marquez de
quanto aos algarismos os §§ 1, 2,5, G, 7, 8, 10 e 11, c Abrantes, Pompeu, Dias de Carvalho, JolJim, marquez de
approvadas as emendas do Sr. Zactarias aus §§ 1°, 2° c 8°, Caxias, Souza Franco, Zacharjas, visconde de Jequitmbonba
e as da camara dos deputados aos §§: 1°, na parte additiva, e bOlrão dc Pirapama, o SI', presidente abriu a scssão.
Comllarecêrão logo,~cpois os Srs ','isconde da fioa-Vista,
5° em ambas as partes; 60 e 7° na parte suppressiva e algasmos; 8°, na parte additiva; 10, em ambas as p~rtes, e 1 t Carneiro dc Campos, Silveira da Motta, Rodrigues Silva e
Candido
Borges.
'
respeito aos algarismos; forão tambem approvados os §E13, 4,
9,12,13 e H. da proposta; julgadas co~prehondidas as emenFaltárão com caus:! participada os Srs. barão de Antonina,
das do Sr. Zacharias aos §§ 3° e 4°; p,e]udrcadas as da camara barao de Cotegipe, barão dc Maroim, banio de Quarabim,
dos deputados aos mcsmos paragrapbos e. a do Sr. visconde Candido B"ptista, Euzebio, P"ula Almeida, Paula I'CSSO,l,
de Jequitinhonba ao § 7° ; approvadas as do SI', harão de Almeida e Albuquerque, Sinimbú, Souza Ramos, Araujo ltiMuritiba aos §§ 2° e 3' oITerecidas a 13 do corrente, c rejei- beiro, Fernandes Torres, l\:abuco, marquez do ltanbaem,
tadas as da camara dos deputados aos §§ : 1° quanto ao a-I Ottoni, visconde de ltaborahy e "isconde d') Urugua)'.
garismo; 2' em ambas as par tes, e 8' quanto ao algarismo;
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedentc.
e finalmente forão rejeitadas as emellJ:Jas dos Srs. Silveira
Su. l' SECRETARIO deu conta do seguinte:
O
da Motta e barão de Muriliba, oITerecidas a 6 c 10 do corrente
mez.
EXPEDIENTE.
Estando ]Jresente o Sr. ministro dos negocios estrangeiros,
passou-se á discussão do art. 4° da dita proposta, com as
Ollicio de 16 do cOl'/'entc, do 10 &e;cretario da camara rios
emendas da outra camara.
deputados, communicando haver Sua Magestadc o Imperador
consentido
na resolução da assemhléa geral pela qual é auO SI', Pal'llllbos pronunciou um discurso que publicatorisado o governo a mandar matricular no 10 anno de qualremos no appendice a, este volume.
quer das faculdades de direito do imperio o estudante José
Ficou a discussão adiada pela bora ; e o SI'. presiden te lloberto Vianna Guilbon e outros, em qualquer das de medideu para a ordem do dia segUInte:
cina a Antonio Constantino do Valle c outros, e a levar em
1· parte.-Continuação da 1· discussão 'tla proposição da conta o cxame de latim a João da Cunba Beltrão de Amujo
camara dos Srs. deputõtdos autorisando o governo a conceder Pereira.-Inteir:!do.
carta de naturalisação a Domingos Lazury e outros i
Outro, de i!:ual data, communicando que a dita camara
3· jita da proposicão da mesma camara autorisando a adoptára, e ia;dirigir a sancção impcrial; a resolução rcmeUida
concessão de loterias 'ao monte-pio dos servidores do estado. pelo senado, que alllorisa o ftovel'llo a conceder ás corporaContinuacão da 1· discussão da proposicão da mesma ca- cões de mão-morta licença para adquirir ou possuir tcrrenos
mara autorÍsando o govcrno a reformar a sêcretaria dc csta- ÓU propriedades neces~arias para igrejas, capellas, etc.do dos negocios de agricultura, commercio e obras publicas. Inteirarlo.
1" dita das seguintcs proposições do. llJesma camara ;
Pelo Sr. 2° secretario foi lido seguinte
1°, autorisando o governo a innovar os contratos da companbia União e lndustria;
PAREC8R.
2·, autorisando a cumprir a decisão do poder judiciario,
A requerimento de um dos seus membros ordenou o senado
}lagando o que dcve a fazcnda jlublica ao representante,
á commissão de fazenda que examinasse o dessc seu parecompctentemente babilitado, do conde da Barca;
3·, autorisando a rever os rcgulamentos relativos a tcr- cer a respeito da prorosição junta, que Ibe enviára a camara
dos deputados, autonsanuo o governo para aposentar os em·
renoÓ" diamantinos;
3· discussão da proposi!lão da lllesma camara relativa- pregados da camara municipal da côrte, sob as condições
seguintes:
mente ás companbias Bahiana e Pernambucana;
1,' Que nenbuma aposenlação se dê, senão por proposta da
1" dita das scguintes:
.
1·, allprovando o decrcto n. 3,210, que pro roga o prazo camara municipal;
concedido a José Jacomo, Tasso para explorar o interior das
2." Que os vencimentos de inactividade sejão rcgulados
pro'lincias da Parabl'ba e Pel'llambuco;
pelHs disposições I'ciutivDs aos dos empregos do thesouro j e
2', concedendo ao Dl'. José Antonio de nlagalbi1es Castro lIlcluidos no orçamento das despczas dD municipalidade.
uma compensacão pelas despezas e trabalho na confecção dos
E~tD proposição foi provocada por um OlliCIO da camara
municipal d;\ côrte, dirigido ao ministro do imperio em 3 do
seus projectos aos codigos militares;
2· parte. - Continuação da 2- discussão, adiada na sessão julho ele 1856, transmillind.o-lhe a represcntação cm que os
antecedente, da proposta do orçamento para o cxeréicio dc empregados da mcsma camara solicitão do poder lcgislativo a
18Gi a 1865, com as emendas da camara dos Srs. deputados. resolução de quc agora se trata; e dedarando outro-sim que
a julgão justa.
Lcvantou-se a sessão ãs 3 314 boras da tarde,
_Os supplicantes allegão, em abono da sua pretenção: 1',
que tendo sido a camara municipal autorisada pela re~olução
61." set!lllüo.
legislativa dc 28 de junbo dc 1836, para organisar a sua :ecrctaria, contadoria,. thesouraria e procuradoria, pedira ao
EM 17 DE AGOSTO DI! 1864.
governo que se digna:se declarar-lbe se deveráã ser considerados funecionarios publicos, e como taes sujeitos aos onus
Presidencia do Sr. visconde de Abaete.
e beneficios desta classe, os que fossem empregados no serSUMMAnIo.-Expedientc.-Ollicios da camara dos deputados. viço daquellas repartições; e que lhe fôra respondido, pela
- Parecer da commissão de fazenda. - Ordem do dia. portaria de 11 de junho de l1i43, não haver fundamento para
1· partc.-Cartas de llaturalisação.-Discursos dos Srs. mi- mover-se semelhante dUl'ida, visto como « nos emprcgados
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municipaes se dão os mesmos caracteres que distinguem a
classe dos empregados publicas; que sendo as camaras municipacs corporações reconbecidas pela constituiçãO, que Ibes
conforiu alguma parte do direito de representação nos arts. 71
e 7':!, obrão ellas por virtude de leis expressas, e os empregados de sua nomeação desempenbão funcções. prescriplas
nas mesmas leis,,; 2 0 , que os empregados mUnLclpaes estão
sujeitos, como todos o~ outros, ás leis de responsabilidarlc ;
3", ~lle pela provisão do tbcsouro publico de 31 de outubro
de 18í3 so mandou suspender o ordenado que percebia o amcial da secretaria da camara municipal d,\ côrte, francisco
Xavier DJartina, como empregado de repartição extincta, por
não [Jade r receb~l' dous vellcimontos dos cofres publicas; {o,
fina:mente, que, em aviso da secretaria de estado dos negocias
da justiça de 5 de novembro de 1844, se participou á directoria do monte-pio· dos servidores do estado que os empregados
(Ias camaras munieipaes deverião ser admittidos na qualidade
de empregados publicas, como contribuintes darluelle estabelecimento.
A' vista das allegações que fie~o expostas, e não descobrindo a commíssão motivos fundados para excluir os supplicantes da clasoe de eInprel(ados publicas, entende que não
seria justo priva-los do direito de ilposentação que têm todos
05 outt'OS; e pai' isso é de parecer que sejil approvada a proposicão da outra camara.
P<ico do senado, em H de agosto de 1861.- Visconde de
Itaboi-ahy. - B. de Souza Franco. - J. 111. da Silva Pardllhos.
Foi a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos da commissilo de fazenda,
ORDEM DO DIA.

1,"

PAnTE,- CAnTAS DE

NATliR.lLlSAÇÃO,

Continuou a 1" discussãO, adiada na se.,ão antecedenle, da
proposição da camara nos deputados autori;ando o ~ov~'no a
conceder carta de cidadão brilslIeiro a DOUlIngos Lilzary e
outros.
.
Passou para 2' discussão, c desta sem debate, pilra a 3".

.'

o Sr. Dias Tieh'" (ministro de estrangeiros) : - O
nobre senador pela Bahia, que bontem fallou, perguntou a
opinião do governo sobre o ,eguintc facto que referiu á casa,
Disse o nobre senador que os cidadãos brasileiros designados no § {o do ar!. 1)0 da constitui~ão do imperio,
quando voltav<lo a Portugal, erão ali tratarias e considerados
como portuguezes, não obstante a constituiçãO daquclle estado reconhecer como brasileiro 05 cortuguezes residentes no
Brasil ao tempo de sua emancipação politica. li desejava
por isso sabcr o illostre seuadol' se esses brilsileiros porliüo
exercer cargos, c ser considerados portugueles, independente
de naturalisacão.
Creio, Sr. 'presidente, que n,io podem baver duas opiniões
a este respeito. Seguramente os brasileiros rlesil(nados no
§ i o do ar!. 60 da constituição·não podem em Portllgal exercer cargos, nem ser considerados como portuguczes sem prévia
nilturalisação. Se, porém, o fôt'em, não vejo nisso motivo pilra
recl~m~çilo. O que a constituição dispõe é que o CÍlliltlão
br,tSllelro que exerce, sem licença do sen governo, cargos publicas em paiz estl'angciro, flerde por e~se facto os direitos
que lhe confere a mesma constituicão. Entendo, pois, que os
que assim procederem incorrem nêssa pena.
Creio que hoje silo tão poucos os portuguezes residentes
no imperio ao tempo da nossa emancipação politica, qne não
me parece conveniente iniciarmos reclarnacões neste sentido.
J>:ntretanto, devo declarar que não tellbo· conhecimento dos
filctOS alludidos. O que posso assegurar ao honrado senador
é que o governo pensa do modo porque acabo de manifestar-me.
.
Em relação ao projecto que se discute, entendo que não hil
inconveniente algum em conceder-se a carta de naturalisacão
solicitada.
•

o ~r. FCI','eh'n Pennn pronunciou um discurso que
publicaremos no appendica a. este .volume.

o ~". Fer,'nz : - Sr. presidente, cu creio·que as ponderacões do nobre senador sobre colonos são fundadas; mas
do fiicto do governo ter o poder de conceder naturalisações
não se segue que, vindo-a qualquer impetrar ae corpo legi!lativo, este não Ih'a dê.
Acompanho tambem o nobre senador no seu pensamento,
sobre a necessidade de ullla mel boI' lei de naturalisacões. A .
nossa lei é defectiva, e tanto mais defectiva quando não encerra, como em todos os paizes existe, uma merlida que
autorise o governo a conceder cartas de naturalisação a
cel tos estrangeiros quo tenbiio prest~do relevantes serviços
ao paiz, por qualquer maneira que seja. Isto é uma lacuna
muito ,ensil'e!: um homem de letras presta serviços ao
Brasil, um militar pre,ta tambem. e o governo não tem
autorisacão de conceder·lbes a natur~lisacão por esse serviço; e· muitas "ezcs o bomem de letras
o militar, etc.
têm certo acanbamento de impetrai' carta de naturalisaçuo,
Em outros paizes até se dá a carla de gl'anrle n~turalisaçiio,
entre nós falta isso, Eu de~ejava que o gOferno tivesse em
certas circumstanciás a faculdade de concerler, independente
de prazo, com tanto que tive~sc domicilio, a carta d~ natnralisação. (Apoiadus.)
' .
Emquanto á que.t,lo de Portugal, suscitada pelo nobre sonador pela miniJa pI'ovincia, cu sustento o que bontem di.se.
O nobre Ecnal/or pedlU·me a dala da lei; cu não tiniJa estudado, nem previsto a que,tão, e mesmo não porlia estuda-Ia
ou prevê-Ia, e de mais nilo ,e triltava de uma lei patria;
fallei de repente, e por consequencia não se me póde levar a
mal que eu deixasse de citar a data da lei de Portugal a que
me referi. filas o que é facto é que a lei quê citei existe; é
de ':!':! de outubro de 18:)f., e nelIa se estabelece que os cidadãos portuguezcs, que erão considerados brasileiros, e que
erão nilquella data residentes em Portugal, tinhão o direito
de fazer li sua declaração dentro dos dous mezes para serem
considerados cidadãos portuftuezes.
Uma oull'a disposição, que é dignil de ser adaptada, existo
na meSIl,a lei. Esta disposiç.ão é a seguinte: o porluguez naturalisado em qualquer paiz, entrando no territorio de Portugal c declarando na municipalido1fle que tem a vontade firme
de domiciliar-se no seu paiz uatal, immediatamente recobra
os direitos de cidadão portuguez.
Se o senado me lJel'mitle eu lerei de passagem algumas
disposicões dcsta lei. (Lendo.)
« O artigo Io trilta dos requesitos essenciaes para que um
estrangeiro possa ser naturalisado, ~ que não vem ao caso.
« O artigo 2' di5põe o seguinte: (I 05 portugnezes que se
tornarem cirladüos brasileiros, logo que re~rp,SSilr~1ll á estes
reinos, e declarem por cscripto, perante qualquer municipalidade 'Iue dcsej'io recuperar a qualidade de cidadãos portuguczes serão considerados, como taes, scm dependcncia de
oulrllS clrcumstancins.
~ 1.0 Para filzer igual declaraçiío é concedido o prazo de
dous mezes a todos 05 cidad,ios brasileiros que ao tempu da
publicação do presente decreto residirem em terrítcrio portuguez; porém em todos os mais casos os cidadãos brasileiros seguiráõ a sorte dos outros estrangeiros.
li § 2,0 Os .portuguezes que tiverem tornado ou
tornarem
cidadãos de qUillquer outro. piliz est~ilngeiro poderfio da
mesma forma recu perar a quall/lade de clrlatláos portuguezes,
se rep'essareUl a estes reinos para nelles lixilrem seu domicilio. li Arl. 3, o Poderil ser naturalisado sem, dependencia da 2'
clilusula do ilrl. l' (isto é residencia de dous allOos) qualquer cstrangeÍl'o que se m0'5trar, descendente de sangue 1'01'tuguez quel' seja pela linha milsculina quer pela fenlinina,
e que vier resil1ir no tClTitol'Ío portuguez Jl
Esta é a legislilç,~o : Agora os filctOS que tem-se dado na
verdade se acbão força da censura que fez o nobre senador
pela Bahia. Hllntem eu referi-mo aqui a um portuguez que
foi par, o qual nunca foi cidadão brilsileiro, mas havia um
outro o SI', f. Ferreim dos Santos, que foi titular e depois
par do reino, Não sei se este era cidadão brasileiro do § {o
da constituiçãO,
O Sa. FEnnEI~A l'SMA ; - E alguns magistrados lambem.
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O SR. FEOOAZ :- Houve tambem um desembargador do
Ilrasil que passando a Portugal foi admitLido como desemhargador de algumas relaeões do mesmo reino, o finado
:MeJlo.
•
O So. FEOOEIDA PENNA :- E um chegou a ministI o de
estado.
O So. FÉonAZ :- Quanto aos encargos a que se referiu
o mesmo nobre senador cumpre-me observar, que um alvará
jil muito antigo, de 8 de julho de 1833, que livrou 9s cidadãos
brasileiros em taes eircumstancias de taes encargos, e não ha
(IUeixll alguma ao presente. }\Ias quaes são ·esses encargos
a que se referiu o nobre senador pela Ilahia? Será o da guarda
nacional? Elle o a(firmou.
A guarda nacional desde o anno de '1816 foi dis;ohida e
jámais, ate a presente data reol'ganisada, e por decreto, creio
que de 30 de outubro do mesmo anno, forão creados batalhões
nacionaes, os quaes em 18i8 e 1849 forão inteil'amente dissolvidos: por coilsequencia este encargo da guarda nacional
uãe póde ao presente perseguir o cidad;10 brasileiro em taes
circumstaneias. Em Portugal não ha guarda nacional.
Quanto aos outros encargos não o sei absoluL.mente, nem
ha reclamacão alguma. Conheco muitos cidadãos brasileiros
naturalisiLdós que residem em Portugal, e que niTo se queixão
de nenhum encargo; ao contrario, quando o interesse não os
excita, desejão 5cr cidadãos brasileiros porque gozão dc certas isenções.
_
Refcrirei mais uma opinião, a do Sr. Seabra, no seu projecto de codigo na parte relativamente a naturalisacões, e
o artigo 21 quanto á naturalisaç:io.
.'
Nós, SI'. presidente, quando viajamos estamos sujeitos á
muitas decepções e illusões, e ás más informações. Lembrome bem de que Mery, em uma sua obra intituladada S. Pedro
de Roma, conta a seguintchistoria de onde 'se collige os enganos pela qual nós viajantes semprc passamos mais ou
menos. Estava es.te '~elebr~ litterato na via Apl'ia no logar
onde se vêm as mlllas do circo de llomulu; apparecerão nessa
occasião dous inglezes e começarão-lhe a fazel' muitas perguntas sobre o mesmo circo, visto que não enlendião odistico
em latim existente em uma das parles do mesmo circo que
annunciava que aquelle circo pertencia ao hanqueiro Torlonia.
Os inglezes fizerão so "re o nome, destino, prestimo desse
circo, pergunta sobre pergunta, ás quaes proporcionalmente
ia Mery respondendo deste modo, por certo albeio da verdade historica:
.
" Este circo e de Totlonia; Todonia era consul romano ; aqui se davão corridas de cavallos, como as de Epsom
o New-Market; estag ahollodas forão feitas para abriItar do sol os ]nrarlores; cada parada era de [j scstercio5,
e cada 5estercio valia 20 libras, e assim por diante.)) Ora,
se esses dous homens que tomárão de tudo isto nota publicassem alguma obrinha ou fossellÍ ao parlamento dar essas
noções ou essag informações, moveriflo por certo g::,nde risos
porque erão cousas inteiramente gratuitas, que não tinhão
fundamento algum que revelavão granrle credulid<vJe. Assim
e que nos succede; muitas",ezes da-se-nos, á nós os viajantes,
uma informação que não é verdadeira, e o resultado e que
1I0S convenccmos de uma cousa que não existe, ou existe de
oulro modo. l}ortant(), é prcciso que nós os "injanles estejamos de schre aviso contra taes informações, e sobre tudo
contra os cicerones que são terriveis.
cON.éESSÃO DE LOTERI.IS AO !!ONTE-PIO.

desejos de saber se o projeclo,que actualmente se discute,foi
apresentado por solicitação do ~oYerno, ou se é uma autcrísaÇão que lbe querem dar os amigos.
O SR. SILVEIRA DA ~[OTTA : - Eu não usei dessas expressões..
O SR. JlINISTRO Dh. AGRICULTUIlA: - Então eu as retiro;
mas creio que o nobre senador perguntQu se o projecto tinha
sido aprcselltado a pedido do governo.
O So. SILVEIRA Df. MOTTA: - Se o governo quer.
O So. MI~ISTOO IlE ESTRANGEIROS: - Admira, S1'. presidente, que o honrado senador não tivcsse acompanhado a diScussão que este projecto teve na outra camara. Se S Ex. se
désse ao trabalbo rle ler o relatorio do meu illustrado collega,
ministro da agricultura, commercio e ohras publicas; se
tivesse tambem lido o que este meu coHega disse na camara
dos Srs. deputados, por occasi"o de discutir-se o orcamenlo,
veria que elle entende que a secretaria da agricultúa careco
rle reforma, assim como tambelll pede a~torisação para reformar a repartição do eorrelo. Deve, pOIS, o honrado senador
ficar convencido de que o governo aceita a autorisacão, e
aceita a, porém. porque a pede limitadOlr.ente. A au"torisa·
ção, como se vê do projecto, e limitada, e se bem que a sua
redacc"o não seja muito clara, o pensamento do meu ilIustrado 'collega, manifestarlo na outra camara, foi que a reforma rIa secrelaria, quanto ao pessoal e vencimentos, ficasse
em harmonia com as demais sccretarias dc estado, menos a
de fozenda.
Esta autorisação não é por assim dizcr nova. Pela lei do
orçamento vigente j;i está o governo autol'isado a supprimir
na seeretal'Ía do agricultura os empre~os que julgar desneccssarios, aGm de ~er a importancia dos respectivos vencimentos distribuida pelos demais emprega rios em ordem a que
os seus ,encimentos fiquem ~quipararlos aos dos empregados
de iguãl cathegoria das demais secretarias de estado. Então
passou esta autorísação s~m reparo do senado; entretanto li
facil de ver quo não podel'la ser posta cm execução sem demis~ões; mas não seria poss.ivel e[ectuar as demissões que
o regulamento da secretana solfresse alteração, porque
tornar-se-ia o numero dos cmpregados insufficíente para o
servico.
A Ílutorisação qne se dá agora e mais ampla. O governo
Gcará autorisado para dar uma nova organisacão ao scrviço....
•
O Sr.. SIL"I'EIH D.I ~IorTA:-Pdra equiparar, diz o projecto.

O SR. Mf"'lSTr.o DE ESTR,\~OEIROS: - . " harmonisando a
seeretaria da agriculturil á de estrangeiros, á do imperio,
por exemplo ...
O SR. SILVElnh. DA MOTTA: -

~Ias

á qual dellas?

O Sr.. W~ISTRO DE ESTANGEIROS: - ... elle terá de constitui-Ia, não em r!ircctorias distinctas, como actualmente, mas
em seccões subordinadoS il um director geral; pórle mesmo
retirar," como 'prctende, os negocios relativos aos correios
para a estacão do correio gcral, afim de centralisar o servico
e dür mais 'accilo ao cbefe deste importante ritmo da administração. Deste ~lodo póde-se:, dentro dos recursos da verba,
fazcr altcracões IDrllspensavcls, sllnphficando o sernco, o
talvez mesnlo, melhorando-o consideravelmcnte.
~'
Não foi só o meu illustl'ado collega que aventou a icléa da
Entrou em 3' discussão e foi, sem debate approvada para reforma da secrctaria ; antel'Íormente o fallceido conselheiro
subir à 5aIICção imperial,a proposicão da mesma camara,con- llellcgarde tambem opinou por essa reforma, taxando de vicio~a a soa ol'gílnisilçiio.
cedendo loterias ao monte-piQ dos servidores do estado.
l/ez mesmo sobresahir os inconvenientes de que resultão
·!lEFoml.\. DA SECRETARIÁ DE ODIlAS punLlC.lS.
cada directoria ter a sna contabilidarle aparte. Emfim, o proprio nobre senador pelo Rio de Janeiro, ([ue exerceu por
Continuou finálmente a'1'discussáo, adiada a 13" do cor- algum tempo essa pasta, rec.onbeceu a deficiencia da 2- di ..
rente, da proposiçiTo .da dita camara, que autol'isa o governo reetoria para preencher bem os seus trabalhos por falta dq
a reformar a secretana de estado dos.negocios da agricultura, pessoas profissionaes que axiliassem o governo nos servicus
commercio o obras publicas.
techn icos.
..
O Sr. Dias "Ieil'a (ministro ele estrangeiros) : - Sr.
O SR. SII.YEiRh. DA MOTT,\,:-Logo no principio o ministro
presidcnte,o honrado senador pela provincia de Goyaz mostrou de agricultura supprimiu logares na secretaria.
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O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - ESt,l objeeção não
procede. As demissões que deu meu bonrado eollega forão
de empregados de pequena eatbegoria o que ali se achavão
eonlra a lei.
Como ia dizendo, se se conhece que a secretaria de agri,
cultura, com a organisaç,lo que tem, o[ereee inconvenientes
á regularidade do senieo, nào sei porque razão se ha de
negar ao governo a facúldade de altera-la. Existe já alguma
eXjJeriencia do sel'viço, e creio que ninguem dil'á que quatl'o
directorias obranllo independentemente umas das outras pos.são, sem um centro que lhes de direcção,satis[azer a todas as
exigeneias dos Importantes trabalhos que co ITem por aquella
reparticão, e muitas vezes com a celeridade que fôra para
desejar:
Não ignoro que ao executivo eompeteria (azer a a\teraç,io
desse regulamento, se porventura essa alteração não envolvesro augmento de vencimentos e exlíncção de lo:;ares. Parece-me pois que limitada a autorisação por .estas duas
conllições estabelecidas na proposição que se discute, n,lo
póde resultar o minimo inconveniente d~ ser ella concedida
ao govel'no.
A res\leito dos correi'os, direi que é de manifesta nece>sidade
simplificar-se os trabalhos desta reparticão. e todos reconhecem ao mesmo lem pa que os empregallos do correio são mal
retribui dos, quo é indispensavel mellrorar-se sua sOI·te. Estou
persuadido de que simplicado o trabalho. poder-se-ba mesmo
diminuir, até certo ponto, o numero actual de empregados, retribuindo melhor os que ficarem,
O nobl'e senador não se limitou só a quel'er saber se o
governo aceitava. ou n,lo a. autorisação; prevaleceu-se ria
0)1portunidade para. dirigir algumas censuras ao meu IlInstre collega, Assim, disse S, Ex. que o ministerio do agricultura parece que se preoccupava só com OlS demissões fie
agentes do correie, ao passo q'le niio. dava s}gnaes de vida
em oulros ramos' importantes do serviço publIco, e por essa
occasião fallou"nos na emprcza Cil!] Impl'ovemenl, dizendo'
que o governo não se dava pl'Cssa, não save elle se
por falta de pessoas habiltadas em nomear a com missão que
tem de dar parecer sobre o novo systema de esgoto, que já
funcciona. em um di.triclo, em ordem a ]Joder o governo
resolver se a mesma compOlnhia deve continuar as obras dos
outros dislrictos da cidade. Lembrarei á casa que o cri teria
e zelo com que sempre ]Jrocede o meu illustre collega na direccão dos negocios do ministerio a. seu cargo, n,lo deixarião
por" cérto correr á rovdia um objeclo que tanto interessa á
capital do imperio,
Havendo a companhia Cil!] Impl'ovemenl concluído em
fevereiro os seus; trabalhos no districlo de ensaio, e devendo
as seccões conclnidas prestar uma experiencia de oito mezes,
para conhecOl'-~e as vantagens do novo systema estabelecido
I a'a limpeza das casas e esgoto das aguas pluviaes, o meu
]\onrado colleg,\ tinha, para poder aceilar as obras e det 'rminar a continuação dos tl'abalhos, um prazo que se finda
!lO 1° de outuhro; entretanto, já em marco foi nomeada umOl
commissão de eng-enheiros para não só examinar as obras
feilas, como tambem' inquerir ácerea das reclamações que
p1rvcntura os diversos proprietarios pudessem apresentar
contra o novo systema. Esta commissão ja emittiu seu 1'01recer e trouxe ao conhecimento do governo algumas; reclamações de particulares, reconbecendo no geral as vantagens
do systema, Sobre este mesmo reir,torio foi ouviJo o SI'.
Gotto, engenheiro da companhia, c brevemente, o dentro do
prazo fixado, será manifestada a opinião do governo, cm relação a essas obras, afim Ile poder ter lugar a continuação
de seus trabalhos nos outros districtos, O senado não ignora
a importancia e vant'\gens que desse melhoramento pódem
provir; e, tendo-se estOlbelecido que do resultado obtido no
districto de ensaio!dependeriaa continuaçao, ou não, dos trab t1bos da companhia, grande deve ser o criterio e cautela
eom que deve proceder o govel'no, porque approl'adas as
obms no 1° dislricto ')le ensaio, terão ellas de continuar nos
outros; dístrictos, quaesquer que sejão os resultados.
O nobre senador, ainda fàllou tambem ácerca dú abasteci·
mcn to de agua, Devo ponderar que foi objecto que não escapou á solicitude do meu honrado colIega. Não só existem
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actos tlelIe já publicados no intuito de melhorar esse serviço,
como pendem de consultOls do conselbo de estado propostas
dirigidas 010 governo para melhorar-se consideravelmente este
sOl'viço, por meio de empreza pal'lícu\ar.
Portanto, n:io vejo razão alguma pOlra que o honrado senadúr se persuada que o meu collega, apenas se occupou em
demiUir agenles de correio, a .que o nobre senador dá grande
importancia, dizendo que anligOlmente um agente do correio
era um homem que durava eternamen.te, ao passo que hoje
mndão-se, como se mudão os ministerios. Eu não estou habilitado para (azer uma defesa cabal e completa de cada U,H
dos nctos do men honrado colIega; o que, porém, sei dizcr
neste ponlo é que a maiúr parte dessas demissões são dadas á
requísicão dos administradores dos correios e de outras pessoas, a- quem cumpre velOlr pela regularidade desse serviço;
e devo lembrai' á casa que não podal'ia absolutamente attruhir a altencão do ministro pelo lado da politlca agentes do
correio, emiJl'egos mesquinhamente remunerados, e Que eITectivamente nenhuma importancia podem ter na politica do
paiz, Ao 11asso qUf) se noMo demissões nestes agentes, vê-so
qne os administradores c empregados de maior categoria do
correio tem pCI'manecido, tão cerlo é, que meu honrado collega attenueu mais para a conl'eniencia do serviço do quo
para qualqucl' outra consideraç,to, O senado não ignol'a, c
creio que todos sabem, que existem muitas qu.ixas contl'O\
agentes do correio; se 05 abusos commetticlos não são tantos
quantos se propalão, ao menos é certo que esse serviço não
é feito com a regularidade que fôra para desejar, e nestas
clrcumstancias o ministro, ,collocado no centro do imperio, não
p6ue deixar de tomar em consideração as reclamações dos
administradores dos correios nas diversas provincias. Creio
ter dito bastante para (lue o honrado senador conheça qual
é o pensamento de governo, relativamente ao projecto que se
di,cute,
Ficou ainda a discussão adiada p~la hora,
2' PARTE,
ORÇAiIIEl'iTO DIl ESTRAl'iGEInOS,

Estando presente o Sr. ministro dos estl'anl(eiros, proseg-uiu a discussão do Olrl. 4° da proposta do poder executivo.
fixando a despeza o orçando a receita geral do i!l1perio, quo
ficára adiada na gessão antecedento,
O ~I·. Pimenta nllcno:- SI'. presidente, na proposta
do orcamento do ministerio dos negocios estrangeiros pedia o
govel'ilO para as legações e consulados ocredito de 4G9:000,}l;
uma emenda da camara d05 deputados reduziu esta verba a
412:000$. e esta reducção, nào pequenOl, suscitou-me algumas observações que orrerecerei á consideração do nobre
ministro, porque embol'a as considere de interesse secundario, podem ser de alguma utilidade para o servi co do paiz.
O nobre miniôtro sabe perfeitamente qual é a lmportancia.
e extensão da missão do seu ministerio: nao se limita sómente a manter o conservai' em estado conveniente ':l.s relações intel'llacionaes, nem tão pouco só a resguardar os direitos e interesses dos brasileiros residentes nos paizes estrangeiros ; tem além destes encargos outros que não ~ão de
menor momento,
O ministerio dos nego cios estrangeiros Ó e deve ser grande
auxiliar dos outros ministerios. e influir com sua actividade
e accão henefica sobre a legislàçãO interna do raiz, sobre seu
comtÍlercio, sobre sua industria, sobre as artes e sciencias,
crnfilH sobre todo o seu desenvolvimento moral, intellectual
e inu~strial; é para esse fim que tem as legações, que são
SCUS IIlstrumentos; e parece-me que na proporção que o
serviço das legações interessa mais ao paiz, estc em vez de
querer vel' reduzida a vel'ba respeCliva, pelo coqtrario terá
praz~r e satisfação em minis~rar os meios de melhorar aquelle
servlco.
Fazendo alguma applicação destas observacões, entrarei
em uma annlyse resumida da nossa legislacão· a este respeito; porque persuado-me de que, se algumas legacões se
compenetrão de seus deveres, nem todas os satisfazení convenientemente. Limitar-me-hei a poucos exemplos,
O nosse regulamento das legações em seu art. 54. determina que cllas communiquem ao governo"brasileiro as leis Q
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regulamentos promulgados pelos governos perante quem
O art. 68 do regimento das legações, que está em harservirem. Não me consta que este dever seja liem cu'mprido, monia com os arts. 80 e 82 do regulamento consular; inporquanto se o fosse teriilo aquelles actos publicidade; ora cumbe-lbes ministrar todos os esclarecimentos que possão
ISSO não succede; e eu ponderarei depois ao nobre ministro interessar ao commcrcio e ã industria nacional, dar conta
a importancia desta disposição.
.
como se acba á competencia entre os principaes productos
Pouco custa aos chefes de nossas leltações obter pelo brasileiros com outros similares de origem estrangeira c
~enos um dos reriodic~s em q~e se publique as lei.s mais enviar mesmo, sempre que tiverem opportunidade, os preços
Importantes, nlalS notavels dos palzes onde estão acreditados, correntes de todos esses productos.
E' tambem, .enbores, um encargo de pouco trabalho,
e transmittir isso ao nosso governo para que este mande
publicar taes documentos no seu Diarto Olficia!.
porque em regra nessas localidades a imprensa. publica os
O que resultará dahi? ,Resultará que os membros das preços correntes; não ba. pois, senão qu~ addicionar algumas
camaras legislativas 110 Drasil, os conselheiros de estado, gbservaçõcs, por exemplo, porque o cafe de Java custa mais
todos os que se dão ao estudo da legislação, teráo assim ele- caro ou vale mais do que o café do Drasil, se é pelo promentos, esclarecimentos tle muito valor. Essas leis promul- cesso de sua preparação, pela natureza do solo ou porque é.
Estes esclarecimentos communicados ao nosso publico
gadas nns outros estados onde ha muito estudo, muito saber,
são idéas já elaboradas, muitas vezes, já contrastadas pela pela imprensll olicial que tem tantos encargos a preencher
experiencia c pelo resultado obtido; se nuo servirem em tudo a bem do paiz, faráõ muito beneficio porque se é facil ao
e ~or tudo para que tenhão toda a applicação no Drasil, nosso commercio obter esclarecimentos de alguns portos
aVista da diversidade de nossas circumstanclas, servirão com quem temos um trafego mais continuado, eomo a lnglatodavia para que, ou se aproveitem as idéas que são pratí- terra, como o Rio da Prata, e all!uns portos do Mediterraneo,
càveis, ou se suscitem outras ou se combinem novas; em todo não acontece outro tanto com algumas praças ou portos do
o caso é muito aproveitavel o trabalbo jií feito e feito por NOI'te da Europa e mesmo com os Estados-Unidos. Em todo
homens competentes.
o caso é pouco o trabalho e póde haver muita conveniellcia.
lia ainrta outra disposição, porventu!'a de maiol' momente,
Eu darei um exemplo. Querendo, não ha mnito, estudar a
lei do conselho de estarlo nos rli"ersos paizes, pude ter conbe, Os consules são obrigarlos, na fórma do art. 83, a commucimento da legislação franceza, porque o fl!olliteur a publica, nicar todas as alteraçõ'ls da tarifa das alfandegas, dos die é folba que se pôde obter com mais ou menos facilidade; o reitos dos portos, e dos impostos lançados sobre os productos
Times, tambem generalisa o conhecimento da legislação brasileiros e similares de outra origem.
ingleza; mas já não acontece outro tanto em relacão á lIesEm verdade, môrmente nos paizes de fórma representativa,
panha; pudo encontrar a lei organica do seu e'onselho de os parlamentos, fluando se reunem annualmente, muitas veestado em um annuario historico, mas até boje não pude zes retocão suas leis de impostos, e nem sempre os commcrobter o regulamento que a desenvolveu.
ciantes se apressão, conforme a natureza dessas modificações,
O que dil:o a respeito da lIespanha verifica-se quanto á a communicar isso a seus correspondentes. O que custa aos
Italia: a Itulia esta hoje organis:lndo muito bem os seus di- consulados cumprirem exactamentll este encargo que lhe
wrsos !'amos de administracão e obtendo um aperfeicoamentQ está imposto? Ainda menos custaria ao g-overno mandar
notavel; entretanto, fenec-em meios aos nossos hoinens pu- transcrever na sua folha oJlicial quaesquer mo'lificações a clle
blicos, aos legisladores, para estudar a IeA"Hacão italiana. respeito verificadas, e porventura tomar isso mesmo em couO mesmo direi da Relgica, e em parte de Portugal, da lIol- sirler;tçITo nos seus relatorios, para chamar a attençã o do polanda e outros estarios : sobretudo rlessa legislacão, por assim der legislativo; porque as camaras legislativas não porlem
dizer, excelltrica do Norte da Europa.
•
, prescindir de altender ás alt~rações de impostos de qualquer
Ora, qU<lIldo mesmo pudessenlDs obter tudo isso noto o Ilatureza que 5ejITo, sohre productos brasileiros,
nobre ministro, que estavamos obriltados a mandar ~ssi"nar
Demais este serviço limita-se a poueo : quaes são os nossos
folhas de tantas nacionalidades diversas, ter correspond:ntes principaes productos ? O café, o assucar, o tabaco, o algopara isso, pagar portes dos correios, isto é, no fim do anno dão e apenas mais alg1!m outro; pois haja ao menos o necesfIZer uma despeza muito avultada, accrescendo a necessidade sario cuidado, interesse e zelo quanto a esta meia duzill
de conhecer todas as linguas.
de productos.
Ent.,retanto, ao g-overno nada disto custa: suas legações
Depois de considerar-se por esta.face a diminuição de "erha
ma~dao-lbe exemplares de tudo, convem ter na repartIção em relação ás legações, não reproduzirei uma observaç~o que
maIs. de um, traducto~; traduz.-se o que for util e o Diario I já ou1l' era Oz ácerca das nossas legações de Venezuela, NovaOlfict~l publica, e assIm se enI'lquece o estudo da legislação Granada, Perti, Dolivia, etc. C,'eio que este anno já não ha
do palz e se conll.ece. pelo ~xame comparado dessas leis o tempo de lomar medida alguma sobre a abertura do Amazo]Jrogrqsso qu~ as sctenClas sO~Iaes, que a legislaçãO tem feito nas; creio mesmo que nada se perde em deixar esta questão
nos outros 1!atzes ; e .um clarao para todos.
para ser considerada no anno futuro, porque não estão 'as
Devo, pOIS~ concl~lr que convem muito rec~mmendar ás cousas preparadas para veriOcar-se desde já till abertura.
nos~as ~egaçoes, excltar uella~ o zelo pela satisfação desta
llIas por isso mesmo entenrJo que convém que nosso governo
obngaçao expressa do seu regImento.
não se descuide de ver se sem demera consegue dessas poSemelhantemente diz o art. tm que darão conhecimento tencias as estipulacões e accordo necessarios.
.
das invenções uteis, .dos pr~gressos uot~veis nas .sciencias e
Eu desejaria, poís, que a reducção que se fez na verba das
nas artes, e dos. meIos que)ulgarem maIs. conv~llIen~es para legações e consulados não abr~ngesse esse serviço; ~ ~al é
que seUi beneficlO~ se possao est,en!ler ao lmpeno..
meu pensamento a este respeito que, se o nobre mllllstro
~o me,nos naqUl!lo que for ~al~ lmpO!'tante, de appllcação propozer o restabelecimento da verba que o governo pediu
mais facll, de um IIlteresse mais Immedlato, porque as lega- dar-lhe-hei o meu voto.
ções não se hEo de compenetrar da importancia desta dispoTendo nssini chamarl0 a altencão do nobre ministro para
BIÇão? Da uma disposição quasiidentica em \Im reg-ulamento estes pormenores, perJil'ei tambelÍl a S. Ex, que se sirva de
Cranc~z, e são notaveis a~ eJ(p~essões do minist~o nas instruc- du!' suas ordens para que pe~a secretaria dos negocios estranções as suas legações; llao sei se me recordarei bem, mas o gelros quanto antes se publique uma colleccão rles tratados
pensamento é o sel:uinte: que as legações lJonderassem bem brasileiros desde a independencia. Não são· muitos actos, e
que 110 e~tado de eivilisaçüo actua!, todas as naçóes que que- entretanto, não sei porque não ba uma só collecçilo integral
rem ter tncreme,nto devem esforçar-se por andUl' ao nive! de delles! De alguns tratados e convencões existem apenas
todos O! ap.el'fetfoamento's qu~ em qualquer p~l·te ~pparece- cad.ernetas impressas; de outros nem· isso; ou estão em
-rem• ..Nao e, pOIS, .p0.l' demaiS recommendal IStO as nossas antigas gazetas, ou mesmo não forão dados á publicidade.
Ora, o corpo legislativo muitas vezes precisa con.ultar
legaçoes; e repetirei que quando os trabalhos por alias
feito.s, seu zelo, seus ~sclarecimentos c esforços a. bem da esses tratados, as secções do conselho de estado tambem,
pa!na ~ppal'ecerem, ~ao de recommenrJa-las ao palZ, e o nossas legações e consulados podem igualmente algumas vepal~ se Interessará maIs por ellas do que acontece agora.
zes demaodar o conhecimenlo de taes actos; como se concebo
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que somclIJaolt\ tl'aiJalho io.nh,1 si,lo adia,lo alé hoje? E' ["Ila
POI' excmplo, abrão-,r, a:i leis civis Ja F,';;n:a, eX,Ui\il:e,s,;
injnslificavcl. NOJo 1'0 dilia qnc ha nisso maior de"pcza; li quaes são a.s suas, tlisposiçOes, os termos em qile as hel'unç,as

despeza mniLo iinlilada j prccisa sómcntc dc lcmbranca ; esla
([110 peço a S, I~,~,
"
la oulro ll'ilhallto ria reparlicão rios eslranç;eiros quc seria
de graudo vantagem, e fôra o séguinle, Em consullas do con"
sclho de estado, em no las revel'saes, em varios aclos niplomalicos exitilem já olferecidos ou acoilos, discuLillos o admillidos alguns principios de dil'eito inlernacional privarlo que
eslabelecem, não só pl'ecerlenles, m3S digamos ai'sirn, regras
do nosso direito, como taes reconhecidas pelo governo: por
quo·não ha da isto ser coordenado?
O SR. FEnnAz;- Os trihunaes ignorão cssas regras.
O SR. PJ:I!1mu BUE~:O:- Convinha coordena-las, nM só
para conhecimento dos tri~unaes, corno muito bem acaba. de
,dizer o nobre senador pl'la Bahia, como para evitar outro
inconveniente, que é a. falta Ile ,unidade de vistas na a.:ção
do governo. .lIIuitas vezcs, pnr não ser lembrado um principio já discutido e admittido, será ilJnovado outro com alguma
dilTerença, por um acto posterior. Esga collecção firmaria,
portanto, as hases de nosso direito internacional privado.
O SR. FERlIAZ :-Antigamente nem algnns tratados erão
puhlicados.

d.e estrangeiros alj fallecldos eão arrecadadas, a quc cnradoria são coaliadas, quem fará 05 inventarios, quem terá fi
compeleueia ou jurisdicçITo das nomeações dos lutares, elc.
Se isto fizermos, notaremos os nnicos casos em que a le;.:islaç.'io da França deixa isso depe~llente dos tratados, e tirare·
mos a conclusão de que fóra .dessas excellçóes o gnv(·rno
franccz não é seuhor de, mediante convencões consulares
'
revogar as leis do seu paiz ; não o pódo faze"r
Portanto, ainda que um consul hrasileiro exij'l. que se nispense em taes leis da França elle dirá: « Vossa exigencia nem
dovêra ser aventurada, purque um governo conslitucional
repre~ent~tivo em suas conveuçoos e tratados não revoga as
leiS do pUIZ.» So, portanto, dissermos a um C011sul francez :
"VÓS exigis que façamos concessões a respeito das quaes
vosso governo nao nos póde assl'gurnr reciprocidade, porque
a legislação de vosso paiz a não admitte " : esse cnnsul não
terá que responder.
Estas ohservacões que olTereco á considerac,To de V. fx,
para aprecia-las éomo julgar cO[lvcnienle, e pira que opportunamento, se entender util, expessa suas ordens u respeito,
creiu que podem ter allplicação couveniente:
Eu tinha pretendido expressar algumas idéas minhas sobl'll
a iutell igencia das convencões consulares; mas o Ilobre seo,,O Su. PIMENTA BUENO: -!la pouco disse eu isso.
dor pela provincia de Máto-Grosso hontem provcniu me, e
Esse trahalho, Sr. prcsident~, seria de muilll proveito. e preveuiu·me com uma superioridade (Iue eu nã!1 posso acom·
creiu que so esli'lesse feito anLes das actuaes convençOes con- panhar,
sula~es, alguns artigos d~ .convenção franceza não te rit1 ií" sido
O SR, PAMNIIOS: - ~Iuito obrigado.
admlthdos com tanta fa:cllidade, ou com a redacção cOJU que
forão.
O, SR, PlllENTA BUENO: - Creiu megmo que talvez elle
Bastava talvez ter presento uma consulta no conselho de depois conclua os seus uteis esclarecimenlos a este respeilo.
estado ácerca de um projecto de convencão mais antigo, para Terminarei,
pois, aqui o meu discurso, accrescentanllo sfi·
dahi terem inferido alguns resguardos a" que não se attendê- mente uma pequena
reflexão.
rão e que derão motivo a interpretações exageradas.
As gnetas da Europa nos revelarão hoje mais uma injusEsta observação está do perfeito accordo com as illminos.,s
idéas hontem manifestadas pelo nohre senador pela provincia tiça, e não sÓ uma. injustica, como de alzuma manrira mais
uma injuria do primeiro mlnistr'J da Grã-Bretanha. Creiu qUfl
de Mato-Grosso em seu importantll e valioso discurso.
Disse S. Ex., e dissll muito bem, que os inconvenientes que todos protestamos contm essa injJslica e contrá essa injur'a
resultúrão das convenções consulares não podem ser imputa- (apoiados) ; mas por honra do pnrlamento inglez e da .ua,
dos á lei de 1860. Boa ou má, pouco explicita, pouco previ- imprensa essa injuria e essa injustiça j;l tiverão lá sua resdente na sua ge~ralidade, essa lei não é a causa efficiente posta e cootestaçdo, (Apoiados,)
daquelles inconvenientes, como muito bem ponderou o nobre
O Sr. Ferraz: - Sr. presidento, tomei a palaVl'd para
senador.
Diz ella:" O direito que regula no Brasil o estado civil fazer duas pequenas poaderações e obter nlguns osclarocidos estran~ei~os nelle rcsiuente~, sem ser por SefV!çO de sua mentos do nohre ministro de estrangeiros.
Urna destas observações é a respeito da nossa lel!;aCão na
nacão, ponera tambem ser applicado ao eslado CIVIl dos filhos
desses mesmos estmngciros. " Ora, desta disposição o que Inglaterra: existe lá ou não existe? Eu estou em duvida se
existe
ou nao existe.
resulta, prima raci~, intuitivamente? Conhecer primeiru que
tudo qual é o direito que no Brasil regula o estado civil dos
O SR. JOBIM' - Non potest simul esse el non esse.
estrangeiros. Emquanlo isto for uma incugnita, o que se
applicará aos seus filhos? Se alguns dos principios que se
O SR. FERRAz: - Quando houve as questões com a Inglaincluem no estatuto pessoal são de conhecimento e assenso terra, eu nao pude levar a bem que a legaeão em parte se
geral, nem todos o são; enlITo o que se fez? Uma convencão mudasse p11ra Paris e em pal·te ficasse em Lôndres; nUo pude
em virtude da quai se applica o que? O ineognito I Desde levar a hem que se mU'dasse para Paris com toda a sua h;:que se fez isto, fica ao arbitrio dos consules pretennerem «agem, com tudo quanto em despeza inl1eronte RO seu exerque se entenda neste ou naquelle sentido. E', pois, nccessario cicio, e ficassem lá, sem razão plausivel au necessirlalle, os
haver uma intelligencia firme por parte do governo do paiz, seus empregados, com todos os seus vencimentos, quando na"
para contestar e responder, senão tude fica no vago para o havia mister mais do que que ficasse em Londres,sem caracl r
proprio governo.
diplomalico, algum empregado que se epcarregasse por emIsto está 'tambem de accordo com que ha pouco ponden I qnanto ria escripturação das despezas a seu cargo.
Eu creiu (Iue o pensamento do governo baseou-se na espeácerca da conveniencia de coJligirem-se na repartição dos
nego cios estrangeiros exemplaros de todas as leis e regula- rança do prompto reatamento ou restabelecimento das nossas
mentos que se publieão IIOS estados em que tem~s .logações. relações; mas, ou não dar um passo tal, ou da-lo de tal arto
Na verdade não só convem que o governo hrasllell'o mande que por maneira alguma se deixasse perceber que li governo
colligir os principios, as bases de direito internacional, já imperial mnrria de amores por esse restabelecimento. Dahi
admillidos por elle, já por outros governos em relação a elle, tem resultado que mesmo na. Inglaterra se crê que existe
como conviria, se fosse possivel, que se col/igisse a legislação ainda nesse paiz uma nossa legação: um faelo o prova,
Uma sociedade que existe ha longo tempo em Londre,,;
integral de todos os astados com que temos tratados ou maiores relações. Se na re~artição dos nego cios estrangeiros se com o fim da ernanci\Jação dos escravos, dirigiu-so ao ancreassem estudos especlaes e conservassem habilitações nesse tigo secretario da l.egaç~o brasileira, hoje nOSEO ministro elll
nentido, creiu que na discussão das convenções consulares o Venezuela, que ahl reSide, pOI' ordem do governo, n,10 ~ei
governo com bastante energia e alto esclarecimento poderia com que fim ou caracter, e fez-lhe nma allocucllo de modo il
ler rebatido desde logo algumas das intm·pretaçõl's que os demonstrar a necessidade que havia de emaÍl,cil'ar os escravos do Brasil, e o ex-secretario, pe~soa rpc.ommc.n<1avci
consules pretcndêrão dar.
li
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ptlus suas boas qualidades, reopondeu·lue com algumas paIa- eu mesmo nao sabia como definir essa posição: ao mClinlc
nas creiu quo tiradas do ~ua consciencia,o nilo do instrucções passo que se retirava dali o nosso mi'histro, ia este incognÍlo
que tivesse. O resultado foi que se propalou immediatamenle á Londres fazer transaccões. Creiu que o nobre senador pela
que o governo do Drasil tralJalhava para a emancipação dos provincia do Ceará dissé na camara dos deputados que eUe
escravOS: isto foi escripto, e o ex-secretario da leg-alação, tinha ido como particular: esse inco~nito foi inteiramente
ali residente por ordem do governo, viu-se na necessidade de incognito, era uma cousa muilo publica, muito sabida. Se
declarar pela imprensa que elle não tinua missão para uma elle tinha ido em missão financeira, no Slock change ao menos
declaraçilo tal, que o que dizia era filuo do seu ~entimellto se devia por certo conhecer a iua estada em Londres, como
ministro.
.
muito individual, muito particular.
Ora, qual era o resultado? E' que lord Palmerston, que
Isto resultou delite estado dubio em que nos achamos: que
faz essa legacão do Brasil em Paris? Creiu que em outra ás vezes torna-se um ponco chocarreiro, desses e de .outros
qualquer circu'mstancia ella devia ser retirnda para o DI'asil, factos taes tirou algum motivo para mofar de nós; é o' que
qualquer outro paiz assim o toria praticado; mas gastar se, agora succede, como disse. o. nobre sen~dor p~r S. Paulo,
despender-se com os nossos empreg-ados residentes ali que pllltou o processo da emanCIpação dos afrIcanos livres•..
estão creiu que sem fazer cousa alguma, me parece que é
O SR. PIMENTA. BnEM: - A ladainha.
uma cousa absolutamente inconveniente.
O SR. FERlIAZ : - .... de um modo tal que com graca foi
Que o ~overno por parte do ministerio da fazenda tives>e
aI "'uma pessoa encarregada de seus negocios em Londres, reputado uma ladainua perfeita pelos outros membros dó parentendo perfeitament41; que tivesse um empregado encarre- lamento. Ora, todo o mundo sabe, não ha nioguem que i!(nore ,
~arlo .da escripturação financeira, como tem, o qu~l . é um que o processo da emancipacão não é desta maneira feito DO
anllido da mesma legação, tambem o en.tendo ; mas direI cOm' Brasil, é uma causa seria e"a que o governo se presta sem· '
tudo qtftl n:to era necessario mesmo IstO, porque a casa de pre; até succedeu em alguma época que o proprio juiz de
nosso agen te tem filiaes em Paris, os meios de communica- orpbãos por si começou a conceder cartas de emancipaçãO.
cão hoje na Europa siío tão faceis, são tão rallidos, quo toO SR. PUIE"TA DUENO : - Summariamente.
ilas as legaçõe~ podiiio sab.er, . quo os negocios á cargo da
O SR. FERRAZ; - Por esses e outros factos se pólle dar
!egacão passal'liio para Pal'ls, IstO e, não para uma legaçao razão a esse ominente homem de estado para faUar dest'arte
ele Inglaterra' em Paris, mas para a legação de Paris. e deste em desrespeito a nós, e Dlesmo com quebra da nossa digmodo se poderiilo obter todos os resultados que talvez se nidade.
aJleguem, servirãO de base a essa medida.
O SR. PlliENTA BUENO:- Apoiado.
Ora tanto mais eu admiro isto, quanto a severidade da
economia da part.e do governo tcm ido alem de tudo, princiO SR. FI;:nRAZ - Senhores, sejamos francos; eu quero que
palmente nos ultlmos tempos para com os empregados do
dil~lomacia 00 Brasil seja o inv~rso d.o que Talej'rand quo•.orpo diplomatico a .quem se tirarão as gratificações que per- a.ria,
IstO é, que suas palavras seJão sll\ceras e que nllo de·
r.ebliíO á longo tempo, com consentimentc do corJlo legislativo
alO a que 1I0S fação criticas ou epigraollllas como acaiJa
que decretava os fundos respectivO!.; mas este principio fa- mos
de fazer lord Palmerston. ~Ias, o que é verdade é que lord
lhou nesse ponto; porque razâo ? Por uma razão politica? Palmerston
está acostumado a fazer isto com todo o muMo.
Para fazermos crer á Inglaterra que nós demos aquelle passo
O SR. uRÃo DE S. LOUlIENÇO:- Não, com os fracos.
talvez obrigados por algumas circumstancias quo actuassem
no paiz ? Para certificar-Ibe que nós ardemos, como já disse,
O SlI. FElIlIÀZ :-Com todo o mundo; é verdade quo oUe
.Ie 11mores pelo reatamento de nossas relações? Si é por isso, recua, mas de vez em quando faz.
.
SI'. presidente. eu admiro mais o plllcedimento do governo
SR.
DARÃO
DE
S.
LoullEN~() :- Com a França não fai.
O
11\16, tendo-se-lue olferecido a mediação de fOftagal e tendo
O Sn, FERRAZ:- Com a França agora mesmo não se acaa rainha de Inglaterra em pleno pal'1amento isto manifestado,
ninda no principio deste anno a fa.lla do throno dava-'se como ba do dar a ameaça da Prussia, de publicar documentos om
desconhecido um tal passo, do sorte que eu cada vez mais que podia-se mostrar que miU intenções da Inglaterra contra
me persuado de que a linguagem e os manejos da diplomacia li França eriio manifestas?
silo insondaveis, tem uma linguagem toda particular de modo
O SR. RODRIGUES SILVA :- Faz sua dil'erença.
que não poderuos nunca ocrediltlr no que ofla diz, mas sim
O SR. FERRAZ:- Hoje não está mesmo quasi demonstrado
no que se faz.
quo são apocriJlbos os documentos relativos à renovacão da
sao ta ailian ça ?
•
O Sn. PIMENTA. llUEIIO: ~ R' mais sofiãO'.·
O So. FsolIAz: ~ A verdado é que ha eXemplos dll que
O Sn. SaVEIlIA P-A MOTTA :- Isto prova o contrariv do
.
mesmo nos tralados se inserem expressões que se entend'em que V. E~. diz. .
I)elo conlrtirio, mas eu não desejava jâmais que enlre nós . O SR. FllnnAz :~ Mas qllaJ é, pergunto eu ao nobre miIstO procedesse.
nistro, o resultado da intervenclio ou dllmediaeiIo portugueza?
Passa-me agora peta mente um e]:~mpl? disto. Em c~rta Que passos fêm-se dado r Igôoramos tudo, ê parece que de
época celebrou-se um trRtado de aI'lDls!lcIO por tantos diaS,. proposiro' ignoramos ~i:do, até as cousas ql1e estão mais ligadas'
um dos exewtores entendeu que não abrangia as noites. com o futur& d& Brasil, cousas que com quanto sejão de
E' o preceito de Talcyrand, que diziia que a palavra não direito eonsagrad:B pela constituição á' corOa, todavia ne~ra dada ao homem, para manifestar o que sentia, mas para
.nhum ra:iz c'ODstil'ucionaf. deixa' de t~r algumas informaclíes
e encobrir e manifestar o que não sentia.
sobre ellait. devendo notar-se I}Illl era do grã JIQlitica mais Oli
Eu pergunto: qual é' a Jlosição do nosso mini!llro em Paris, m~nos orient~r.se .a opin!ãO sobre materias desta natureza,
o que taz elle, ante quem está acreditado? () nosso mioistro Tem' progred~ 'o a medIaÇ/lO portugueza ou o governo inglez
óde entender-se sobre a nel(ociacão que ora pcnde com li tem pracrastlllado os seus lralialhos tem admde'? Nós ignoYnglaterra ? Nao. Que faz ali? Está couforme o regmamento ramos.
.
ou a lei que rege Ocorpo diplomatico este passo? Nil.o, porque,
As folhas da ElITopa que recebemos nada nos dizem e é só'
Cle.sada uma legação, o individuo deve ser posto em disponi- de lá que p.odelDO!. t~r j»r iflfenci?a.d~ aS' primeiras noticias.
bilidade. Mas porque razão, co=, porque? SeMo for alguEm segulltà pedIreI ao nobre mIOlSt\'o que se digne de dema razão indivIdual, arguma consideracilo pessoal, em quo clarar
ao senad&, para: que possamos dar um voro· conscien"
eu.acompanharia o gabill.ete, razão pu~lica Dão existe pa'ra doso, se a seeretaria' dos' estrangeiros, como 50 acha em: S611.
Wll tal procedi~ento.
relatorio, não está bem dotIda de pelisoa!. Se 56 acha bem
dotada, como posso pre~umir, se o pesso.al é idoneo, para que
O SR. PIlIENTA BU.ENO : - E' ministro sem funcção.
addldos ? Se ba neceSSIdade de economIa, se esta economia
(). Sn. FElII\AZ:'":,, Eu creill. que é ullla cousa anomala; kz com que a fouce deSl'I'uidora acabasse ou demluisse a!guna
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cMpregados do corpo diplomalico, aliás dignos do toda n con de Londres para Paris. Ignoramos todos eslas cousas quo o
sideração pelos seus talentos e serviços, nomeando-se, COII paiz tcm direito de saber.
servandt-se ou elevando-se oulros que não os tinhão, e ate
O SR. MINISTRO DE ESTRANGBIROS: - 'V. Ex. ignora qull o
alguns indignos de se acharem empregados, para que, senho- ministro veiu por doente 7
res, addidos 7. Qual é a importaneia que gastamos com estes
addidos 7 Ora, quando falia em addidos nao estou persuadido
O SR. FERRU: - Ignoro.
que os haja muilos na secretaria de estran;;eiros; mas é
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS' - Os jornaes lem dito.
porque quero desds já estabelecer o principIO para que se
cassem todos os addidos que existem em diJTerelltes repartiO SR. F~;RRAZ: - Mas perd6e-llIe, nao veiu só o cher~,
cões da fazenda, quando ao mesmo tempo se manda diminuir
Porque não ficou ali o secretario servindo na falta de encarnellas até praticantes.
O nobre senador por S. Paulo com o cabedal que possue, regado de negocios como aconteceu no Chile 7
com a experiencia que tem, fez muito boas observações sobre
O SR. FE·RREIR.\ PENNA : - Tambem nunca 60 explicou a
algumas necessidades do serviço publico, mas reforçando a razão por que esteve tanto tempo vaga a legação do l'araguay. ,
argumentaçiIo do nobre senador, eu Ibe ponderarei que, por
O SR. FElInAZ : - E' de outro tempo, nlto sei.
exemplo, no Baltico, e sobretudo na Sueeia existem portos
Ainda tenho algumas outras consideracõe~ sobre esse esonde niIo temos nem um vice-consulado. Havendo representa'
ção do conEul geral para ali estabelecerem-se vice-consulados, tado. Pergunto cu temos entabolado alguma 'negociação 'I
e'las forão desprezadas; e como póde um consul dar os e,- Poderemos te,· e~perailças .de que ne~ociações ainda uma vez,
clarecimentos quo o regulamento exige, quando não tem se entabolem 7 farnbem Il\noro. Diga-me agom o nobre senesses lagares nem uma pessoa que ao menos legalise autholl- nador pelo Amazonas, o relatorio trata de al:::lllna nel:ociac~o
ticamente os manifestos das embarcações 7 Nós pensamos ou esperanca de abte-Ia relativamente ao Paragoay 7 Naaa,
,
qlle aquelles portos nao podem inspirar interesse ao Brasil; um silencio "de tamulo.
é um engano muito grande; naquellas paragens ha um g-rande
O SR. FERREIRA PENNA : - Um silencio admiravel.
consumo dos nossos productos enós, mesmos aqui, recebemos
O Sn. FnnRAz: - Isto mesmo se diga porque lemos ali
por via de Inglaterra productos dali que vão para seu territomuito importantes e ainda nao houve, creiu eu,
rio, e de lá transportao-se para aqui. Entretanto esses portos interesses
um só relatorio que não tocasse mais ou menos a respeito
em grande parte não têm nem um vice-consulado, o governo ~elles, de um ou outro modo.
'
negou a sua creação, ao consul geral que a solicitou.
SR,
FERREIRÁ
PENNJ.:
São
relações
muito
importantes,
O
O SR. PmENTA BUENO: - São interesses á reveli:l.
O SR. FERRAz:-Niio posso persuadir-me que tenhamo ..
O SR. FERRAZ :-Todos sabem mesmo que desses portos
vem para aqui directamente outros generos como madeiras abandonado a discussão de nossas fronteiras e' o desejo dtl
em grande quantidade; e porque pois não havemos de estabe delinil-as de qualquer modo; mas, entretanto, o senado ob-,
leeer vice-consuladl\S para aquelles lagares indicados pelo serve que a par do nosso silencio, desse nosso estado (niIo
nos.,o con~ul ge~al 7 C~eiu que não se despende cousa alguma dig-o de nel(ligencia, nós não somos jámaiô negligentes, o:;
filhos dc portug-uezes são scmpre activos), a par desse nOl'~O'
c.om a eXlstencla de vIce-consulados.
estado ue indiíferença vemos que o l'araguay, sem uecessiO SR. PAIlANBOS :-Só tem emolumentos.
dade, sem razão alg-uma plausivel, toma a allitude de' um«
O SR. FERRAZ :-Passarei agora a um outro ponto.
potencia militar muito forte, e cada dia quer pOl' ",ste lado
Sr. presidente, eu não posso por modo algum comprehender quer pelo seu progresso malerial, essa posicão vai tomando
como de um momento para outro so retira ulUa legacao em um vulto mui!:) importante. Estou persuadido que n50 devenio;
pezo de um paiz, como o governo ordeua ou consente que r~ceiar jámais do espirito de conquista de um esl<H]O qne lém
IstO assim se faça. Temos relações muito Imp.ortantes. temos a rórma representativa; mas, o exemplo dos Estildos Unidos
questões vendentes com um dos estados do RIO da Prata, o em relação ao Mexico e o exemplo de alguns estados que s~
Paraguay; mandamos para ali uma missão e de repente ella governão dictatoriDlmente como o Paragu'a-y,me parece (Iue AO:;
appareee aqui em nosso porto de retirada. Eu não pude COlI,- deve pôr rle sobre aviso. Não descjo jámais a guerra, meu
prehender a razão disto, não soube se era Ia7.<1o política, se 'paiz não póde f1urescer no estado de guerra, mas não deverazão muito particular e tambem o senado, o corpo legiôla- mos SOl' tão descuidados, t,io indiiIerentes ao f1rog-r~so mitivo, a populacão inteira do Brasil, ignora0 ainda. Lembl'an- litar desse paiz e ao progl'esso de suas estl'llllas de ferro (I ue
do-me de retirãdas semelhantes que houve em outro tempo, segundo me consta, e se póde reconhecer, têm especialmente
filluei um pouco assustado da existencia de alguma ruptura um fim estrategico.
d~ relações com o Paraguay.
A par disto, SI', presidente, tambem é reconhecido o proEm outro tempo constou-mo que até um dos nossos diplo gresso de sua marinha militar (apoiados) e estou por certo
matas quasi perdeu a cabeca porque mettião junto de sua que sua: pO;iÇiiO se já nall é, em brev~ sorá fonnidi1-vel para
casa grande quantidade dê barris de polvol'a, e em conse com qualqu~r dos oulros paizes limitrophes ; e nós, senhores,
qucncia disso tomou all(uma providencia para v'ir. Outros não devemos I'eceia,' sómente por nós, devemos receiar por
casos desta ordem se repetirãO. Ol'a, dada repentinamente a nquelles que se acbão lig-ad05 comnosco por tratados; é do
retirada de nossa legação parece quo .houve algum disturbio, interesse é obrigaçãO dll Brasil manter a indcpendeneia de
alguma ruptura de relacões. ReCOrrI como um homem que alguns dos estados do PraCa, ou antes de todos aquell~s eschega de novo ao paiz ao relatorío do nobre ministro e não tados.
vi nada a este respeito. Perguntei a Illim mesmo: onde esO SR. PI~IENTA BUENO :-E,pensar no futuro.
lamos? Para onde vamos'/ Nós que nos relatorios damos
clInta de quantos batalhões de guarda nacional, Iluanta cousa
O Sn. FERRAZ: -Mesmo na emer:::encia suscitada pela
pe,rluenina póde dar-se, ató de demissões em conformid,lde da mis~àO espeCÍ'ál repare o senado que ~lontevidéo immeeJi'ata:leI, etc., a respeito disto que é um facto importanle, um mente mandou uma missão exlraordinaria ao Para'g)lay pri-,
negocio que podia ser transcendente, não vem nada men- meira e scgUllda vez; li primeira vez danllo-Ihe as 'maiores
cionado no relatorio 7
satisracões, afim de se collocar no estado de perreita amizade
O SR. FERREIRA I'ENNA: - O facto foi posterior á apre- com esse paiz ~ctualmente; e depois da mediação de paz d&
que o senado tem conhecimentll, oulra missão foi lIImbeÓ1.
senta~ão do relatorio.
Nao receiemos da influencia do Paraguay por cerlo, mas
/? SR~ FERRAZ: ~ O nobre senador deve auender 'que a tambem não nos i.olemos; temos Rrandes Í1iteresses' que no!>
r~llrada elfectuou-se primeiro para Buenos-Ayres e depoi" devem collocar em uma posiÇãO de sobreaviso em reJatão a
para allUi; e aLi mo admirou mai! porque a ida dessa lega- lluaesquer te,ndenclas,
. ,
Eu lHio sei se algnma COUS,I ha sobre cesSilo de teml()fl1),
çâO para Buenos-Ayres loi um arremedo .da ida da legação
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diga o qne pensa a este respcito, que passos tem dado, quae~
"ilo as inten~ões do gcvemo,..
_
Ora, ao passo que eu .'ligo IS~O, nao pOS50 de ~o;lo algum admil.lir 11 ta] panaeea de lIlter[JOsto~ no RIO-Gr.ande ;
que .se estaheloção ~m um r~gulamenlo,medldas nug-alonas que
n~o tem alcance algum e que nao podem ser aconseluadas, ne!D
pelo inleresse do Ilaiz, nem por a~uel1es que têm ex~rrencta
do que sào alfandegas, e do que e o syslema de transito 6 de
intreposlos.
. .
,
Não sei o que ua sobro limites do RIO-~rande do Sul..m~.s
o que é verdade li que julgo que os negoclOs dessa provmcla
nrlo vão bem.
'
,
Senhorei, tenho informaçO~s de que a reunião da guarda
nacional foi feita ali de um fIlodo orlo convelllente, DeVia-se
aproveilar para deslacar a gente do interior da p~oviDcia e
não a das fronleiras, A !renle das frontClras esta cansada
O SR. PARANDOS:"":'- Além da linha?
do servico e é loda c%rada; qual o resullado ? Tem havido
uma disürcão exlraordinaria : negão-se ao serv i~'lJ do p" iz o
O SR. FERRAZ: - Mcsmo nesse logar contestado tem-se vão prestllÍ'-se ao serviço de }<'~ores. Depois, era uma reserva
nlqnwmenle concedido dalas de terra, dizendo Corrienles "lue tínlmlllos sempre na frontel~a para u.m momento ou OUtl:O,
lJue esse lerreno luc perlence, enlrelanlo que no tmLado nüo porque aquella genle póde reulllr-se muJlO facilmcnte. (Apow
ralificado a Confederaciio Argenlina reconhecen que nos per- dJS.)
tencia pelo principio áo uti possitLetis, e, além dislO, o Para(IJa alguns apartes.)
I;nay tambem contesla esse lerreno. Pergunlo eu: temos
feiLo alguma cousa' sobre este assumpto Y Nesse terreno
O SR. PAnANuos: - A regra é que devem obdecor ao go'1u~stionado exislem cidadãos brasileiros eslabel~cidos, é um verno do seu paiz.
negodo muilo imporlanle.
.
O Sn. FEHnAz: - Não posso persuadir-me que a admiNosso direito de possessão ia mais além daquillo que fôra niSlração da guerra se acbe ainda no pé miseravel em que
fixndo por esse tralado que não foi ralificado ; mas nós que se achou por muilo lempo; mas, s~nuores, os c?rpos ?e IlIlha
declaramos sempre que não queremos angmenlar nosso terri- marcharão sem barracas e fil1\OS de oulros mclOs, ale se lu!'
torio, servimo-nos da base do tralado creiu que de 117<1.; de"ia a maior parto do seu soldo, e tudo iSlo duranle um indemonstrámos assim que não temos essa ambição de conq~isla 'e"no rigoro:lo, e se acuão ac"mpa~os sobre as marg~ns.do
ou de ~bter terrenos; queremos sómenle obter boa.s dIVIsas, Pírauy onde o frio é intenso. Não seI como não tem haVIdo
\,01' meio das quaes possamos manler relacões não mterrom- grande perda ne Renle, filas estou persnadido de que pneumoI'ldas de amizade com os nosSos vizinhos.:"
nias c oulras moteslias devem fazer progressos ah. O m~re
Era, pois, Sr, presidenle, uma das explicaçil~s ou ioforma- tual Santos Darreto, bomem que prestou grandes ser~Jç?s
~Oes que eu desejára obter do nobre ministro; a materia é quando commàodaole do nossO exercilo, passou na provlDcla
imporlanle.
do Rio Grllllde rJo ,Sul por provas bem amargas quando elllSo fizerão algumas explorações sobre uma das partes desse prebendeu S'las operações, perdeu uma m~o pequena parle
Jerreno que foi objecto do tratado nao ratificado, a que me da tropa por lalta de abrigo, ,por falla de meIOs nec~~sa~lOs;
!C'eri, o corpo legislalivo não teve conhecimento do resultado e como se mandou agora de Santa CaLbanna e das pnnclpaes.
dessas explora~ões. Forão ellas incumbidas ao tenente coro- cidades do Rio-Grande de Sul a tropa sem barracas, sel1! os
nel Campos, hoje director da escola mililar da provincia do meios necessarlOS Ilara resistir ao rigor do im,erno ?
Rio-Urande do Sul; creiu que esle tenenle-coronel absorveu
O SR, JOD.llI :-No lempo de D. Diogo os dedos. dos pés
mais de um anno nesses tri11alhos que não se concluirão,
diz-me agora um nobre senador: pergunto eu, 1em o corpo dos soldados cahião de gangrena.
legislativo, tem o Brasil inteiro algllma idéa dos resullados
O SR, FERRAZ :-Isso denota a má organisação dos comdesses lrabaluos? E' uma cousa muito imporlante. Emquanto missariados enlle nÓs e negligencia da parle das autoridades
nos fallecem estas e oulras informações, temos todas essas rriilitar~s que não-de~iào jamais consentir que a trepa marminudencias gue, póde·se dizer assim, avolumão os relalorios chasse s m barracas, sem capotes e sem todos os outros
dos nobres mInistros. Onde se acuão esses tralJalhos? Como meio~ de abrig-o. Consla mesmo que uma parte do~ cor~ltS
for50 fe~"9S"I Todas as tenlativas forão ou nào baldadas? não linha moxilas em eslado de marcha, e como esla oulras
VerificaTão-se os cakulos de longitude, e latiturJe feitos pela necessidades sentia.
anliga commissão de lilIliles? Nada sabemos. Verifi.carão-se
Eu paro aqui, Sr. presidente, porque entendo, como o noos marcos que enlão conslava que se tlUhão ali afincado Y 'r~ senador pela provincia de !lato-Grosso, qu~ sobre os
Tambem todos nós o ignoramos.
resultados rio ultimaium devemos guardar a maIOr reserva,
. Essas pala'vras que dig~, l!ão são absolutamento d~ oppo- não estnue) ecer nma discussão sobre este ponto qlIe possa
slção; mas nós lemos o dlrello, Osenado, O corpo leglslatl VO, emburaear o governo, Apenas I.lle desejo f~licid~des, que
tle exigir essas informações que nos devem orienlar, e cabe possa obter sem quebra da dlgnHlatle do paIZ, amda com
a~ui i1pplicar a r~llexão do nobre senador pela provincia de grande cuslo, com grande ~omllla. de despeza, o qu~ elle
S. Paulo a respeilo de oulros escl.ll'ecimoulos, cuja necessi- nrelende. Mas se não nos e permlll1do por taes conSIdera·
dilde elle demonslrou.
~'ors aventar algumas idé"s nesla sessão, o farem.os para a
Irei um pouco mais adianle,. e pe.rguntarei ao nobre minis óulra e no fuluro o bisloriador, estou persuarJldo, contI'O o que exisle a r~spoito da prelenção da Bolivia de obter rJemn~rá mui las dessas medidas qne se tem tomado sem neum porlo cm lerrilorio que não li do Brasil para transito, e ce~sidade u l ' g e n t e . ,
.
,
se converia que'por qu<.dquer mo~o nós facilitilssemos o lran- ;::Cllnsta-me lambem, SI'. presulenle, lJue lem b1lvldo dlverSilo de mercado nas e de passageIros (apoiados) por parte do g"'lIcia enlre o commandanle da brigad'a daguar~a nacional,
noss~_ lOl'l'ilIJri?, conlraslando assim o principio, na mi!lba e all;nm commandallle tle corpo. Uma arltllllllsrraçao experlen011lnlilO, ca!;ullIloso rle ncgilrelll-se os meios de commUlllca- le lcria evitado isso, porque, conhec~nrl~ o pessoal ~lomeado,
ç50 onlre os dill'erenlos eSlados vizinhos. Daui não póde re· qual'luer pessoa que conbeça a provmclll do IIIO-Grande do
sullar perigos aos nossos limiles, elles podem ser resalvados Sul, diria: « E' illlposslvel que commande a brigada esse
em qualquer couvcnç,io,
illdividuo sendo lenente·curonel tio 1" eorpo fulano de lal. "
Se se ff)5~e prescrular aJg~lIs boatos, se se los:e mesmo reO Sn. PAnAMlOs: - E' preciso acabar com '0 quasi inter· mexer no arcuivo da prov1l1cla, la acuar-se·umo provas da
;licto a c t u a l . ,
' incollwnicncia flc.lJlll dCSSl's"eoml1landallles. I'arl'ce·mc. (lOIS,
O Sn, l'Ela:!L: - De,rjo, roi:l, ~uc o nobre miuictro !lOS 'Sl'lIhOle:l; 'luC foi iulcliz a ~lUillea~ão dc'um IIcs,es olliria~,
~c

nós lemo;; cedido ou temos prelenção de ceder alguma
I",rte de 110S00 lerritol'io questionado.
Não adiuntare:i idéa alguma sobre isso,' nilo porque algumas pessoas já se lenhão pronuuciado de um ou outro l!I0do,
mus porqne, podcndo exisli~ negociação pendenle ou lIllerrolilplda, não quero de maneu'a alguma embaraçar ~ governo
COlO dec1"rllcões flue possão mais ou menos com~hcar o eslUllo dessa negociação; mas me parece que nós lemos mUllo
r1i:lculir aui. '
1'01' um tratado que creiu não foi ralificado pela Conledcr~ ção Argentina, lie definirão ';10ssos limites com a mesma
conlederacão em urr parte que e conlestada pelq Paraguay;
e~tretllnlô const~
e sobre c~se lerreno a provincia de Cornenles tem conc~ ./0 sesmanas e dalas de terra a colonos
a oulras pessoas.
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niiu se !'ólk outeno!er oonl o sen '~hefo, que vivem semp·o om lueLI, c dahi uos todos conhecemos qUiloS as conse'Ioencias, que inconvenientes, VOI·igos c mesmO' t\e:<graças poIienl ,,,,,ull,,,· para o servl~o puhllco.
.
E porque fui nomeado um e OUtlO omclal aomesmo rempo?
1'1,;11 quero examin?.I·. I'osso afiançar que mUltns dos omclaes
flUO

{~esignados S;LO

dignos fie tudo, não po~~t) porém afiançar I~lo

do lodos, mesmo porque cu live doeumenlos que prova vão que
(fl~nm Ililo era dlgnu do commando.
. .
Perdoe-me o senado que eu falle destas cou.as a'lul em prosen~i1 de l'es~nas lio enteudiJ,;s, mas ellas 5iln ind'llgent~s e
estou persuadido de que cOllcordariÍõ comigo. E nes~e reclllto
ha mais do uma pessoa ([ue conhece bem a provlf,cla do RIO
Granue do 3ul princip:llmente o uobre marethal. o Sr. mill'Luez J~ Cuxia~. ~ o uobre seuador pela pro\'iucia do S. Pilulo,
o 31'. Pimenta Dueue,
O Sa. DARÃO DE 1'IIUPAMA :-E o Sr. Jobim?
O Sn. FERRAZ: - O Sr. senado!' Jobim conbeco como filho
dali, mas nunea fui administr,ulor daque/la pr~vincia ; ~sl.' 11
dous seI1hores [l. quem me refiro for,lo seus dignos admInIStradores.
Sr: p: esidente ha aqui uma verba conlra a .qual eu votari~,
que vem a ser os eilll"'e"ados elll dl:ipolllblhdade. Eu crelU
que esta faculdade dada vola lei é uma faculdade falai; ha
empregados em disponibi}itlade, cuja razão nillguem c"nhe~e;
homclls distillctos pelos seus ta!elltos, pela su.a exper/enclo.
pelos seus serviços, estão ba lonlt" tCl~lflO em dlsP.oululhtlade,
e outros têm sido emp:egad.os .0 têm Sido promovido.. 1Ilan,Iarãu·se collocar em dlspoulblhdadc algulls secretar/OS dp. le"acão e nomearão-se addidos; eu creiu qu.e e!ll'[uallto hou~e;se um addido, um secretario em disponibilidade, não se
dwia nomear um outro qualquer.
Ora eu não poderei ser su'peito, sobre o objecto de 'Iue
mo vou occupilr; ,permiLLa-sc-me, port<l:lto, .a .seguillte p~r
I:unta: porque I'az,lo !la do estar em dl"polllbJildade ? Sr.
Ser"io feiIeira lIlacedo, e como 0110. mUitos outros dignos
emprogados do corpo diplomatico? Que r~zão !la para se
fazerem promo~ões quando existem !lluitos outros em disponibilidade? Nilo serão dignos '/
Houve um regulamento, creiu que no ministerio de '2 de
marco, em que se estabeleceu a regra IAuito louvavel de
que ílão pudesse ser nomeado um individuo para o logar ~e
a Idido que nã.o tivesse, além de uma carta oh tida em palz
estrangeiro, uma' prova de frequencia do curso a que se re·
feria essa carta; é uma lei que ficou letra morta, porque
forão nomeados na ulLima reforma alguns individuos que ohtiverão carta não por meio de bons OU máos estudos, l'IIas
por meio de eompra, que não Iiverão fl'erlueneia, e que não
ol'ão necessario mesmo quo entrassem no quadro, porquanto
II par desses OUtl'OS forão demiLLidos, eu postos á margem
sel!\ razilO plausivel.
Ora ua razão do servico publico que aconselho uma medida destas? Senhores, perdoe-me o senado a franqueza. não
quero censurar a millistro algum, mas croiu que, quando se
faz uma reforma, el/a dove ter o earacter de justa, do compreta. DemitLir-se uns dignos, pÔI'-se á marg-em outros, e
Illandar-se inscl'ever nos quadros pessoas que não têm habi
litações necessarias, é uma cousa quo nào pódo absoluta
mente ser justificada. Se 50 diminuisse o numel'o dos addi(lus, pondo-os em dispouibilidade. bem; mas não diminuiu-se
o numero dos secretarios, e dos addidos, e pozerão-se
alguns em disponibilidade ou demiLLirão-se e nomear:lo se
oulros que não podião entrar no quadro.
Ora, se i,to se desse a respeito do pessoas de merito, eu.
~onvinba, ao monos havia uma razão: "Oh! premeiou-se o
IllPrito ;" Ulas Hão. E note V. Ex. uma ·cousa, que nessa~
reformas mais ou meuos predomina o seguinte principio:
at[uoBes que têm o curso de direito pelas faculdades do Uruzil sãu postos
margem, os outros quo têm cartas compratlas ri quo est,10 pejando o 'juadro diplomatico. Eu e.;tou
'lUO um ministro, no s1'stema paJlamentar falseado como est,j
eutre nós, vr)·so eÜI tortura quarlllo faz Ufia reforma, posso
dtlsculpa-Io, mas n~o I\osso justifica-lo.
. Eu p lderia, Sr, QtlSidente, ,linda pedir ilu nobre ministro
lIlrUnUcl~ÕeS ,olHe um ponlo 'lur nào e ,ó do seu tempo; eslas
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informarües lcriào 60mento por fim prolligal' um abuso que
se dá laivez bem sciencia. dos miuistres, c vem a ser oS passeios sem'licenca que duo os nossos empregados do Corpo
r1iplomalico por 'di[er~ntes paTt~s da Europa. Croiu IJue d~ve
haver uma prOVidenCia sobre l,tO; alguns destes pa,selOs
constituem residencia. fIa empregados que iãoi\,sua legação
IJuando julgavão ~onveniente~ ~ o mais ,tempo estavão em
outros palzes. Drra o nobre minIstre: ,,.f';omo pOt!emos nós
s.1·ber se- a rapidez das colllmunicacões lia Europa é tal que
pa,são esses actos desaporcebidos?'" N,io, ás vez~s vivião
seis e mais mezes cum permissão da governo, de forma (lU~
o passoio el'a, antes para o Jogar da l~g;IÇ"O, do que para'
o logal' onde de faolo el1es estavil'O resldmdo.
Eu não pUlle 'hontem ouvir o resto do discurso do nobre
senador pela provinci'l do Malo··Grosso; elleann,unciou .que
faria observacões sobre a organisacão do c0"P0 dllllomatlco,
não sei o sentido em que as fez, nias solire a necessidade d1\
reforma do corpo diploruatico eu· uno· os meus vo.los aus votosdo nobre Mnailor. A nos6a diplomacia está redllzlda ao caraoter (IUasi exc1u~ivo de representação, entretanto os nossos
minislros mio têm representação; ~ systema fral!cez .me parece digno 110 ser adoptado; elle é filho da eXpel!e~Cla. UIl}'
niínislJ'o com o carader de encarregado de negoclOs o~ de
residon te, ulio póde em certos actos d~ clirto ser rec~bldo.;
para evitar isto creiu que o governo concede~ ao n~sso ministro elU Berlim, pessoa digna de toda a eonsldcra~ao ...
O SR. PAMNllos:-Apoiado.
O SR. FERaAz:-.... as honras ou o caracter de maior repre.eutHção ; elle é enviado extraordinario. sem os ven~f.llen
tos correspondentes, tem os vencimentos so"!ente de mln,stm
I'esidente. E porque? senhores, ató suecedla quo a senhora
do nosso ministro era convidada para algumas funcções da
côrte e elle o não podia ser.
O mesmo succedo ém Yiwna, o mesmo succede em outras
partes; e devo em ahono da T~rdade ~eclamr quo um 1.10:
melhores empregados da nossa diplom,]cla, umdos melhor~,
ministros que temos,. é o Sr. 1IIagall~ães. ~II eu observei,
que elle era bem qlllslo e mUito estImado, a sua casa era
frequentada por todo o circu.lo diplomatico e pelas p~ssoas
lUais gradas daquella côrte, entretanto elle não podia ser
convidailo para alguns actos da CÓrle, porque o seu caracter
el'a de ministro resillente.
,
Façamos o que fez a França: A classes de ~nviadds
extraordinarios l' 2" e 3" os ordenados pr~orclOnados,
como hoje tem 'os ~ossos enca;'regados de. negocios, roinistros
resideutes, mas demo-lhes toda n consJderaç.ão, tod~ a representaçilo, llOflj'ua o ~aracter da nossa diplomaCia, eu
repito é toda de representaç,10.
feliZl'neute eu Vi ,~e caulu na camllra dos deputndos ~ma
emenda em que 50 unia certas le~ações ~mas eom as ~utras,
como a de Turim a de Iloma e a úe BerlllU com a de 'Ienna.
Eu cá comino di;se não 56 á vista do fado de ser apresent'lda a eme,fda, ma~ ainda a viil.a de '()Olros ractos: « Temos
retro"radado até 1830; ". estes seuhol'es dev~ão lembrar-se
que;; celebre Ribadavia, Que queria ser acreditado nas duas
clrtes do Franca e de {uglaterra, por este facto não fOI acredit'ldo nem em- uma, nem em outra.
Nós devemos apreoder muito estes c06tn~es, jã <\ tempo,
e bem disse um nobre senador, que era preCISo cons~ltar as
profissõe.s, a expel'iencia e ao mesmo tempo es c~nbeClmen.tQs
que cada um tem sobre qualquer ra]110 de serviço; eu sIgo
a sua opinião, DiiD devemos ter empregadas s~não as vess~as
que se acMo babilitadas, e os Elmpl'e~os de diplomaCia prllJcipaltnente dllmandão estudos, lIã~ s6 sobro ~s diJIerentes
materias que são objeeto de sua IDlssilo, mas aInda sobre o~
usos e costumes: um diplomata que Mo os. conilece fica a
mercê de algum horullm que lhe dá algu
noções pertunetorias. N,lo·produzo o exemplo do duo " de Malakolr nl>
luglaterra, porque'parce scpultis; enlre.anto é um oxelBllla
IJue 10<los conbecem.
O SR. PIlIENTA BUENe: - O proprio Guizot em 18iO,
allezar de Joda a sua grande41.
O SR. FERIIAZ: - Sim, (oi, COUlO dizem 05 (rancezes,
muito gattc/w.
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, A materia !leste minislerio, Sr. presidente, deve ser discutl,da.por pes~oas que e8l110 mais babilitadas do que eu, e peIlIrel todavia ao nobre ministro que con~idere que é uma
das missi'les ma!s espinbosas aquella de que elle sa acha encarregad~; mUitas vezes por uma pequena circumstancía
a~ llegoClaçi'les, as relaçiles se embaralbão. Eu estou persuadido de que o conselho de estado é um auxiliar mUltn proveltos.o qUb o minhterio póde ter; o conselbo de estado vela
experlencla que eu tenho, nllo se nega a satisfazer os deveres
que lhe são incumbidos, e' sempre ou quasi sempre, porque
nós bemens somos fallivds, mimstra ao ministerio os da(l~s
dO,cumentos, trabalhos e conselbos que podem muito beni
IJnentar, e sobre os quaes se põde tomar uma deliberacão
bem madura.
•
Dir-se-b~ que is5.Q depende de demora e que muitas vezes
o cas.o eXI:;e que se prescinda àe sua audiencia: não contesto IstO. Quando tive a infelicidade de ser ministro objectos, ba'l"iade urgencia sobre que o conselho de est.~do era
oU,vldo logo; muitas vezes n1l0 dava e seu pàrecer por escrlpto por Ialta de tempo, mas os seus conselheiros servião
demuito ao minis\erio que o ouviu. 1(a m3terius (não direi
qua~ssãll,pC\"milla-s&-me areserval:em que eu creiu que nunca
deVia tomar-se qualquer resolucão sem audiellcia do conselbo de estadu.
•
.
, Se es~a ~u,dien,cia se tivesse dado! eu creiu que o, ministe
1'10 não Imagmana, não se lembrarIa da recente missão extraordinaria ; mas esperemos do tempo, elle pôde ser que me
dó razão Ollll\'a Ilegl\e; estou convencido que me dará razão.
, O Sr. DIA8 'I'.,elra ("!iiníslro ele estrangeíros);-Sr. Ir)
Ildente, tomando em c{)nslderacão as observaci'lcs dos Lonrado~ senadore.s que têm enlfado no presente iJebate, começareI por apreciar algumas poucas palllvras que o honrado
icnudor pela pro'l"incia de Mõll\o-Grosso proferiu hontem relativamente á nossa missãu especial no Rio da Prata, '
S, Ex, mostrou desejo d~ que o /t0verno dissesse ao senado ~ estado das nossas relaçi'les ali ao lempo da partida
do ultlffio paquete. Devo declarar ao senado, e já é publico
e notori~, que a missão e~p6cial teve de apresentar ao governo oriental o seu ult.:matum; apresentou-o no dia. i do
corr~n~e me?" fixao~o. o prazo ~ seis dias para a resposta
defimllva. Nestas cIrlll\mstanclas, &oohecend.. ja O, !Mado
qual é o objecto do ultimatum, entendo que não me é dado
accr~scentar co.usI1, alguma, el1.l rela.ção os diversos aclõs
pa~llculares, que ,têm de ser alli empregados como repre~aha, no caso ~e não obtermos as satisfações que exigimos.
e a que temos IUcontestavel direito. Como li natural e li de
prever, o nosso eO'l"iado procurou justificar devidHmenle a
apresentação do seu ultillla,lUllI, visto como tinbão-se es~o
tado todos os meios 8uasorios .e particulares, a que ba~ia
elle rellorrido para que sua missãO Uvesse um caracter todo
de paz.
N;).o temos fundamentos, ao menos razoaveis, rara poder
çOllhecer qual será a resposta do gonrno orienla ; e, pois,
bem póde ser que, dentr.o em pouco, a posicão do Brasil w
~io da Prata tome um caracter mais sério, e que exija da parte
lio gove~no do paiz, maiores sacrifieios ..Nessa bypotb~sc, com
il franqueza que lbe cumpre.. virá o mesmo govemo pedir ao
pv.rlamento os m~ios necessarios para. manter a dignidade e
\lonra do nosso palz.
.Não posso lambem por esta occasilio deixar de agradecer;lO nobre ~~n~dor pllr S. Paulo as palavras que teve li .bondade de dirigir ao senado, prolhgando o procedimento pouco
sustentavel ao gabinete inglez. ou anles de lord Palmerston,
sobre o ll)odo como. se pronunciou na sessão da camara dos
çommuns ,de 12' do passado, quando, interpellado a respeito
~o.s negoel~s do trafico, expressou-.se segl,\ramente de um modo
InJ~sto e VIOlento eontra o Brasil, r em circumstancias muito
deh~das pa~a nós, isto é, pendente a mediação portugueza.
(ApotadOs.)
.
O ,SR. FI!R\\Az :-Ella o que quer é um tratado de com-

desper~árão em muitos dos membros daqueHa casa o espiril!)
de Justiça liue alçou a sua voz em nosso [avor; e a essa
r~acção, sem duvida, ~e devem as pal!1vras já um /lOUCÓ modificadas que, na sessao de 18. proferIU o n\esmo lord P~l
~ers~on, d.evendo ~luiLo o. nOiSO paiz, n nossa dignidade i$
IIltelhgencla, energia e dedicação do Sr. Osborne,

O Sr., PIMENU BUENO :-E outros.

O Sn. 1I1MS1RO DE ESln_~NGEmos:- E outros se~uramente,
O nobre senador pela Bahia deseja que o gove~'no Ibe informe ácerca do. estado da media cão. Talvez ao nohre senador
não escapasse a circu!DSlancia que acabo de referir, e que
lhe parecerá selll dUVida capaz para pôr tcrm.o ao prose"u'.
mento dessa negociação. Devo, porém, observar á casa, ao
nobl.e senador, que aclualm~nte cabe. isso m~is ao governo
mediador do que a nós. Aceita por nos a melhacão lorca era
que deil(IlSSemOs ao governo porluguez estabeleêer' e éonse·
guir do governo ini~lez as bases, medianle as quaes devemos
~estabelecer com e le as nossa,s relações di(llomaticas.
Estou qu.e o resu,llado da discussão ~o dia 18, a que me
lenbo refendo, deVia &&guramente de mfluir no ml)(lo como.
o ilJ.ustre diplomala portuguez, ,encarregado da mediação, se
'bavla de comportar tendo em Vlsla as palavras proferidas na
sessão de 12, Nestas circumstancias,. tendo mesmo lord l'almerstou declarado que esperava que a mediacão produzisse
seus errei tos, eslou que este negocio continuãrá com a lentídão anterior molivada a principio por ci:cumstancias, é
verdade que estranbas ao proprio ioverno inglez. O que
posso assegurar de novo ao senado, re1.1tivamente a esle assumpto, é que o governo imperial está resolvido a não sacrificar. por modo. alg-um, a dignidade e bonra do pau li
troco d~ reatamento das relações inlerrompidas por justo.
motivo; por lal preço, &&guramente, nenhum de nós deseja
vér a continuacão das relacões diplomaticas com a Grã Bretanba. (Apo.iaáo&)
"
Como a este assumpto natural~ent~ se prende o que o
mesmo honrado sena~r pela Rallla dIsse, quanto á estada
do Sr. barão do PeueiJo em Paris, eu direi succintllmente a
S, Ex, o que penso a esle respeito,
No proprio regulamento do nosso corpo diplomatico Ge
p~evê a bYp'0these .de que a I~gação. qU;Indo por qualqu.r
clrcumstancm i>é ve [orcada a llllerromper SWlS relacõcs com
l.Im paiz qualquer e pedLr seus pas.saportes, póde ou "acolberse a ,um estado v,izinho, o~ regressar ao seu proprio paiz"
Nao gradIl li hIIwrrupçao das nossas ret1ções dlplomat.eas
com a Inglalcrra, parece\! conyenienle ao governo consenar
na Euro.pa, por causa das nossas relacões finan.ceíras com
aquelle paiz, o Sr. barão do Penedo; áUendendll a essas relaçi'les e á importancia dellas fui que o governo resolveu que
o Sr· barllo do Penedo se conservasse em Pmis; e ainrla
boje persuado-me que não. ba razão para que scja ~lIe chamado ao Brazil e posto CIQ. dis.ponibilLdade._

e

O SR. FE"R.u,-NãO digo isso.
O SR. MINISTnD DI! IlS1nANGEInOS : - SenllOres, as relações que o Dl'asil tem com a Inglaterra. são de. tal ordem.,
prendem-se á assnmptos tão multiplicados, que não é possivel dispensar de improviso a intervenção de um bomem na.
altura do Sr. barão do Penedo.

O SR. FERRAZ: -N,ãO se trala de altura, trata se de
corrveniencia,
O SR. IllINIS1RO. lll! ESTRANGEInOS ~ ~ O nobre senador
ainda pareceu reparar quc continuasse em Londres o secretario da legaçãO.
O Sr. C.nsta Aguiar, que ali se demora seguramente, por
causa dos n,l'gocios li,nanceiros, não tem aquelle caracter. ealé
está nomeadn encarregado de negoeios para Venezuela desde
alguns mezes. O governo, porém, Julgou conveniente demora-lo em Londres para ulilizar-se de seus iervicos, que ua
~(\)"·Cl.O.
r :alidade têm sido valiosos.
•
O Sn. FEnnAz :- Sobre <J.ue assumpt.o? AssuID\,to di{'loO Sn, MINIStRO DE ESTnANGEt.nos :- A injusliça das pala.'
'i~a,~ do nob~e lord, o m.odo. vlOlen.~o pOrque se eX.pressoa., plemaliço?
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Sn. iIIl~ISTRO llll ESTnA~GIlIfiOS: - Não me é possivel
3cornp,mhar o honrado senador neste terreno, nem me pai'ece convenienle referir ao senado a natureza e imnortancia
dos negocios, que correm aClualmenle á cargo daquelle nosso
agenla divlomalico.
Feitas essas observacões1da minha parle , passarei a consideraI' algumas das objee~ões poslas pelos honrados senadores ao orcamento.
J honradó senador pela provincia de 1\iato-Grosso pondetou, que na verba telaliva aos empregados da secrelaria o
fundo con~ignado lhe parecia insufficiente, e que em relação
ao ol'l,:amcnlo do ministerio a meu cargo se praticou na outra
l'aman o mesmo. que aconleceu com o cr\:amento do ministeria da justiça. isto é, lendo-so em segunda discussão determinario a sup 'ress,10 do alguns empregos, e havendo em
terceil'a ,liscussão a camara deliberado qlle subsistissem ~lé
que se dé:lse vagil dos ditos empregos; lia vel'ba correspondente n;10 se teve em altencão essa circumstancia. Etreclivamente ais;rn é, ha uma ditrérença de cerca de 13:000,;{l,' e me
persuado que, lenlJq o Orçamenlo de voltar iI camara. por
estar antecetlenteJhenle emendado. IH10 haverá.o menor ineonvenicnle em que eu proceda, cOlild o meu collega do mih • e:'io da justiça, mandando á mesa Uma eliienda nesse
senlido.
O SR. PARANHOS : - E' indispensavel.
O SR. MI~liTRO DIl ESTRANGEIROS: - Por essa ocê:lsião
o honrado scnador pela provincia de lIIaUo-GI'osso perguntou se os serviços da repadição a meu cargo erilo sati:lfeilo~ aevidamente com o~ empr~gados aCluaes, par~cendo
lhe que a reduccilo de seis primeiro:l oficiaes não podia deixar
de lrazer transtôrno ao serviço. Antes de ludo,devo ponderar à
casa que aclualmente .exislem cinco vagas, que jú não forão
~reencbidas pelos meus I\nt~cessol'es em deferencia naturalmente ao pensamento' do corpo legislalivo, que por m1is de
uma vez se tem manifestado no sentido de aehar exagerado o
numero de empreg-ados dessa secretaria. A sUllpressão, portanto, vem a ser de um simplesmente, .isto quando so der a
vaga.
81'. presidente, tendo em vistas a ontra camara e o 11:0

verRO a economia dos dinheiros publicos, e podendo esta
effectuar-se pela diminuição do numero de empregados na
reparlição a meu cargo ....
O SR. VJS(iONiJE DE JEQUITIIIHONHA: -Ap"iado.
O SR. MII'lIS'IRO 'DE ÊSTRANGEIROS : - ... o não podia eu
deixar de prestar minha sincera adhesão ao 10to da camara; e devo prevenir ao senado, que, antes de annuir á
reducção do modo eomo me era apresentada pela commissão,
ouvi os empregados da secretari<l. a quem deVia ouvir, e elles.
apezar de uma ou ouli'a observação, concordárãe comigo em
que, feita a reduceão, ainda assim o servico podia ser satisfactoriamente desempenhado, tanto mais °quanto está o governo autorisado para, em qualquer emergencia em que o
serviço se torne mais urgente ou dO' caracter extraordinario,
lançarJ mão dos empregados 'lo corpo diplomatieo que se
acharem em disponibilidade, e isto eom vantagem para os
eofres, porque os serviços desses emprO'gados, que pela disponibilidade já percebem parte dos seus ordenadO:l, vêm a
lornar-se menos dispendioso.
O SR. P'ARANHos:-TendO' e:terticio reeebem gratificações.
O SR. MINISTRO OE ESTRAIlGEIROS:- Ainda mesmo que o
governo, para obter delles um trabalho mais aturado, tenha
d~ au,gmen.tar as gr~tifrcaçõ~s, ainda assim digo, quo o servr~o e mats econOIDlCo.
O SR . .PARANlIos~-Um agente diplomatico não ha de querer
pre'sfar o serviço de um pnmeiro ou segundo oJIicia!.
• O SR. lItlNI1l'IRO DE EStRAIIGElROS:-Isso não é só mais ecoItomico para o· governo; como muito proveiloso para o em\'Iregado em' disponi4ilidade q!le assim eontinúa o aperfeicoa
as suas iJ~bilititações para mais adianlo voltar á sua earrelra
Intel'l'omplda
O SR. VISCONDE DE J!QUITINHONIIA:-Apoiado.
O Son, ~E'!IS'IRO DE ESTR!NGEmos:-E tanto póde ser isso

1O:l

rcali7;ado, fl~~ já no meu !empo chamei l!mpregados posto"
em dl:lpolllullIdade para servirem na secretaria,
O SR. FERRAZ: - Do que classe?
O SR. MINISTRO OE ESTRANGEIROS: - De seeretario~ ....
O Sn. FERRAZ: - Secretarios ou addidos.
O SR. M1~I:lTRO De ESTRANGEIROS: - ... '. e .do enearregados de negocias Não sei mesmo porque, tendo-se
acabado com os consultores, o governo esleja privado de ehamal' a ellYI.ados extraordinarios que esl<io em dis;lOnibilidade
para auxIlia-lo.
Devo uma declaração ao honrado senador pela provincia de
Mato-GroS:lo. S. Ex. suppondo que a suppressão dos consultores pudesse ler a, sua origerri na politica, lamentou O
facto; e, eom a m~des1ia que lhe é propria, desejou que eu
tivesse, para aU1lhar-me nos trabalhos a meu cargo, o fraco
eoneurso que meus antecessores eneontrárão nelle. Sr. presidente, se a medida tives,;;e por fim as pessoas que exercem
esses cargos. eu declaro ao senado q~e não podia eaeont,~1\r nin~
g-u,em lue melhor me pudesse ilu.xIlIar nos negdtlos eslrangei·
r Ih do quo o noure sena~or. A Illustração, o talenlll il juizo
prudenelal que caractensão o honrado senador....
.o SR. PIlIBNT.\ BUENo: - Apoiado.
O SR. PAniNHos: - ~Iuito obrigado a Y. Ex.
O SR. MINISTRO DIl ESTR.\NGElllOS , ~.,.. são os melhores
fiadores que elle pôde dar a seus mllilos e imporlantes trabalhos.
Mas eu já ~is.se ao senado que a medida não tem por fundamento a elImlllação desta ou daquella pessoa, que exerce a
cargo; e se alguma falia pôde provir diSSO ao minislerio da
r~partição de es.lra~geiros elle, repíto, pôde enconlrar nos enVlad.o.s extraordlllanos, que se achão em aisponibilidade, um
auxlho podcroso para esses trabalhos.
O 8R. vJSCO:'Iltll Dg JEQUlTINHOi'llIi : - Apoiado.
O SR. MINISTRO DE ESTnANGÉlllOS : -jfl vê portanto o senado quo, reduzido o pessoal ao numero que' quer a C;;riiara.
n~o fica a repartição privada dei que é sulllciente para o se~
mlsler.
O SII. FERR!Z' - E' preeiso uma experienêia sobre isso.
O SR. MINiSTRO DE ESTll.\IIGElUOS:""<O certo é qUrJ
a. rep.artição tem. funccionado, atravessando quadras bem
dlffieels, com a prlvacão do servico desse mesmo numero de
atIiciaes que se sUllprimej e o gliVêmo pôde. alIllJliando talveZ'
o tempo do tr~balho, oDte.r com o mes!D0 pessoal maior
somma ~e servIço. Os serviços na reparlição dos estrangeiro~, .alem rio expediente ordinario. são importantissimos,
pnnclpalmente na secção do archivEl'; os nobres senadores,
melhor do que eu, sabem qtle a seccão do archivo ainda noo(eve haquella repartição o necessario' desenvolvimento...
O SU.o vist'ONDB DE JEQUrrlIlBONII.I:--MaS o gaiJinete é tlldO'.
O Sa. MINIS7l\lJ ll'lÍ ESTUANGBlROS : - .... Fe' como disse,
podem perfeilamente servir ao pensament" do governo nes.~
pilHtO os empregados em disponibilidade.
.
Fizerão reparos tamhem DS bonrad"s senadores sobre a re~
dncÇão feita pela outra famara I'M verba relativa á ler>aeões
e. otrerecer~ consideraçi5~ 00 intuilo de provar que n~s' podlão resultar da 9uppre.ssão de tantas legacoes inconvenientes ; que, se acaso o corpo diplomalico na' actualidade ~
preenche sem fins, o meio não é a slIPllressão de Iegaeões
senão a reforma do respectivo regulamento.
• ,
Sr. Jlreside~le·,. não estolllonge da . idéa d6' boarado senador pela provlDCla de ~Iato Grosso, quanto á reforma tantO'
do nosso regulamento consular como do diplomatico' acheil
mesmo justas e acertadas as suas consideracões' m~s devo
oiJsel'var que no meu espirilo a suppressão de ri~sas legaç~os em alguns logare~ não produz os mesmos iaconvementes, que o honrado senador enxergou; e a suppre!isãO'
dessas legações nos all'Xiliará para: podermos compensar melhor, elevando, mesmo de categoria, outras legacõe& em' loe
gares importantes.
•
Q~an~o fallei a este respeito na outra camara, disse que erá
O' prlllJelro a reconhecer que com aS' suppressõe5' poderiamos
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diminuir 00 r~presén(;lçi1o e/h ~lgúii~ 'panes da Europa; mas
que lIS relaçôes propriamente politi~as, ql!O mantemos ~o ..n
"quel/a parte do mundo não solIremio qU!lbra ~om 11 dl.ml'
nuiçiio ou SUPllrcssiio de algumas Ieg,açôés ou de mUltas
dijlllls.·
.
O SR. VlseoNnll DE JEOUlTllíIlONÍIA: - ri)r erilqu,ulto. por
'i ue não él!bjecto eterno". A prudencia '3gara aconsêlba a
suppressiio ; daqui a um anno a mesma prudencia aconse·
Ihará a nova installação da legação.
O 50. MINISTRO DE ESTRANOEIROS:-'"As 'I'eíle'Xões que o no"re senador fez relativamente ao nssumpto de colonisação.
que pretendeu ilHo que era um pouco desprctado pelo
actual gabinete, não me convencem da Ilece,slllad'e de uma
leo-acão na Suissa ;' este servico pôde ser IJCrleitamente bem
de~pinpcnbado por meio dos consules ; e o honrado senador
b<l de eoncorllar comigo que, melborando nus o nosro corpo
consular, e" coHocando·o na altura que Ibe é devida, poderemos obter muito bons servicos em t:elacão ás lIossas relacões
de commercio, do industria 'e de eolonisação c?m os ?ivei-s~s
paizes da EUI·opa.. 0 certo é que não é o I\ro.sll. o ~mco palz
que pela deficie~cla de ~uas rendas ~ura de dl.mInUlr.fi ostentaeão da SUIl .'dIplomaCia, 'e nem MI que haja motivo para·
reparo todas as vezes que da sUllpressão não resultar incOJlveniente politico propriamente dito.
,
S. Ex. tambem perguntou sé o )l\~llsamenlo do governo era
reduzir na America uma só l~.gjslação .. 11 'úin ,Sõ c\'reulo, <lS
aetuaes !~gações de Montevideo o de Rueuos-Ayres. O bo~-;
rado senador produziu uma razno que eITeetIvamente me causou algum abalo, e foi li Ido trabalho cxc~,;sivo que tem o
nosso agente dil'lomatico em ~Iontevidco. Além ~esta, prodllziu tam[,em outra razão, e vem a ser a n\\Cesslllarle de que
uma só pessoa não representasse ~ noss~ p~iz,. per?-nte
governos ás vezes em desbatmoma, pelos Inco~vemen
tes que disto podem resultar; e pata prova oIfereeeünos o que se havia dado, não 11<\ muito tempo, com o Sr.
Louteiro ; . mas o mesmo bonrado senador se incllmbiu.
de destruir O, peso desta observação pela cQnsid.eração que
dentro em muito pouco t~mpo ~ mesmo SI'. Loureiro readquiriu do governo da republiea orIental. Confesso que me pareceria mais acertado e conveniente, que elevando-se á eatbeI:oria da legação em Blontevidéo, pudesse o mesmo diplomata
servir perante o governá da republica do Uruguay e Ilemnte
o da Confederacão Argentina. Qualquer q"e seja o antago~
,nismo que pOSSIl reinar entre os governos desta~ duas repullliras, o certo é que, em relação a ellas, o 00550 paiz só tem
-um pensamento: - viver em paz e harmonia com ellas, de·
Cender 05 interesses brasileiros ali existentes e pognar pela
.independencia da republica oriental, caso tenba tle tentar-se
.contra ella.
'Pareceu-me' mais que, senrlo esta a missão dos nossos
agentes diplomaticos, tendo elles de servirem perante uma e
nutra ,republica, não. se aITeiçoarião com tanta facilidade á
política local.
.
No entretanto posso .estar em erro, e já na outra camara
(l~c1arei que desejava ouvir, a respeito das redueções, a opimão das duas eamaras.
() nobre senador por S. Paulo. com a profieieneia que todos
lhe recenbecem. apre!eotou algumas re(lexões no intento de
chamar a minha ullencão para o cumprimento de algumas
obrigações que o' regulãmen to diplomatico impõe ás nossas
'legações. Devo ponderar ao nobre senador que as obrigaeMs
a que se referiu e que são impostas -'aos nosses agentes tânto
diplomaticos como consulares, São cumpridas, não direi que
com a desejada'rellularidade, mas quasi todos envião as leis
.e projectos mais Importantes, dos paizes em que se achão,
assim como 05 regu lamentos, tratados o convencões nelles
publicados.· Se todos estes documentos não têm e'ntre nós a
publicidade que o nobre senador des~.ja, prov~m ta!vez isto
do modo eomo se acba organisado o arehivo na reparticiio
dos estrangeiros. Apezar disto não desprezarei os couselilOs
que a S. Ex aprouve dar me.'
O nobre senador pela provineia da Rabia desejou lambem
saber de mim Oestado tle nossas relacões com a republiea do
l'araguay. Disso S. Ex. que, ao cbegar da Europa, ficara

'surpreberidilló cUrtI a noticia de que a nossa \,'::a,;\o elll
pesoso havia âhal;ulo tlali para 1\I0nlevi,.Iéo e lluenlls:AYI·e~.,
e rlepoi~ para aqui; receou S. Ex. ~ue este Car.to fosse IlIoti·
vado (101' qll.ehra '!Ie relações. Devo lranquiiJzar o nolll'e
senador declarando (Jue o encal'fegado tle negocios que ali
tinbamos tetiróu-llo com licença, e elll cORsequencia de mr,lestia. A legacão, além do encarregado de negoeios, tem
apenas um ~rlttído e este acompanbou ao SI'. Lopes Gama
(Iara que nao elilpl'chenrlesse só uma viagcm tão prolongada no estado tm'fermo em que se achava.
Devo declarar m:tis :1Il nobre senadur que as npssas reI a.
eões com o l~araguay petsistem no mesmo pé amigavcl quc
ãllteriorinente, e, ainda 'ha p<rn.co temlJll,cste governo se dig'fiOU de ot1:erecer ao do il'r.perio a sua mediação pal'a restau~
tecermos as rrossas rela-ções 'eom a rcpublica do Uruguay, (I
que Diio faria de 'Certo se, p01'1entura, nutl'isse o minimo
sentimenlo de lirevenção Oi! de hostilidade contra o governo
brasileiro.
Logo que o governq se 'ébnven'éeu de que o re.tahelecimento da saude rlo Sr. topes Gama tlcmorava-s.e ,"'lis do que
se sup(lunba. substituiu o mesmo Sr. pelo Sr. Vianna de
Lima, qUi! para ali partiu ha alganõ dias.
O SR. FERRAZ: - Com quo "caracter'?
O SR. 11I~lsTno IlE ESTIUNGElROS; - Com o caracter que
tinha de ministro reSidente.
O 5R. FER.n'....t . -Não linha, é cousa rio·va.
O SR. MINISTR6 DE ESrRAI'GEIROS: --'- Assr.guro até ao nobro
senador que a nemeacno de ministro residente é auterior á
minba entralla para o'miuisterio de estrangeiros. .
S. Ex. deseja tambel\l saber o estado das nosssas relaeões
com a Bolivia. S. Ex. pretende quo esta republica desPja'um
porto no Paraguay e quer saber se o governo se oppõo ou
não a 15to. E' certo que, pelo estado de desordllns em que se
acbava esta republica,:ls relações dos nosSOE agentes com
ella estiverão interrompidas por algum tempo. Ultimamento,
porém, pal'a lá segll~ 11m novo enc:megado de neltocios levando as instl'UcçõeS precisas para curar, não só do ponto a.
que alludiu o nobre senador,' como ainda dos uosso. limites
que &e prendem com a navegação do Amazonas..
S. Ex. fallou-nos no estado da provincia do Rio-Grando
do Sul, revellou á casa Cactos que tiubão chegado ao seu
conbecim~nto e que lhe parecião deploraveis pelos incon.
venientes que podiãO oeeasionar ; referiu-se a desintelligeneiil
e m'esmo, creio. que a algumas uODleacões para o exercito
naquella provincia. Devo dizer ao bonrado senador que as
communieações que dali tem o governo não lhe dão conbcc:mentu disso; e estando essas nomeações e a organisação
mesma da tropa. que tem de ir para a frontllira.. encarr~gada
a um general distincto, corno é o Sr. J'ropiclO, o governo
está tranq~illo com a direcção que elle tenha tle dar abi a
este negocIo.
Não s~i mesmo que peso possa dar aos Cactos quc revelou
o honrado senador, relativamente á falta de aprestos da
tropa que marebou de Santn Catb.arina para a fronteira.
O SR. FERRAZ: - De Sanla Catharina e das oull'as cidades do Rio-Grande.
O Sn. 11I~ISTRO DE ESTRANGEIROS: - Sim, senb.ores. O que
posso assegurar ao nobre senador é que o governo deu as
providencias que cstavão ao seu alcance, Imra que a tropa
marchasse com 05 eommodos compativeis com os nossos
recursos, e que, além de armamento, se enviou tambem fardamento e outros recursos necessarios ao exercito.
Creio que são eslas. as informações que os honrados sena,dor~s desejavllD ({Ue cu lbes propo: eionasse; e. tendo-as satisfeito, como me cumpria, passarei agora a tratar de um
assumpto importante, qual é o das convencõcs consulares.•
Já na outra camara tive oceasião de manirestar meu parecer, relativamente as diversas convene2es celebradas eOIll a
França, Bespanha, Ilalia, l'ortugal c ãSuissa. O que a respeito disse o honrado senador pela provincia de MatoGrosso, entendo que não está em opposição com as opiniões
qUJl eu na outra camara emitLi, 'e, pois, eauo 1110 apenas faZ[ r
um ou oulro leve 1 eparo.
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S t,x não sei se pareceu conMmnar ri que a respeito da blicado nó ./urnal tlu CUlltmUClU, em qne Be ol,IVil clJnhe,'!relilCilO entro cS'as convenc,)!>s e a lei de 10 do setembro de m~nto, para os fins convcmentes de diverôllS invenlnrios
18GO dis~e eu na oulra camar". Se as conven~ões não pro- fellos no consulado. Como jil disse, n;lo reconheco nos CUIIcedem da lei Ile 11) de,setembro. Iwm por is;;o 50 segue que a sule~ absoluta!l1e.nte o c~racter de juiz, não sei' como elles
faculdade conferida pejas convenções aos cOl.... ules, relativa- possao adm\ttlr llIVentafl~lIItos, ~equorimentos feitos lleranl(~
mentc :'. succéss;10 \Ic menores filhos de estl'an~cil'os nascidos elles. Lendo com allonçao as diversas convenções, se reco~m nosso pai'z não tivcsse a sua ol'igcm ncs,a Ici. (Apoiados.) nbece que nas uypotuescs em que cabe aos consu\es interO governo seguramente, se a lei de 10 de setembro nilo vi- vencil~ ~Iles obrão por si ex-o(ficio; podendo apenas quanto
gorasse, n;10 poderia fazer semelhante concessi1J. A Interfe- a admlmstraçã? delegar, NãO se comprehende, pois, como de
Hincia dos consnles, no meu entender, como ~e conbcccrá convençOos aSSl1ll formuladas possa o consul deduzir a filcul,1:lvidentem'cnto lendo ascoRvencões, é exclusivamente a de dade de 'lue nos caso~ .em que pela lei do paiz baja quem
cUl'1ldores. Como, porém. pelas convenções clles servem tam- fique na posse e admllllstração dos bens, se deva requerer
bem muitas vezcs de notarios, nesta hypotbese, quando os perante elle..;. realmente este. facto o constituiria juiz conlra.
Interessados forem todo~ ostrangeiros, cstou que poOerão la- nosso pensamento, e de quasl todo o mundo civilisado. FOra.
'rar os actos precisos para a. partilha dos inventario,. llla:i com elfeito .uma preteuçiio inconcebivel; porquanto, com o
fóra Ileste ca~o não cabe 11 elles Ilar partilha.
caracter de JUIZ só eXistem consulados nas potcncias barbaAos consules. pelas convenções, foi dada a intervenção rescas.
directa na arrcc.\d~ção, inventario e liquidaç;10 das su~ce~
Assim estou resolvido a lambem do minua !larle rater inssões, mas em bypotheses expressamente det~rminadas, Como tmcções
de que bei dar conbecimento aos diversos interessao bonrado senador ponderou, os consules tcm procurado es- dos, parecend?-me
~starei dispensado do indicar agora
tender essa intervencão exclusiva; o governo, porém, não só ao. senado. al'l.lgo por.que
a~tlgo dessas InstrucçOe8. A materia é,
por uma circular, cerne ainda depois, lespondendo á n'lta alem de dlflicll, casUlstlOa,
complexa, involve jnteresse~ de
collectlva que nesse sentido lbe dirigirão os agentes das di- potencias estrangeiras; e cumpre,
tendo em vista o que pacversas nações com que temos as convenções, t,ratou de sus- tuamos,
ir
pouco
a
pouco
e
prudentemente estabelecendo retentm as eonvencões dentro dos seus proprlOs termns; e
gras de preceitos, que sirvão para evitar conflictos dial·ios.
~5toU persuadido -de que os casos que, occorrerem e forem
O SR. VISCONDE DR JEQUITINIIONUA : - Nilo sei so tenho
'Omissos nas convencões, não pódem del.tar de ser regulados idéa
de umas in8lrueções puulicadas no Correio O/ficial de
senão pela lei rio pãiz. E' isto o que nos ensina o dircito in- Portugal.
ternaCIOnal privado.
, ..
.
O Sn. MINISTRO DE ESTnANIiEIROS: - O nobre ~enador refeNessas circumstancias. tendo cu 1\ !lflnc1pl0 vaclllado em
querer, por parte do governo, dar regulament~ para a .exeoo- re-se talvez a um artigo que vem na Correspondencia de
Ção das ~qnvenções, porque, sendo ~stes actos lIlternaclO~aes, Portugal, cbegada no paquete de bontem; ahi falla-5e nas
não podia uma das partes eXcluslV111nent~ arrogar a SI esse convencões. Um funceion<l:rio que fôra naqUlllle paiz encarre.
direito, convenci-me afinal de que as podHl dar. antes para gado ~a redaccilo dessas lII~trucções defende-se do arguiçóe~
norma de procedimcnto dos nossos jUizes nas com~lleações que, diZ elle, )be forlto feitas llelas folbas portu"'ueias tl
que podião ter com os consules, do que POI' necessldado de mesmo, creio, qoe pelas brasileinls; mas então refe~e-se ellll
unicamente ao ponto do destino /]IlIe devem ter as sommas
explicações que tivessem as convenções.
.,
E' eerto que se diz que o governo portuguez dera mstruc- arrecadas pelos consulados, provenientes de herancas e que
çõcs aos seus agentes, e ultimamente o proprio governo rran- já estão descmbaraçadas no paiz, as qua~s elle rreiende qoe.
ceL; ao menos este ultimo recommendou aos seus delegados segundo o nosso. regulamento de novombr? de 18tH, liquidaria
que tratassem de apresentar esse traballio ao governo, afim a parte que cabia aos ausentes e deCOrrido um ilnno podião
ter destiuo.
'
tle irem de accordo. , . .
'
desse
funccionario
vejo
que
elle
nno li
E
pela
linguagem
O SR. VISCONDE DE JEQUITINRO~lIA: - Afim de irem de
absolutamente opposto ás idéas. por mim emillida~ na outr,\
accordo com o governo do Brasil 7
c?omara; parece até mesmo cOntestar que a eonvenção autoO SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Ordenou a seus flse os. cons';Ile,s porlu~uezes 'a--arrancar do poder e carinbos
agentes que mostrll,ssem as instrucções ao governo brasi- d!l mãl urasllen'a os filbos monores de portuguezes aqui na.cldos.
leiro.
Como o nobre senador. lambem penso que a autorisação
O nobre sena~or pela provincia de Mato-Gr08so produzill
conferida pela lei de 10 de setemuro d~ 1860, para gue se tambem ~ma sene de considerações. no sentido de provar quo
applique aos menores filbos de estl'angclt·os aqUI naswlos 11 as autondades 10Mes não estão privadas da fiscalisacão precondicão civil do seus pais, não se I'e(erü segurainente aos cisa, para que o paiz seja devidamente indemnisado dás taxas
consules; é um preceito imposto aos nossos ~al?i;trados, e das beranças. Creio que sobre este ponto não ba duvida alque póde ter 6ua aplllicação, eomo bem Optnou o 1!lustre guma, e estou mosmo que ainda l\enbum cousulado apresenadvogado o Sr. Freitas, quando a legislaç:to ostrangelra. for tou semelhante exigencla.
allegada porantc os nossos juizes.
.0 Sn. ~ARANHOS :-~a outr~ camara ~e disse que fcito
E aproveitarei a occasião p;,ra ponderar ao nobre senador. o lIIventano,
ficava dabl por. diante exclUlda a inspeccão da
que as Convencões lIil0 concederao aos consules jurisdiç.ln autoridade local.
•
alguma, não lbes derão o caracter de juizes. Qu,!ndo fallei
O SR, llIlNISTRO DH ESTRANGEIROS: - Não fica..
na outra camara, servi-me da expresssão-junsdição voluntaria-mas esta mesma expressão não é correeta, Os conO SR. PARANHOS: - Eu creio que ella deve fiscaligar alsoles não decidem ainda mesmo o que consentem as partes, g,un.s actos p.ara re.sguardar 9s direitos do fisco, ou do braapenas na bypolhese que já figurei servem de notarios. '
Sileiros, ou d6 suudltos de outras nações.
.
Falia-se, repito e creio mesmo que os jornae. têm
O SR. IlIINISTRO DE BST8ArIOElROs: -:Sei que na outra capublicado, que existem instrucções dadas pelo governo por- mara
se fizerão al~umas observacões nesse sentido; mas lá a
tu~uez aos seus diversos con9ules; eu, porém, r,ão tenho
Illlpress~o, causaaa em alguns Srs. deputados pela~,conven
dellas conhecimento, e não sei que elle as possa dar, a não (:ões,
fOI tal que deu lugar a alguma eiageração.
ser soure o modo pratico de se guiarem os consules. relativaNão ~el se o bonrado senador fez mais alf;:umas comidera,
nlente ao que elles têm de fazer depois de executados o. çÕes neste assumpto, soure que- deseje ouvir a O[JÍuiJ,\1 do
preceitos estaueleeidos na. convenção; e devo dizer ao se- governo.
nallo que, mio só eu. eomo meus' antecessores temos slIl"
O SR, PAilAffUOS: - Não, senbor,
solicilos em fazer reclamações e oppôr-nos a todos os aclof
que temos considerado como contrarios ·;is convençõcs.
O SR, MINISTRO DI? ESTRANGEIROS, - O bonndo seoa~"l'
Ainda ultimamente live occaôião ,le chamar a aLtenção do respoRde-me negativamente, e eu {lGn~o Jqui terlllo ao InLl..
ministro de Sua ~lagestade Fidelissima, para um aviso pu- di.curso,
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é acabar com as directorias e pôr a secretaria debaixo ~a
direccão Je um unico chefe. CreIo que foi islo o que o nobre
minislro dos negocios eslrangeiros nos disse hontem aqui.
Eu, Sr. presidenlo, não teria duvida. de volllT pela aulorisacão, se outra fosse a organisação quo s'e prelendesse Jar 11.
seéretal'ia; mas enlendo que o principio incontestado da
sciencia economica de que a divis/to do lrabalho aperfeiçôa
os productos, e augmenta a produccão, tem iuteira e ampla
applicar,ào á secrHaria de eSlado dos negocios da agricul10'1' .. essiie,
tura. Bâsla allendcr aos serviços que por aquella secrelaria
correm, para se conlwcer a. necessidade de lalentos e conhe·
EM 18 DE AGOSTO DE 1861.
cimentos especiaes. Qualquer que seja o cuefe unico que
,'enha a ler a secrelal'ia no caso de ser reformada, segundo
!'RESIDENCI~ DO sn. VISCO!\OI\ DI> ADAETÉ.
as inforrnacOcs dadas pelo nobre miuislro dos negocios esSU'lJIAlIlO.-Expeeliente.-Olllcio do minislerio do imperio.- lrangeiros, 'esse homem não podertl codjuvar o mimslro conOrdem do dia. .- 1" parte. - Reforma ,Ia .secrelaria da vellienlenwnle, nem poderá em consciencia ser chefe unico
a~ricullura. Discursos dos Srs. Manoel Felizal'do, Ferraz daquella reparlição.
,,'viscoudo de Je(luilinbonha. - Requel'imenlo de auiaSe for um doulor em medicina ou um bacharel· formado em
mento do projeclo do Sr. Fcrra7..-2· parte. - Orçamento direilo, quaesquerquesej'lo os seus lalenlos oapl'licaCão, será
de estrangeiros. Emc.nda sub.lilutivll do Sr. Dias Vieira. incapaz de dar uma informação conscienciosa sobro obras
Discurso do Sr. visconJe de Je1lnitinhonba. Emenda do publicas. Se o govemo tiver de contratar uma )lonte imporme,mo senhor. Suu-emenda, á emenda do Sr. viscontle tante, como lem feilo já, no valor de 200:000$ a 300:000~,
de Jequitinhonha, do Sr. Ferraz. DiscUl'SOS dos Srs, o cuefe da ,:ccretaria será incapaz de dizer ao ministro que
}'erreira Penna e Ferraz.
IIÓrlO assignar ou mandar assignar o contrato, e que a obra
A's 11 80ras da manhã. achanllo-so presentes os SI'S. vis- olTerece lodas as condições de ~olirlez, duração o resistencia.
-conde de Abaelé, Mafm, Teixeira de Souta, Ferreira Penna, Se se lralarde uma eSlrada de ferro, d~ uma estrada ordinaIUendes dos Sil 11 l\ls , Souz~ Queiroz, 'Souza e Mello, visconde ria, de construcÇ<lo quahluer, esse bomem. [lOr mais habililade Sapucilhy, Araujo Ribeiro, Pimenla flueM, I'aranhos, ba do que se.ja, llilo terá os conhecimentos precisos para dar UIDa
l'iio de lI!uriliba, Siqueira e IIlcllo, viscoude de SUilssuna, informação conscienciosa ao ministro; dependerá pura e
Dias de Carvalho, "'onseca, D. Manoel, Cunha Vasconcellos, simplesmente do chefe de secção competente, o esta secção
Silveira da 1I101ta, barão de S, Lourenço, Ferraz, Zacharias, compelente nào será outra cousa mais do que uma directoria;
11Iarquel rle Olinda, Candido Borges, bariio de Anlonina, vis- sobre a qual o director ou o olllcial-maior não .poderá ler
'Conde de llab9l'ahy, marqupz de Caxias, Nahuco, visconde de interferencia alguma senão para o miseravel expedlenle.
Se o chefe for llm engenheiro, se tiver conhecünentos espaJe'luitinbollha e Dias Vieim, o .Sr. presidente abriu a ~es~ão.
'Comparccêrão logo depois os Srs. bal'ão de l\Iuriliba, Jobim, ciacs, póde·se affirmal' tambem que será leigo em tudo quanlo
furlarlo. Pompen, Dantas, Rodrig-ues Silva, barão de Pira- disser respc.ilo a commercie, induslrias e em todas as queslões que dependem da legislação.
'pama. CanJido ll:Jptisla e Souza franco,
Faltárão com causa parlicipada os Srs. barão de COlegipe,
O que aconlecerá, se passar a resorução, é que teremos
bariio dI' Maroim. barão de Qua,'ahim, Carneiro de Campos, um chefe que não possa dar informações conscienciosas ao
Euzebio, l'ilU,la Almeida. Paula Pessoa, Almeida Albuquer- ministro, não poderá dizer o que ba sobre materias que des·
\IUe, Sinimhú. Souza Ramos, "'ernandes Torres, marquez .de conbece, e o ministro se ha de ver muito embaraçado, deiAbrilntcs, marquoz de llanhaelU, Olloui e viscondo do Uru- xará de ouvir o chefe da reparlição para enlender-se eom O!
~UêlY·
.
suballernos, tirando assim a for9a 'moral áquelle.
l~oi IiJa e approvada a acta da sessão antecedente.
Eu sei, SI', presidente, que um dos ministl'os da repartição
'O SR. 1° SECRUÁRIO peu conla do seguinte:
da agricullurã, pessoa de cerlo de graDdes talenlos e de
muila instrucção, e de cuja. amizade sempre me !loDrei, o
EXPEDIENTE.
Officio de 17 do corrente, do ministrrio do imperio, eon- Sr. goneral Bellegarde, pensava que era conveniente haver
reparlicão um homem com quem elle se entendesse sobre
tendo os offieios de 19 e :12 de juluo ultimo, sob .ns. 39, 40 na
e H ,do vice-presidentc da provincia do Maranhão, e as cópias tudo; mas da maneira por que elle se exprimia fazia-me
que pretendia uma especie de sub-seerelario, conaulbenticas da eleiçãO de eleitores especiaes para um senador, aeredilar sempre
O' que existe, qualquer que seja o nome que
feila ultimamenle na dita provincia, nas freguetias de Nossa servando
se
lhe
dê,
ou de secções, ou de directorias.
.
Senhom do Rosario, Nossa Senhora da L1pa e Pias, S. Bento
O Sr. gen;,ral BeIlegarde estava 1Ia poaco tempo no minisdos l'erizcs, e bem assim a da organisação do collegio eleito- terio
da agricultura, e, posto que grande fosse a sua intellira) da "il1a do Rosario.-A' commissão de constituição,
gencia e a facilidade de coml'rehensão, corno nós todos o
ORDEM DO DIA. -1' PARTE.
reconhecemos, .não teve tempo bastanle para conhecer a disREfORMA DA SECRETAnIA DA A6TIICULTURA.
trilJuicão das matcrias o aquillo que corria por cada uma
das
dfrectorias; acontecia então uma ou Dntra vez perguntar
Continuou a 1a discussão, que ncáru adiada na sessão an- li um diroctor por serviços <Jue corrião por outrasdireclorias,
\ccedente, da propo,:içã-o da camara dos deputados que auto- e o director naluralmenl-e dizia: «Islo nã!,} se acha na minha
risa o governo a reformai' a secrelaria rle eslado dos negocios directoria.» Homem vivo, incommodava-so, e então queria
da agricultura, commercio e obras publicas. .
.achar um individuo que lhe responde.se por tudo.
o - ••. !!i'lUza e IIlello .-Sr. presidente, o proj.rcto que'
O Sr. aclual minislro da agricullura creio q\le tambem
se discule aulorisa o govemo a reformar a secretaria de esta- concorda com o pensamento de Sr. nellegarde, e acompado da maneira que entender mais eonvenienle, sob rlnas con- nba-o o nobre nobre ministro de ne~ocios estrang.eiros.
di(:ões: a 1-". ele eq,uipararem-se os vencimenlos do pessoal
Apezar de autoridades que respeito mui lO, ou, tendo opiaos rios respcclivos emprel:ados elas outrlls secretarias; a 2" nião inleiramenle dilIerente, julguei que não podia de mil.de n~o ~e ellceder Il de':jlcza que hoje se faz.A autorisação é neira nenhuma dar o meu yoto para uma reforma da secretaria
amplissima; o 1:0.01'110, se p'lssar o prnjecto,. póde dar a 01', que a vai pôr em estado peior.
ganisação q~.e julgaI' mais con"enienle a esta secrelaria.
O Sr. luini!lro dos negocios estrangeiros teve honlem a
O SR. CAJlWIOO BORGES: - Apoiauo.
bondll~e de declarar ao senado o sehtido em que prelendia
O' SR. SOUZA e MELLO: - Além da autoriSlc1io para uma
LlCr a reforma; julga S. Ex. que a.livisão da secretaria fJfganisacào semelbante á que lem a secretal'Ía 'de eslranReic
em direclllrias é contraria ao bom anllllmenlo dos trabalhos ;'. ros, por êxemplo, ou a secrelaria do imperio o a da juslir~,
a primeira alLcraç~o que terá. de fazer no regu\ameulo aclual a rcsolul,}ão <tutorisa lambem o gOl'ernul"lra eleyar o~ "en"ci-

Tendo dado a hora, ficou ainda a discussão adiada, e o
SI'. presil~te deu para a ordem do Jia seguinle:
1" parte .-0 resto das malerias já designadas.
2·' parte. - Continllação da '2" di.cuss:io da proposla do
orçamenlo.
Levanlou· se a sessão ás 8 horas dalarde.
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[/lentos á altura dos veocilllentos das outras secretal ias. Eu
não sei· se alguma cousa já passou sobre isto, ou se foi iniciad<l. simplesmente a idéa e depois abandonada.
O SR. MINlsTno nE ESTnANQEIROS: - Ha o ar\. 20 da lei
do orçamento vigente.
O SR. SOUZA E lIfELLO: _ Dem; então já está na lei do·
orçamento vigonte; e assim com· mais razão. votarei contra a
resolução, porquo não eITendérci 05 interesses dos actuaes
empregados da secretaria, nem 05 interesses da falenda
porque ha sempre a condição da despela n~o exceder a qu~
.
actualmente se faz.

creio que o corpo legislativo queira arrogar se o direito de
ral~-I? sem conlJeci~lento I!I) causa, e todos sabem 'lue a materra e lal que pre<!isa maiS ou menos do reforma dado certo
tempo, ou em cer~as épocas. O .regulamento foi um regula~ellto. quasl prOVIS?rlO, o por Isso encevra em uma do sua!
~ISposlções o precClto que o nobre sgnador ncaba de revellar.
lt casa.
ll1as, Sr. pres.iden~e,.eu pCI!i a palavra para protc~tilr snbretudo. f,0r um pnnclplO quo VI al'clItarlo nesta casa pelo nohro·
prewente ,lo consellJO. Disse S. Ex. na discussão do orcamento da just!ça que o governo por costume e por uso esi,lva
sempre. autons~do. a reformar. todos aquelles regulamentos
O SR. FIlRnBIRA PIlNNA:- E' preciso que vaguem logares. : qu~ fazm, em Virtude de automação ou delegação do poder
O SIl. S~UZA. E MElI.O :_ Exactamente, e já estão alguns : leglsl~lIvo. Ellenteodo quo este principio é um principio anli"ag-os, creIU eu.
,colH;lIluclOnal, (apOiados), o, alem de ser <wli-constuicinnal
No ar\. '20 ~e. concedo a(} govi\~no igual autorisaçiio em ,é por todos 05 escriptOl:es ,te di. cito admini,trativo inteira~
{.elação ao corrClo. Eu acres~enlana a este artigo- salva a mente combatido e repcUido - ,jus est toUere wjus est
redacção ; - porque da maneira pOfllue ello rstil concebido cond~re ..
creio que será impossivel aoSr. ministro da agricultura fazer' Ora mesm.o pela,pratica, esta prati~a não existe,.a prova
semelhante reforma; porquanto ~gual quer diter que se ajusle é .este propno proJccto; e quando, SI', presidc.nto, alguns
perfeitamente, que não tenha dltferenca nenhuma uma cousa mllllslros entendem o contrario, s<1o sempre combatidos no
da outra. Com igual autorisacão, isto ~, com as condicões de eorpo legislativo.
Eu lembrarei um exemplo, O: governo foi autorisado pam
equiparar o numero. de emprégados do correio aos das seero\arias do estado.. 8 com. os mesmos vencimentos, creio que o reformar o tbesouro publico naCIOnal; para o fazer foi preciso
nobre ministro da.agricuttura não irá reformar o correio.
que o 1° regulal~lento tivesse o cal'acter do provisorio, o que
O Sn. VISCONIlB. DE k"'UITIN[lO~BA . :- Pcc.o a: palavra.
mesmo o [lropno regulamento declarava: nlandou-so quo
'"
aquelle regulamento fosso provisoriamente executado, para
O SR. SOUZA. E 1IIEU.O: - A autorisação não poderia pas que depOis com a expenencliI, havendo necessidade de 1\I0disar como se acba redigida, e, demais, é ociosa, pois quo o ;licações, ellas fossem logo feitas.
governo está autorisado para r.eformar o correio como mais
~)ra, esta é a p~atica, e eu não P?SSO poniUadir·me q.lI8
conveniente julgar. O regulamento li. 399 de 'i!! de dezembro haja .uma ,Ielegaça? pemlanente de legislar dada. ao govel'llo.
do 18U, quo é o· que rege boje o coreio, diz no arL 279: . (Apwulos.) {l\lllledlilta~JCnte quo. o govcroo, em conformidade
(lendo) « E' só legislativo neste regulamento o que respeita ou em vlrtl.ade da aulorlSação,legisla por meio de regulamento
110 augmento do numoro dos empregados da dirocloria e das .:tem findo a sua m!ss<10.
admioistraçõe?
das capítlles- das Jlrovincias, sem Yenoimeutos, i ·0 .Sn. SILVEIRA.
A. '-f>te
e aposentadoflas.
_ DA MOTT..
" é. que ~ o prmclplO VCt« Ar\. 282. As disposições deste regulamento serão nosl<Is. dadelrol mas nao é o que tem Vigorado, desgr-ucadament&.
em ~~ecuçào depois de ensaiadas, quando por sua novidado . O Sil. ~En~A.~ :,....Por conscquencia, permiU; o nobro mio ~xljão, ficando revogado tudo quanto está determmado mstro da j~stl~a. q,ue eu r1isQ~rde da sua opinião neste ponto,
ilobre os correios do imperio. •
9uanto a uUlldade do proJecto, Sr. presidente, me sareco
Or~, se o governo pelo regulamento existente tem ampla eVIdente quo alguma cousa se deve fazcr, mas enten o qUil
aut'lnsação para fazer alterações no que julgar conveniente, devemos proceder de uma maneira uniforme em materlas
dependendo sómente da assembléa geral a alteracão dos ven- desta naturez.a. Eu vejp. qU-ll na lei do orcamento actual Im
cimentos c numero dos empregados, e da sua aposentadoria... uma disposição fi;;alldo· Q. n.umero e 05 veilcimentos dos emO SR. FERRAZ: -Apoiado.
pregados ,Ia alfllllllpga da córte~ e porque não devemos lixar
·em uma ICI.os venclmc~tos e ao mesmo tempo o numero dos.
O SR. SOUZA E MELLO: - .,. para. que esta autorisatão tão ompregados da secretana de estado dosllegocios da agriculr
ampla? Dastaria quo o governo pedisse á assembléa geral o tura? Porque em um cago o fixamos por lei expressa, estar
augmento Ile empregados o indicasse-lbe os vencimentos.
belccendo uma. taLella, e no vutro caso desl'rezahlos csta,
. Por contraria, .como eu ~ntendo, ao serviço p~blico a auto- pratIca?'
f1sação relatIva a socretana, e por. desnecessana a auloris<lSr. pre~i~en!e, estoll. no mesmo principio que llll pouro.
ção. dos correios, v()tarei contra. o projecto cm discussà().
tempo enllUhO tenho sustentado nesLa casa: as autorisilrões
~ !!!r. Fel'rn~: _ Sr. pr.esidentc, crcio quo a resoluçao aló certo pontll são necesóarias; mas llu;,ndo se trat,; de
é mlelramente oCIOsa. Ella pareco abrangcr dous objectos: a uma Inateria destas, r[u~!"lo / uece~sidado é sómente par,~
fixação do pessoal e seus ordenados, c a pal·te economica CllO- Iixac:.,jo do pessoal ~ ~enClIlJento, creio que o podcr legi,lacernente á distribuicão do ôerviço em dilferentes seccõcs etc. JIVD de'o'e eslor· habtl.lt~ldo COIH>. os dados nece,sarios p.lra o'
Quauto á 1. par.tá.. a 11li de 186'2- no ar(,. 20 é próvirl~lllo ,. faz~r.. So o nobre U1l1l1slro da agric~ltur~ tem esses dados,
o governo lem autonsação, como eu passo a ler, para o fazer. pOlquo 1."1~ os aprese.nla ao corpo lel!l>ilalJvo?
(Lendo) « Art. 2O.-Eica dese.e já o gO'o'orvo autorisado para
':fnu·eI. alllda um exemplo a quo V. Ex. me fólr;1 o obses~pprimir os empregos 'lue j!llgar indispensaveis na secreta- :qmo de prestar o seu leste~unbo. Trata~a-se de lixar 0na de estado dos. neg-oCIOs. de agricultura., e!.c., e augmcntnr num~ro dos emprogallos da CaIX.1 da amo,r\Iza.çã o e o>' seuocom os vencimentos dos ernpr.egados supprimidos os dos quo vencI~entos: comopror.edeu o corpo leglslólhvo '? A CallJilfa,
forem conservados, não e:>ocedendo, porém, os novos vencimen- d0;S' 8rs. deputados I1nclOU um~ resoluçào, o se~l~do ~ubsli.
tos aos que ora percebem 05 empregados de igual calbegoria tUIO o projeclo da camara dos Srs. doputados. tOl aqUI subnas demais secretarias de estado. H.
stIluldo por um outro, o qual passou lá ha um ou dous dias.
I'or consequencia j~ S8 vê que o governo tem autorisacão assim- emendado. Nesse proiçCLO tudo era claro, tudo era.
na parte relativa ao pessoal e aos vencimentos rle~se IJeSsóóll. dlstmcto, tud? cra fu>ado:
.
Porque, pOIS, Sr.. preslllcntc,..havemos nós de dclegar ao
Quanto á mater.ia economica, á distribuicàn do servi co elc.
o nobre senador acaba dc citar o artigo do rccoulament:J eni «overn~ uma maLena que é faclhma,que n,io demanda grande
virtUlle do qual se acha o governo autorisado para isto. dl5cussao? Flx~mos em uma t~bella o numero dos emprcgaAlém do que, ·Sr. presidente, eu entendo 'lue a parte do re- dos lia seeret.ana de esta~o, lixemos os seU6 venciwentlJ....
gulamentp relativa á economia do servieo da socrelaria é uma I'ara que, pOIS, UlUa autorlsação destas?
.
part~ ~ertencente il~teiram~nte ao goverllO em v.irtudo da con-I Qua~to á outra. necessidado da creaçãu de um director gÜ4.
shtUlçao, que lhe da o dIreIto de expedll' 05 regulamcntos que ral, titulo do duector ou sub·.ecretario de e,tado eu UI!?
QJrem necesóario5 para a boa execução das lei~ j nem. mesmo· ol'ponbo inteiramente a clla; ba as razões produzj~"s pelO.
Á.
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no\lrc~l'nmlor pela provincia do nio de Janeiro,' c cu tenho
O sprviço urbano é inleirilmenle inulil; cu lenho tido ;i
"illda uma outm razão, De ordinario deste modo se cr@~o infelicidade de rccebcr carlos da TijuGlI, c mesmo de Anda8inenuras c e~ses t1mprej:os assim ,1Ilos não são s~",lo em- rahy I'p.qlleno, com a demom de nove dias; isto não se póde
bara\:o~ ((ue encontra o ministro que novamente eolra.
dar. Do llolafogo á outra extremidade sào dous e tres dias,
NilO seI dos P,"1iculares que o nohre senador pelo mo de
E sobretudo, SI', presidente, eu entende flue nós não marJaneiro referiu; eu mesmo n[o posso bi'm comprehender como cÍloremos bem emquauto m'o dimiuuirmos as laxas do corum ministro d" esladu su vê embaraçado em dirigir suas pcr- reiu. ASilim pruccdêrão us uutrus estados fluandu lratill'~o.
~unl~s uu, pedir illformações li esto uu áquelle empregado, d1'sta maleria; o primciro passo dallo foi o rehaixamento
~ o ministro de estado não póde deseriminar as malerias á das taxas, o nivelamento de lias no inleriur; d<lhi resultou
vista do rel:ulallwnlo, tem p"lo menos o offieial de f,ahinete • que, se no 1°;.. '2 0 e 30 anno não se nivelou a receila á dcs'lue lhe pó,'" milis ou menos co~c1juv"r nesta ponlo, l\las não peza ou af)uella Mo augmentou, no 40 , 50 e Go anno fui
pos~ cumprebentler como um bomem de talento pos,. superior a toda Il e"petlaliva ..
,hrig,ir'-se subre ma lerias dc cOlllmercio á secÇlio de ubras
Eu cr1'io, SI', presidente, que a rotina cntre nós nos ba de
puhhcag, e .uhre malerins de obras publicas, á secção do muito aC<1brunhar em ludos os molhoramenlos de que nós
.~u/llmercio e industria ; não posso, é uma cousa imlJOsivel nccessitamos, e que des.j~mos em cerlas malerias.
I'ara homens de talento, a sab..r, so esses talentos s~o daE' á rotina, a essa ne~ligencia que acompanha sempm os
'Iuclles que anda0 nas regiões aereas e abstraclas; mas creio rolineiros, que devemos em grande parle nusso atrazo; elles
'I~e um bumem desta natureza nlio pódo servir para' a admi- miO Iluerem estudar o que ba de melhor, cunlenUio-se com
nbtl'1lçilo, e a pessoa a quom se re/nriu oJlobre senador, quo o que sabem, com o que apmndér"o.
fl{J cunhecl, ql1e todos nó.s conhecêmos, e cuja memoria deveOra, isso lambem não é uma cousa i.nj,uriosa a qualquer
mos honrar, me parece que pelos seus 1~lentos, e principal- empregado, ~orque lembra-me bem Ilue um celebre cscriplor
mente peluseu :Jlil:Jmento, uão se poderia açhar na" eondicões e lilleralo, Emilio Geranlin, tralando das eslmdas de ferro"
'Iue n,ós aqui vimosexposlaspclonobre,enadorr.ela provirlOia a cujo respeito o insil'ne Arago tinha dadu parecer conlrarw,
tio RIO de Ja!,eiro; ponJue isto, SI', presiden e,só pódc ter ,disse que ás vezes os sahios eslavão na restea dos ignorantes,
logar a respelto'de emPreljados suballernos, que não têm os punluC Só se atinhão ao que apreudêrão., E li verdade; quaoconhenllnenlos neeessal'las; mas em qualquer 'bomem de do um homem choga a uma cerla pOSiÇão pelo seu saher e
talenlu, elD qual,/uer bOII\em 1111. mO"lle como se exprimem os cxperienc~, não dá accnrdo de tudo que vai por ~bí, nem da.
lnrncezes, li IlUllu"siTet que islo so dê.
upiniões dos' homens 'que nàoeslão nas suus alluras; conPois, senh~rcs, dada uma materia, não ~e conhece logo lenla-se com o que aprendeu, drlspreza tudo o mais; o proa que rellarll\ào compi'te o seu exame? E' algu,ma cousa gorasso é para !lI/e uma cousa ternvel, nào q1Jer me~llora
'Iue possa perturbar um: homem o discriminar o que per- mento algum, 0PI'õe-se a lodos elles.
tlHICIJ 110. commercio e indu~tria do que pertenee ás obras
Islo succerle a re~petlo dos correios, e, se bem avaliarmos
publicas, ou vice-ver-a \l Para mim c cousa admiravel ; e, se nossas circumslancias, diremos que, se nas capitaes das provincsla parte do discu,rso do nobre senador for,l~da por algum cias algum bem pudermos fazel', lIO interior das provincias
pslran~elro, osle dIrá: u Senhores, que admllllslradores telD nadu podemos fazer, porque não ha pessoa nenhuma de mel) llrus11, que nào sabem discrimin~r o.que perlence ao comr to quo vá dar-se ao trabalho de ser agente do correio, com
mcrcio c i.~ltluslria do Ilu,o pertence ás obras publicas, e o 9ue us ~esquinhos venci~enlo~ que não cb~gão paT~ sua subsis"erlenc,e a,s obras. publicas do que (lerlence ao commerclO e lencla e de sua famllla. E uma matena m,ullo Importante, e
IOdustna. ! "
esta aulorisação eslá vaga: "lguaJ autoFlSaç;lo se lhe cunO SII. SOUZA, ~lELLO:- Não foi este o meu fim,
ceda em relaçã? ao c~rei,o. ~,Auto~isação para que? Para re. .
furmar os corrclos; nao direI a ultuna parle dt' ar!. 1°que O SII. FERIIAZ: - SeI que não fOI o fim, ml\S das palavras equipurando, elc. ,-possa ler caLimenlo para os correios; não
assim se entende.
digo isto, porque seria, como observou o nobre senador pelo
O SR, SOUZA B MELLO (rinllo-se): - ~slo é malignidade da Rio de Janeire, urna cousa estranba, uma rousa absurda, Mas
V, Ex.
umil nutorisação deslas não pôde passar; e para que ? Se li a
O SR. FERRAZ: _ O cumprlmenlo não li muito lisonjeiro respeito do pesso~l. nós tambem já dêmos o exe~plo fixando
nem mesmo eslá na ordem. Entretanlo isto póde dar-se: em labelIas n~ lei o" ,1Irçamcnto (~.numero e venCImentos dos
se nãu 11 rc"peitu da pessoa u que o nobre senador se referiu' empregados, Se é quant,o nO,s~rvlço, no~eslJlo regulamento
a respcito de outros, porque para certos empregos, e mesmo ~o corre'? eXiste uma dlsposlçao que aulol'ls~ o gov,erno para
llara a admin~ traçiio, não se procura saber se o homem sabe ISSO, e da qu~l tem-s~ o governo sempre valido todas as veou não se é prufi~sio 1 d' d
les que quer mtrodl1zlr melboramentos.,
,
lia ou elxa e o ~er. '
O cftado dos correios é digno de toda a consideracão. Eu
O ~n, SOUZA I! MELLO: -l'i;lo 5e püdo 1'01' em dU,vida a nào sei mesmo como o serviço se faz naqoella casa: é vel'capaCidade do SI', llcllcgarde.
.
da de que achei alguns melhoramentos; mas está IJuasi toda.,
O SR. fEnRAz: - Sem duvi,da alguma. M.s, não se 1'1'0- de, manoira '1110 qualqu~r estranlleiro dirá: « Isto ~ão é corcnrilndo os cunhecimenlos prof(ssioniles,' póde ser muito bcm relO. » E r~'!mente nao é, Pnnc'palmenle o sel'Vlço dessas.
que ,o homem desurdene-se dcsta maneira
. pequenas calxlllhas, que podem ser retIradas por quem qUlzer,
Quanlo á outra p;!rle, Sr. pr~~ident~, eu julgo tam\lem e eIP ger~1 ludo ~ serviço do coneio ur~ano é pessimo.
'
o .pro~cclo desnecessaqo. O q\\e Vai fazer o go"erno com esta ,Eu, ,pOIS, dcseJando aluda UUVIl' gabmele! e que a maleautuJ'lsnyão? Quq lI),eius lem para levar u effç(to umil boa ria seja melbor, ~sludada, !>fIereço um adiamento para se
reforma do correio? Em que cOI\si~te uma boa reforma de um tralar, .desla matel'la ~u depOIS do orçamento, ou mesmo na
r.~rrUJO·1 3enhores, primciramenle consi.ste nu m<lleriid; em- occa~U1? em que ~e discutir o orç?ment~. ,
."
'1'1;,,'10 nós Q;10 tivermos uma casa aprupriada ao senico dus
fOI lido, apo11l.do e posto em lhscussao '0 ScgUlllto
C'Jl'nuo.s, '1'0\11'0 poderemus fazor·.
•
nEQUEmMENTO.
O SR.' fBnnEtnA PENNA: :"-l'ara islo não se pede uma
'
somma?,
" Fique o projecto adiadg para Quando se tratar <10 OI"
'çamo!ltu dO' re~l'cctivo ministerio. -Si/t'a PeTTaz. "
O 8n,' fEnTIAz:-Aqui não.
.
I) Sn. F~RIIIo:J~IA l;~NNA:-N; o;camcnto, ' .
.4) "\", ,·... conde de Je'luif.i .. bo.. ~ ... : - SI', prcsi,
•
dcnte, cu uao sei que ulilidade resultara de so adoplaI' o
, ~\ SR. fEnllAZ: - Panl U1n'a. casa I,ropria; creio que não adialllculo proposlu c que acaba de ser apoiado,
rXI"lo grande cuusa, i '
Esle proj,'clO ua la discussãO tcm ,ido j;', tomado em conEm segundo lugar,. SI', presidentc, llepi'nde do pcssonl, e u 8idera~,ào c aUillysado,/,OI: lal rórrua ,'Iue o ",uadu !em formado
pc"u"! l.m SIdo mUltOllJal cóculiJidu, EU)IIUanlo üpllsfual (J seu JUIZO, lanlo re atlvilmIJule a aulol'lsa~[1O sub..) a re~1\1lJ lor bom, 0110550 "cn",Ço de correw~ lra de,feI I'~:;:;imo, lun,na da ~çcletijJia de agriellllol'u. CUI)lIllcl'cio e obm;; pul'~nJO e a':lua\ml'llte,
"
hlrló'S) l'1'1ll0 em relação i, refurma do correio,

°

....\

'-
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V lü. OUVIU O nohrc sen~.lor pelo Rio de Janeiro, qUo
encelou esla dismssão hoje, moslrar que não ba necessidade
d" aulorisac;io para reformar a secrelaria de agricultura. O
uobl'C senador que ncaba de sentar-so como que fallou nesto
sentido.
Enltluanto ao corrcio,o nobre sena,lor pelo Rio de Janeiro,
a 'Iuenl tenho a honra dc referir-mo, tambem mostrou que,
t~llI virtude do rel(ulamento vigente de 21 de dezembro de
18H,o governo está antorisndo pararefo,·mar os correios.
Um, lendo-se tomado em consideracão este objecto, p'lra
(llle ir-se complic.ar a discussão do oréamento com uma discussão especial? Verdade é que se teru feito sempre nas camar,s objceto das leis de orcamento autorisaçôes para a reforma destas e daquellas r-epartições; mas tem sido isto
eongldcmdo sempre tambem como um enxerto pel'lgo~o e
prejudicial á discussão do ON:amento e, demais a mais, SI".
lJrrsidente, siio eslas autoris<Ícdes dad~s na lei do orcamento
que têm feito com que algunsministros da corOa se jul~ucm
,lUtorisados para fazer reformas, cuja autorisação foi da3a ao
govcrno i, 5 e 10 annos anteri~rlllente, por isso que nas leis
de or~amento, como V. E~. sabe, !la o costume de ,se mand'lrcm continnar em vigor todos aquelles artil(os quo não
silo relativos á despeza, ou á receita; e ent;lo, entrando estas
autoris1ções no numero desses artigos, passando elles nas
lois subse'luentes, o resultado é que 05 ministros da corôa
se têm julg-ado sempre autorisados para fazer essas reformas,
fóra absolatamente do tempo em que ellas for;io lomadas
em consideracão pelo corpo legislatiVO e em quo se podia
rJeliuzir que serião uteis. Aqui tem V. Ex. um dos resultados
prejudiciaes dessas autorisacões em leis de orcamento.
A n<lo ser para que na lei "do orçamento vá á autorisac.;lo,
eu não posso enlilo acbar utilidade alguma na diõcuss'10 desle
projecto, quando se tratar da lei do orcamento. E creio
que ... V. Ex. faz-me o obsequio de mandar o rcqu~ri
U)enlo? (E' satis!,eito".)
Dizia eu, ~r. presidente, e parece-me mesmo que o re
l{uerimento tem em vista ou dá a entender que seu fim é que
vá. a autor(saçào na lci do orç<\mento do rtSpectiTo ministerlO.
.
O SR. FERRAZ :-Nào.
O, SR. VISCONOE DE JEQUlTINIIONHA :-Então para que tomarcm-se em .consideracão os dous objectos constantes do
1° e 2° artigos do projecio que se disc'ule?' Para .formar. este
mesmo proJecto ? N,io posso comprehcnder a ubhdade disto;
o, meu nolire collega disculpe, mas eu Iliio posso comprehender que se guarde para discutir, (Iuando discutir·
lHOS o orçamento r~spectivo, isto é. o orçam enIo· da ag-ri(:uI·tura, esta matena para formar um projeclo separado;
'"Itllralrrmnte é pam furmar um projecw, para ser este pro·
Jecto approvado, e, se é, então permilta·me o 110nra.lo membro que eu addicione o seu requerimenlo, isto é. que não se
lome em consideração o adiamento proposto pelo nobre senador, senão depo,is de passar o projecto na la di·scussào. Eu
explieo Omeu pens~mento: o orf:amento já pas,ou em 1~ diseussão, eslá na 2 a ; .se é para (ormar um projecto sepa rado
esteque se discute, enli10 é preciso que este projecto ren!la
1- llscusi'ão anles de entmr na discuss1io do respeclivo orçamento. Se n'10 é, lmtão póde o adiamento dar-se já, isto é,
a'luelles que Djulgarem convenieute para se vota. corno uma
aut?risação na lei do orçamento, porque de outra fimna este
proJecto, que não tem amda 1° discussão, m10 poderá acompanhar a lei, do orçamento. Eu nào sei se me explico com tal
clareza (lue mostro os iuconvenienles de se disculir este proJecto l]uando se tratar da lei do orcamenlo, mas como pro.[ecto separado, o que me parece \hlgrante auomali:l, ou ser
cOllslderada sua materia COlll0 arli/;o addilivo á lei do orçaCrlcnlo.

Assim, SI'. presidento, eu julgo que em nenbum caso o
alilamento póde sei' approvado taL l]W1l oUe esl;í; I) tanto ma is
lluan~o o nobre senarlor acabou .no seu aparte de declarar que
,~u 11m não era fazer deste projectll um artigo add,Lívo. du lei
'HJ orçamento.
O SIl. FERRAZ :-Não.
O Su. VISCONDE DE JEQUlTlNiíON~~ . -- En!ilo é preciso 'lue
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tote na la diBctl'Ssllo,pàl·a llOdcr este projecto a'compan!lar
o)lrçamentD quando se \,·alm da '2' disl:.ussão, p01quo já.
nao se póde tratar do orçamento 00 agricullura na 1° discus;são; já passou; ha d~ se traIa r necessariamente da 2°, (}
en\;10 este proj,ec.!.o fia0 póde Ilcompanhar 8 discussão da lei
do orramento.
81': presidente, eu julgo eonveniente, segundo minha humilde opinião, que se vote () pr(}jecto na 1" discussão; que
se termine esta discussão,com a qual já gastámos tempo; que·
n1\o se vá embaraçar a discussilo do orçamento da agricul·
!ura co.m mais este objecto. E lan~o isto me- I'ar-ece digno.
aa conSIderação do senado, que permltta V. Ex. que eu desde·
já annuncie ao senado que custar-me--ha muito a approvar
o 2° artigo deste projecto sem olferecer baSei á consideração.
do senado; sãa POQc.1S, mas aquellas que me parecem que·
devem exprimir perfeilamente, ou tanto quanlo é possivel, o'
pensamento do corpo legislativo perante a consçieoeia 00ministerio que vai fater a reforma; e esta é a razão por que
eu não me prevale~o da autorisação que já existe para se
reformarem os correiOS, porquo nessa reforma não ha bases;
entretanto que a reforma que lIesejo que se faca deve ter
bases; e ainda isto é tanto exacto (Iuanto V. Ex; ba pOUCD
ouviu do nobre senador, que me precedeu, declarar formalmente alguns dos objectos que necessariamente deiem occupar li. all~nção do poder legislalivo quando tratar da reforma
.dos correIOs.
Por exemplo, disse o nobre senador: «Senhores, n<lEl é'
jlo,'sivcl fazer uma boa reforma sem se ter em a\lençAo a.
,·cducçilo da taxa das cartas.)J Ora, islo deve ser um objecto,
e o nobre senador sabe, e todo o senado sem duvida alguma
conhece que li. respeito da reducção das taxas ha outra ques1<10 ligada, que ""m a ser: será obrig~torio e prévil) o pagamento da taxa. ou pele conlrario adoptar-se-ha, como algumas
nações civilisadas tem adopindo, o systema mixto? Isto. é:
se eu quero pagar a taxa, pago, e a carla segue o SIlU destmo;
e, se não quero pagar, não pago, e a earta segue todavia o seu
destino para ser paga a tau pela pessoa que a recebe.,
V. EJ. sabe que na ItaJia ba esse systema mixto; porém, para..
'se for~lIr até certo ponto qlle seja prÍlvio o pag~mento dD
porte, se estabelece que, quando não D for, seja pago nl).
duplo pela pessoa que receber a carta. Perl(unto eu: esta
lfuestão é dl/;na da a lIeneJo do corpo IcgislaHva ~ N<to deve
elle estabelecer alguma regra a este respeito 1 Convem (Iue
a respeito do porte das êartas o governo fique com plenos
poderes para estabelecer o porte que quizer e adoptar osysJe·
ma que bem lhe parecllrY Decididamente a minba O{Iinião,
Sr. presidente, é que eslas questões .sei<to aventadas e discutidas no senado para se tomar uma delibemção ácerca
'dellas e esclarecer-se, por assim dizer, o pensamento do
governo quando elle tivlJl' de lazer a reforma. Eis aqui uma.
das bases que apresentarei; mas nós bavemo~ de ir complicar.
a lei do orcamento com esta d\sC1Issão e com eitas ba~es ?
~e não deveruos complicar,oSr. llresidente, se Dào é possivel.
que isto se faça ou se adopte no ienado, então é melhor que
se yote já sobre o obejecto, sim ou. Dão, reforme-se ou
deixe-se de refonnar, autorise-se ou dei~se de autllrisar~.
IDas, se \ratarmos de autorjsar, convem estabelecer as bases.
Pelo que diz respeilo ao 1° artigo, V. Ex. ouviu o qllll
disse. o Dobre senador pelo l\io de Janeiro, profissionat como.
elle, permitta-se-liIe o termo, IJlals do quo. isto Íl o nobre.
senadoF, porque não só essa é a profissão adoptada por elle,
como demais a mais tem ja presidido áqoeIla secretaria_
V. Ex recorda-s8 o quI\. elle disse relatillOmenlll. aos empre.gndos prolissionaes que deveráõ, e devem sem duvida algullla,
existir nalllJ,el\a secre~ria; sem o qlle, 81', l!re~idente,!,per
milla-se·m,e que rtiga, é impossi.Yel fazer-se reformaqll6
presle, nem ~ poss.ivel tambem que aquella ret)arti~o preste
ao estado o servIÇo que se IlIipera de1m. N\io são, eomo
disse o noore membro, jurisconsultos ou juristas que hão do
determinar 011 atonselba~ o cllefe da repartição a re~p8ilo d.e
.obras puPlicas e de um milhão de outras IllIestOes que estã(J
'absolutamellte ligadas com aquella replU1içiitl...Para mim,
~I". presidente, esla propllSicilo annvnciad~ peJo ,wbre seuador Uel" R.io de Janeiro, p'êrmilla me Y. Ex. qulJ o dl!,c1are
eDm toda a elJ'u~no d"o meu el'l'irito, p;nrece-me axi(llJla; e
i'Il
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V. Ex. sahe que, em consequencia dos 11justes diplomat1cos entre o Brasil c Porlul'al, ficou 11 cargo do Brasil pagar
as despezas com o Lransporte <ie tropas. EsLe transporLe de
tropas devêra terum,l época da qual so COnLasse ; 1'01' outros
. Lermos, era. de all:wluLa necessidade fixar-se a época da (IUal
50 devêra tomar estes transportlls de tl'0p<l para se fixar 11
quantia que o governo do BraSil era obrig-ado <l pal:ar li Portugal. Nuuc<l passou pela inteHigencia nem dos Srs. ministros.
<ia corôa, neru· do corpo legi"iativo, nem· rio paiz, ir buscar a
<iata desses Lransportes de tro~as a 18m; enlletanto jsLo f,)i
um dos motivos quo poz em duvida a exisLcncia da commissão mixta, ou, p~r ouLros termos, rcz com que a commi,,·
são mixta não purlcsse progrc<iir. Assim, parece-me que Le·
nho demonstrado até cerLo ponto quc na Fea\.idade a maLeria
é grave c que sohre ella deve haver uma decisão; o corpo.
legislativo, na minha o(>inião, deve occupar-se dei!;..
Não é, Sr. prcõid'ente, esta a primeira vez que ch<lmo a
allençãoo do scnilllo para este object:o e a aLt1'nção do g-ol'erno. Não me re.firo ag~ra ao actual, porque perante S. Ex.,
ou diri~indo·me a S. Ex., esla é a primeira vez que Loco
neste ohjecto. Porém, ha dous annos, cu tomci· a liberdade·
de pedir ao nohre mioistro dos negocias estrangeiros de cn,
. tão que tivcsse a bondade de esclarecer o senado sobre e."e·
assumpto. Tivemus inronlL1ções a rcspeito de.He, mas não
me parecêrão cabaes; nem· saLisfactorias; e este armo, lendo,
o relatorio do nobre minisLro, não encontrei uma só palavra.
a esse respeito.
'. Senbores, que é pratica, ou que os relatorios <ie tOllos os..
ministros da corôa que prcsidem aos negocius estrangeiros se·
têm occuparlo disso, não hil dllvida, eu poderia Ira7.Cr á consideração do senado todos os relóltorios; mas principiarei sómente de 1856 para C P . '
.
Disse o relatorio de 1856 : (lelldo) « Como s<lbeis, a liqui·
dacão das recldmaçõ.os de li ue tra la o art. 3° da convcnção
ia PA.RTE:
adaicional ao trataoo. de 2.9 de agosto de 1825 ficou depcndente de ura. aecordo entre o geverno imperial e o de Sua
On~AlIENTO DE ESTnANGEInOS.
.
Magestade Fidelissima, ácerca da duvida suscitada na" comAcbando se presente o Sr. ministro dos negocios estran, . missão mixta relativamente á épuca de que devem partir as
geiros, 'Jlros8guiu a diSCUSSão, a<iiada na sessã.{), an.leced()nte- reclamações de governo a governo, pretendendo os con1lnisdo art. to da proposta do orçamento, com as cmendas da sal'ios portuguezes que devem ellas remontar ao anno <ie.
outra camam.
181li, e entendendo os brasileiros de aecordo com o boverno
Foi lida, apoiada, e posta conjune.tamcnle em discussão a imperial, que taes reclamações só dízem respeiLo ás tropas
seguinte.
que se movêrão por motivo de nossa independencia. »
EMENPA SUBSTlT~nV.l..
O que acabei do ler; Sr. presidente, estabelece a questão,
« No orçamento d'o ministerio. <ie estrangeiros, na em(;nr1a e <iá a saber ao corpo legislativo o valor das duvidas susciapprovada pola camara dos deputados, á verba - secretaria tadas pelos commissarios portuguezes, as quaes derão occa·
de estado-substitua-sc a quanLia de 116:100$ pela de. sião a ficarem os trahalhos (I essa comllljss,io inteiramente·
129:119~.-Dias Vieira. "
suspensos; e' desde 181i:G, ha oito annos, ainda esta quesliio
não so decidiu; porque? Se telll.O! razão, por que moOS... dllCon.l,? .~e Jequltln"on~D:- Sr. presi- I tivo se não reconhece esta justiça? e, se não temos razão,
dente, s': quando hOJo vim para o sena<io tmba apenas lIlten- por que molivo o, gOlerno <io Brasil não reconhece sua injusção ~e'dlze! duas palavras so~)re ~ orçamento que se discute. tiça? Com esta questào, ~r. presidente, estão. ligados inteesta mtençao corroborou-se InL~lrameote pelo que acaba <ie resses importantes;' convUlhil por consequeflclfl tomar uma.
acontecer-me, e. vem a ser fallar sohre outro assumpto, can- decisão. O que leio, Sr. presidente, serve tambem para jus>
s~r-me. e~baul'll'-m,:, e por fim mio poder realmente, não liticar o comlJortamento -1os <ielegados do governo de Sua.
dlg? combmar duas Id~as, porque a tanto não chega a minba . 1\1a/(estade Fideli.sima a respeiLo <ieste objecto.
!'oad'ga! mas pouco mais. fa~er. Entretanto, tendo eu I!ontem
En\ 18ti8, o nobre ouni:stro dusnegocws estrangeiros di.se.
Ja ve~~do a palavra, é mdlsponsavel que procure .m.als esta o seguinLe : (le:l(lo)
occasl!i0 de ser hon~ado pelo ~obre senador, mmlstro da
« Ain<ia estão pendent~s da solução <il) governo de Sua
reparLIçllo dos negoclOs estrang6lros, com algumas informa- MagestarJe Fidelissim.1 as duvidas suscil,adas pelos commisçOes. á.c~rc~ de dUYId~s que nutro sobre o orçam~nto.
sanos portugue~es a respei!o da época de que de\'em datar.
DIVIdirei, S~. prpsl<iente, ~ que te."~o a drz~r. em ~uas as reclamações <ie gOVCI:"0 a go\'erno, p~ovenientes de despartes; ~ocaLCl em algun~ obJectos pohtlcos e admmIstratIvos pezas feilas com o movlll).(\n.t~ de /fopas, scgundo os termos.
da reparhçM'; examlllarCl as verbas· <io orcamelllo.
00 art. 30 da convencão addlclOnal ao tl'aLado de 29 de a~osto
Quanto á primeira pMte, Sr. presidente: não posso deixar de '1825. "
•
~
de lamentar uma falta qub me parece que existe no relatoriu
Os nobres sep,aMresestão ao J;\ct{) das illustrad'ls ohserdo nobre ministro dos negocios estrangeiros ácerca dói com vacões fei.las neste relatorio de 1858 pelo seu. dig-no autor,
missãÓ ll1ixtil brasileira e portugueza. V. Ex. tenha' a' bon- .cuja memoria nós glorificamos o mais que é· possivel e cUJII.
d~de.de me mandar os relatorios de Hl56 em diante? tE' sa· falLa sem duvida alguma é sensivel nesta casa.
Ilsfelto}'." .. :
Em 1860 o ministro dos negocios estrangeiros exprimiU-50
l:u ~Isse; Sr. presi~enle, que hnvia uma lalta,-p0l'que no por esta fórma: (lendo)
.
re1atono do More mllJlstro não se diZ uma ~ó palilvra a res"OS trabalbos desl~ commissão forão suspensos em 1li de
peito deste' as~umfit~; '.lssumpto quo me parece importante, dezembro de 1857, em consequencia de terem de 8er resol·
Já pelll q~éSt1io <ie dlre~to ~elle envolvida, como pçlas.llues- '1'idas, por muLuo acconlo entre o ~overno imperi,ll e o de
tOes sus~ltadas e que tem ligação CJm a n05sa'luclá da: inde- Sua Mill'eslade Fidelíssima, várias duvid,lS suscililllas pel()~
pondencla.
. res]lcctivos commissarios na liquitlação das rcclamações rle
é, porque se nlio tem adoptado este principio que aqllell<l

]"C-

l'artíç;10 mio tem prestado ain<ia os serviços que so cspenio
oolla; 0, quando não, que o diga francamente o _nobre scnauor que foi minislro daquella reparticão; que o diga o nobra
ministro dos negocios estrangeiros,' que está interinamente
presidindo aos oeslinos da sel:retaria da agricultura, commerI:io e obras publicas. Elle que diga como erilo e são feitos os
calculos relativamente ás obras publicas; se ba na reparticão pessoas, como disse muito bem o nobre senador pelo
ilio de Jâneiro, que instruão, elucidem e devidamente csclal'ec,10 com suas observacões ou informacões ao ministro da
repartição. •
.
•
.
.'
Nilo direi, Sr. presidente, que os quo acluelmenle informão e esclarecem ao ministro <ia rpp',,·tição obrão mio COlJsci6flciosamenle ; este termo conscicllciosamenle escapou naturalmente ao nobre senador pelo Ilio de Janeiro, quando
fez o seu discurso; não, elles mformão conscienciosamente,
porém sem conseiencia illustrada daquillo' que infurmiio;
dizem na reali<iadeo que sentem, mas sentem mal, mio co-'fillecem da materia. N'io ha nelles idéa falsa, como' dizem os
philosophos, não; as illl!as são. verdadeims, .porque são taes
(IUlleS são representa<ias ao espirllo; mas o miniôtro da repartiçào ba de aceitar a iniormação? Certamcnte n,io. Deve
adopta-Ia? Não. Deve tm' eonfwnça nellas? Tambem não.
Porque falta uma cousa que eu disse a~ui uma vcz-voto <ie
qualidade; -falta o voto de qaalidat!e, o conhecimenLo da
m'lteria.
.
Assim, Sr. presi<iente, eu creio que o projecto não deve scr
adiado, deve ser vOLado, sim ou não. Se passa r para a '2" dis
cussão, eu descle já declaro ao senallo que hei cle apreseutar
algumas ideas para servirem de bases na reforma.
. Ficou a discussão adiada pela bora.
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'(jue Ira la 11 ar!. ~" d,i cOllvcn~,la ",IJicional ao lratado ,Ie '29 inlelligencia genuina do pacto firma,io entre 05 dous gOVeTde ag-oslo do 182;;,
nos. e ,;obre a necessidade de sc conciliarem as opiniõe., até
" '0 g-ovcrno de Sna Mag-estade l'ídclissima deliberou que aqui diverg-enles, dc modo que sc atlenda por uma vez ['5
csle as,um[llo, confiado á direcção do minislro brasileiro em rec1amaçõts em qne sao interessaú09 não só subditos brasileiros como lambem os rIo Sua ~lagestade Fidelissima,
Lbhoa. foóse de prd"rencia <lisculi<lo nesla côr lc. »
" Os prejuizos que som'em 05 reclamanles brasileiros com
,li! houvo deci.ão? N,lo. scnhorcs. Nesle relalorio sc es·
,ccifieão quaes os ponlos mais da queslão; e.scuso, porém, a Illúecisao desle negocio süo inealeulaveis e obvios desde
\cr pm'anlo o senado, porque eelou éonvencldo dc que o que se considero que estão estes prÍl'ados do valor da liqui>ellado lem presenle ludo quanlo ncsle relalorio so diz a res- dação de suas reclamaçaes ha mais de 30 annos, não obpeilo do assulllplo de que Ira lo. Caminho assim um pouco stanle o acto solelllne que as mandou liquidar por uma
'mais depressa para clJegar a um relalorio, onde o illuslrado cOlllmissão mixta.
enviado exlraordinario c minisll'o plenipolenciuio de Sua
« Algumas destas reciamações já têm sido objeclo de he"
~Iai:eslade Fidelis:,ima, junlo de Sua Ma~eslade o Imperador ranças e invenlal'Íos que em parlo cOllsliluem o palrimonio e
.
.
expô7. um elenco rle duvidas qnc o senado, permilla (Iue <liga, uniea forluna de a!gumas familias.
" lHcreceu por ISSO do governo imperial a maior altenÇão
~ão inlciramenle inconcebiveis.
No relalorio de 1861 nào creia o sena,lo que se annuncia a representação que a Sua IUagestade o Imperador dirigirão
ao corpo legblalivo que as duvidas se ach,10 ajustadas, não. os sens subditos interessados nosta questão.
:linda não eslão decididas; eis aqui o que disse o nobre mj« Confia o mesmo governo que o nosso ministro em Lisboa
hisl':o <lus negocios eslmngeiros dessa época. (Lendo): « O continuará a empregar os seus esforço~ para obter do go,~overno illlpr.rial ainda não chegou a um aecordo com o de verno de Sua Mageslade Fidelissima um ajusle que ponba
'
Sua Mal:eSlade Fidelissima soure as duvi,las suscitadas du- lermo a esla coniroversia ha tanto tempo pendenle, II
Isto foi em 1862, estamos em 186í c não apparece nenhuma
ranle 05 trabalhos da eommissão mixla braóileira e pOI'lu"
gueza, úcerca da cnmpelenc\" desta, em tomar conhecimento solucão.
d,.'s reclamações provenientes das despezas feitas com o.moNõ relalorio, SI', Ílresidente, do SI'. ministro dos negocios
vunento de lropas. segundo os termos da convenção addlelO- estrangeiros de 1863 apenas se diz o seguinte (lendo) : .
hal ao lI'atudo do!9 tle agosto de 1825, anteriores á proclaA pendencia relativa ás captu ras feitas pe,lo cruzeiro pormação tia independeneia do imperio, e Ga de particulares, tuguez nos ma~es de AIrica, <le alguns navios brasileiros sus-'
pOl' aclos da mesma nalureza Ilratieados por D. Alvaro peito de trafico, permanece infelizmenle ainda no mesmo es,Ia Costa, que ficou comlllandando as lropas porluguezas elll tado, A sua solução final liga-se mais ou menos á questlio
~Iontevidéo, quando dali se retirou o general barao da da eommissilo mixta, da qual depende a liquidaeão aas resLaguna. »
pectivas reclamacões ainda não conduidas.» •
Aqui temos nós uma outl'" questão 'queveiu reforçnr
De modo que õ assumpto que mereceu sempre aos nossns
aquella, afim do que os lrabaltIos da eomlllissãn não progre- ministros dos estrangeiros infonnaeões eabaes e extensas,
dissem. e vem a SOl' o caractel' em que ficou D, Alvaro elll ao nobre minislro dos estrangeiros em 1863 apenas pareceu
~Iolltevidéo depois 'da eonvenção feita entre elle e o visconde que salisfaria ao seu dever pondo as palavras quo eu acabo
de lêr: nesse relatorio o senado ou a assembléa geral não
tia Laguna.
No rc1atorio. porém, Sr. presidente, de 186'2, é justamento pôde colher uma só i<léa a respeito do assumpto que lOO
onde apparece o ultimo esforço do governo portuguez para oceupa,
..
a cabal' ou sU8pentler tod03 os trabalhos da COllllllissão mixta
No re!alorio do mesmo nobre minisb'o da 186í, apresenexistenle nesta cúrte. Eu vou ler ao senado o elenco <las lado a tantos de. janeiro I nessc nada se diz absolutamente.
novas <luvidas otrerecidas ao governo imperi,./ em addicioNo relato rio do nobre ministro actual nem uma só palavra
namento ás quesltl'es quejá tinbiio sido aprese~tadas: (Lel~rlo.) tambem se diz a este respeilo.
« As questões suscItadas na eom~~lssão uuxta braSileira e
Será que este negocio está decidido já, e então, como que~
portugueza, estabelecida nesta cõrte em virtude do art. 30 da 150 de {ana caprina, não valeu á pena informal' ácerca delle
éonvenção addi~ional ao trataúo de 29 de agosto de 18'2'5, ao corpo legislativo? O sellado que f\}rme·o seu juizo e c'orPelua como entend~r em sua sabedoria, Eu porém SI', presiainda Mo forão resolvidas.
« Como sabeis. ficárão ellas de ser decididas por um defi- denlo, como senador do imperio, jul;{o-me na absolula e rigonitivo accordo entro os dous governos.
rosa necessidade de despertar a atlenc,10 do nobre ministro
« O Sr. conde do Tbolllar, quando ministro do Sua ~Iage;; dos negocios estrangeil'os para esto assümplo, que me parece,
gestadc Fidelissima jnnlo a Sua Mag,estade o Imperadol', grave e importante. S, Ex., se tiver a bondade de o tomar
submelleu. por nota de 7 do novembro <le 18r)9, á eonside- eru consideraçi1o, dirá ao senado o que na a esle respeilo,
r,lçào do goveruó imperial varios (IUesilos, indicando com
Sr. presidente, em uma das sessões passadas fizerão-se imolles outros tanlos pontos de tlil'ergencia que Ibe parecia portantes obsenacões relalivamente ás convencões consuladeverem ser previamento disculidos para se poder clJegar a res. Sobre esto óbjecto pouco ha, além do que se disse,
um accordo.
digno de o[ferecer-se ainda. á consideração do. senado, por
« Esta nota, em vez do facililnr o ajusle das reclamaclres, COllsequenclil cu não enlrarel no exame da materla, mas tocaveiu ainda mais complicar a pendencia.
•
rei em alguns ppntns que são relalivos ús convencões consu" Não so attendeu ao eSlado das dillicuhlades existentes, lares, e principiarei, Sr. presíden~e, por e"por ao· senado uni
croárão-se e reproduzirão-sc outras já dirimidas nas discus- facto que com ellas tem relação, pedindo ao nobl'e minislrO'
8ões entl'e os commissarios. "
'
que baja de informar ao senado acerca delle Eu pudera,
Eslas palavras, Sr. presidenle, devem scr pesadas pelo SI', presi<lenle. deixar de p~~ir estas informaeões ao nobre
senado bra8ileiro para ver o moúo como esta ~endencia tem ministro, pOl'que verdadeiramente já as tenhój mas desejO'
sido trata<la e quul póde ser a esperanca da assembléa geral que se faça publico o pensatl'Mlnto do minislerio a este respeito,
,elativamente ao seu e~ito. (Contilluanilo ale!') :
porquanlo me parece digno de ser conhecido, senão elogiado,
• O governo imperial collocou a quest,10 na sua verda- e então como senador do imperio noutro, ausolulàlllenle ne\ldeira luz, nas instrucçlres que havia antos ,ransmiUiúo ao 11'0, mais inclinado para sympaihisar do (IUC para anlipatbisar
seu ministro em Lisboa, para se entender a este respeilo com o ministel'io goverlllsta couro sou a lodo o- custo', ,desejO'
com o goyerno de Sua ~Iagestade FideEssima.
'que não perca o ministerio nada ilaquillo que iem ganbO'
• Aquello ministro, comp,'eheodendo a sua missão, <lil'igiu com seus actos e (lue ganlie animo e vigor para ~onlinuar':
ao lIlusmo governo, em H de julho de 1857, o menw'1't1lldll1n nessa vereda.
que vem annexo ao relalorioúesla reparti~,lo- de 1858.
E nesla occasião, Sr. presidente, V. Ex.'permilla que eu
, " Cabe tambem al[ui referir-me á exposir.ão quo precedeu abra um parentbesis para vangloriar-me peranle o senado de
ú exhibição deste imporlanlo documcnlo. •
ter sido eu quem animou o govemo, isto é' 05 nobres miuistros
" Hetirou se o Sr. conde de TIJomar, e sendo o Sr. harão a sabirolll da POSiçãO dllbia e lastimosa em quc se acbavão
do Itamaracá novamente incumuiúo úesta ne,gociação, recor- 'senhores, a adoplarem a maxima de Pomp,eu o niío a <le Cesar,
dou as bases em que ella lmlJa de fundar-se, e Illsistiu pela para dcsnilUinarcm as opiniões e saberem quem era por elles
l(
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para i1Ó aell't:éil çonsPerarêin lIell$ twnigo'd. O consel~o Coi
dado, Coi adoptado e o reilullado creio que o i16oado já sabe...
Eu Celicito o governo pelo caminho longo que tem Ceho. 'li que
nós actualmente presenciamos. Neosa occasião eu disse ao
millisterío que, desde que elle sabi~~e plenamentll de~sa
posição inglol'Ía. contallse com ó voto Oe LOdos aqulllles que
querem a prosperidade e a Celicidade de seu .paiz. Prosiga o
rninisterio nesse trilbo, siKa completanlente a política de
Pompeu, abandone 1\ de Cesar, deixe qúo estrebqxem as
C<lcsões e vera se ganba posk.ào nobre,. e gloriosa, ou não.
Eu não digo, Sr. presidente, ao minislerio que venha para
nós, não, nem que vá I!ara os outtos; o que digo Uniçamente, é que o ministerro cuide de lIer pOder executivo.
Disso eu, Sr. presidente, que ia riCerir um facto ácerca do
~l1al pedia inCormacões ao nobre ministro; vem, a ser o seguinte : . Em Nitheróby falleceu Antonio Jos6 Gabina, portugurz, deixou mulber brasileira e duas filbas brasileiras maiores, uma dellas casada com brasileiro e dous filbos menOres
nallcidos no Brasil. .A fortuna deixada flor 'este Ilnado póde
dizer-se que excede de 200 contos; o consul pretendeu arrecadar a heranca.
.
Note·se quê da arrecadação pagão;-se ri o;. ; os n02'l;0s consulos, quando arrecadão beranças de. brasileiros em paizes
estrangeiros apenas percebem 2 1/íI ~/. :"é um excellente
principio de reciprocidade.'i! 1/~ para li ./. e lS 0/" para 2 1/i! 11
Em 200 con~os .a arrecadação bavia .de dar. Úns poucos.de
contos de réiS, Ido é, uma pequena fJotcefltagem qtie não Caz
mal nenhum ser arrecadada em beneacio proprio....
O juiz de orpbãos, porém, da l)raia Grande,. comllrebendendo bem as convencões consulares e sna obrigac<\o de
proteger os orphãos, e' o que deve ser "uma autoridadé bra~i
leira chamou a si o inventario e esta tralando delle. Os
interessados agoniárão-ll6, e com ratão.... Ora, ta\llhem a
Callar a verdade havia motivo para isto .... Provavelmente,
para se coniolarem. principiárão a espalbar que o nobre mi\listro do. estrangeiros sustentava por emquanto a resOlucão
\omada pelo juiz de orpbãos da Praia-Grande, para lIIuaar
de opinião logo que se encerrarem as camaras, sem se lembrarem esses que assim propalão noticias lIesta ordem, qU'e
em caso illentico o nobre ministro dos estrangeiros mmdou
em Macal1ésustentar e approvar o procedimento do juiz de
orphão., que procedeu pela mesma rórma. Ora, o senado já
v~ que qua.nde o nobre ministro, ou outro qualqu.er lI\.inistro
procode desta .f.&nua tem o meu voto.
O SR. SiLVEIRA DA MOTTA: - E o lIIeu.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINDOIIHA: - E declaradamente.
O SR. SiLVEIRA DA MOTTA: - Mas dizem que ha esperanca
lIe que 11 gOlferno consinta nessa arrecadacão consular da
PraiaoGrallde.
.
O SR. VlScoNDED!!: JEQ'oITINBONHA: - Sim, senhor; V.
Ex ouviu como eu o mesmo boato; mas eu eslou certo que
o nobre ministro da corôa não ha de proceder assim porque,
além do exemplo do que elle praticou relativamento á essa
1\Trecada1;ão de Macabé. seria o cumulo da indignidade desfazer por tal fórma o qne havia feito. Eu lenho a cópia do
aviso de S. Ex. relativamente ao facto occorrído em Macabé
e espero as explicações de S. Ex. sobre o 3l\SUDlpto,
Sr. presidente, dous meios tinholo os ministros estrangeiros
aqui resillentes, e que se oppunbão 11 intellígencia dada em
sua circnlar para manifestarem sua opposicão a essa intelli
gencia: notas individnaes. on uma só nola éollecllva. Eu não
acbo inconveniente que, sendo consultado, prererisse o nobre
ministro a nota collectiva: pelo contrario este procedimento
do nobre ministro dos estrangeiros não só é mnito curial
como por .i mesmo revela quanto confiava na justiça da
sua causa, o que não é pouco. Por conseguinte bem longo
de merecer ceusura,. entendo qúe foi bem aconselhad,) o
nobre ministro quando assim procedll!!"
E teve um grande resultado, Sr. presidente. Sabe o sevallo qual fOI o resultado? FicOll bem patente toda n
penuria das raz~es em que os diplomatas estrangeiros fundavão sua opposlção.
.
Essa nota, hoje publicada no Diario do Rio, como li refe·

rlda nota collectiva. o que nil'o posso iJIirn\ar, porque n:",
lenho o original para pOller cotejai', e "pelHls creio ser ex'l(;ui.
pela ~rigem dOIllI~ veIO; dess<l neta se vé a futilidade dos
I;lrgume~tos ou dos fundamentos com que so 0IlPuzerã.o os
diplonia\as á circular do governo hrasileiro, circular, Sr.
presideote, qu'e seja dito de passagem me pareceu muito
beme8cripta, e mUIto ~er'n ded~zida. Eu. de5ejava que S. Ex.
mandasse pnblicar tanto a nota collecll va, como a l'e"p08ta
qu,~ se Ibe d.en. Sel)~ores elite objecto não c objecto verdadelral\iente diplomalico.
O SR. fERREIRA PESNA: - Já terà sido respondida?
O SR. VISCONDE DE jEQUlTI~Hoiml. :- V. Ex. pcrgunta-me
se já terà sidó respOlHlida? Só quem púde dizer a V. Ex. é
o nobre Ininhtro, se elle julgar que o olljecto não c, eomo
eu creio, verdadeiramente diplonlatico para se Ilie aPl'licar
aS reg-raa da questão peridente....
O SR. SILVEIRA D.~ ~lorrA: -Eile j,j disso que respondeu.
O SR. FERDEIRA PENNA : - Não ouvi.
O SR. 1oI11'USTnO DE IlSTnANGiúnos: - Quando tallbi
bontem disse que estava respondida.
O SR. FERREIRA PENNA: - Nã.o ouvi.

O SR. vTSCONDÉ DE JEQUITlNDONnA: - O que pedil\ios ügol"a
é q:ue publique. E eu tambem ja ouvi dizer não sómenlê que
a nota eollectiva estava respondilla pelo nobre ministro, COliJO
qu~ já se linba respondido ao nobre mini.tro; isto é, que. um
diplomata dos dissidentes separou-se e respondeu: isto foi o
qfJe oUvi dizer; agora, se assim é. tauibern nào sei. Como eu
não f ou dos agraciados por S. tx., quero diZer, daquelles
que merecem suas graças, não posso dizel' com exaCtldilo o
que na realidade tem o~corrido, mas vou dizer aquillo que
tenbo ouvido. auxiliando-me do systema ado~tado pelo nobre
senador pelo Rio-Grande do Norte, em certa época, quo tudo
via e iodo sabia por arte miJgica. (HitiJridalle).
.Sr. Jlf"e.idllnt1!l, tocou-se aqui no senado, na sessão passada
ou em uma das antecedentes, não estou bem cel·to, em um
ohje'cto muito transcendeute para nós, quero tliz~r, o estado
das nossas relacões actuaes ~om a republica de Montevidéo.
Se eu me calar 'li nada disser a esie respeito, dizem immedlatamente, ou podem dizer, que eu sou da mesma opinião desse
nobre senador; se disser aquillo que peuso póde-s'o lambem
crer quo obro mal, que sou imprudenle.
Entre uma e outra dilliculdade entendo que devo combator
a primeira, e vou diZer alguma cou~a a este respeito; Illas
nã.o espere o senado que eu faHe sobre o assumpto de modo
que tome sobre mim a respoilsabindade que me não perlence I
e sim ao poder executivo.
Senhores, na minha opinião o g-o'verno lomou sobi'c si um
empenbo do bonra de grande alcance. A nossa qncstilo com
a republica oriental é uma que~tão nl\solulamcnte ligadil
com a honra nacional; eu n,lo desejo, pois, com as nll~bas
observd!.tões nem enCraquecer ou dehilitar o pensamento do
governo. nem tambem acor0!l0ar o governo a que vá alÓm do
que ó indispensavel para salvar a dignidade do paiz (apoÍ!ldos);
6 presentemente, senhores, não se trata nem se póde tratar
de saber se nos devemos embarcai' nessa grande questuã,
porque o goveruo já a adoplou; presentemente do que se
trata é de saber como teremos de sahir della; e ha de ser o
cor~o legislativo que liâ de iniciar o modo Como deve ello de
sahlr de;;sa questão de honra? Certamente não. Eu pois, não
lenho de snggerir /lO governo pcnsamento algum a esse respeito; deixo-o completamente livro, porque quero como brasileiro, que quaesquer qúe possão ser os sacrificios, salve se
a honm nacional; bem ~~t~udido sob a tremenda re;ponsabiIIdade do governo que 1II1CIOU nr.ste terreno li que. tão e que
progrediu 'nella; m;u; eu como legislador, n1\o quero enfm.quecer a acção do governo.
Eu não me devo nesta occas.ião recordar do que aconteceu
a.qui nos dias lutuos08 de ~ezembro de 186'2, para comparar
os resultados, ou deduzir dahi qual deve ser a marcha que
o g~veroo tem hoje, senbores, de adoptar a rospeito de Montevldéo. Nem as causas erão as mesmas, e por consequencia
as solu~~&s não devêrão ser as mesmas, nem eu me julgo
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O SR. VISCONDE DE JEQIDTINHONIU,: -E' verdade.
autol'isado nesta occasião para tomar sobre mim a responsabilidade de proferir opini;J:o que possa PÔI' o governo .em
Eu sei, Sr. presidente, dar o desconto a essa que?t~o do
duvida retivamente áquillo que ba projectado, e tem em vista
levar a elfeito. Preparo·me, salvo o meu direito, senhores, trafico. Para a Inglaterra é ella com? um dogma ~'ehglOso :
os membros do parlamento lllglez por mUItos annos
luctúrão
de tornar o governo responsavel por tudo quanto tem feIto e
para conseguirem a abo~ição da ~scravid~o; co~seguindo-a,
por tudo quanto fará.
ficou incarnado no e~pmto publico daquelle palz o pen~a
O Sn. FERREIRA PENll,\ : - Apoiado.
mcnto, a idéa, o principio da abolição da escl·uvatur!.1 em
O SR. VISCONDE DE JEQUITlNnoNU.\: - Já v~, portaR to, o todos os povos do mumlo; eJles e~tão como ~ue cegos, nao resenado que pouco disse, mais no meu conceito disse tudo aectem não quem saber das clrcumstancms peculares dos
quanto me cumpria dizer.
outros povos, querem i~ualar a to.dos, considerão que todos
se acMo nas mesmas cll'cumslanclas..
O SR. FEnREmA PENNA : - Apoiado.
O que é lamentavel é que as medi~as que aquelle governo
O SR.. VISC&NDE DE JEQUlTlNIIONnA: - Quanto trabalho, emprega não são sempre as mesmas Junto de todos os goversenhores, quantos dissabores nos tem dado aquella rep~ nos, o que faz presumir que na realiJarl~ o. governo inglez
iJlica I quanto dispendio I e sempre descontente do BraSil, não se dirige só e tão sómente pelos pnnclplos, mas tem
sempre nossa adversaria I Eu pudera dizer o mesmo de uma tambem em consideracão outros motivos; e lembro ao senado, .
outra nacão poderosa; sempre generoso o Brasil para com perguntando se porve·ntura não sabe o governo inglez que o
ella, e sémpre seus homens de estado mais distinctos descon- j:overno hespanllOl protege ainrla o trafico em sua colonla na
fiados do pensamento quo dirige o g01'erno imperia I 1
ilha de Cuba, Porque não emprega para com aquelle goRefiro-me, Sr. presidente, á Inglaterra",. disse mal, 1'erno, e na ilba de Cuba, os mesmos meios q?-e tem emprenão me exprimi com ·exactirlão, scnuores, refiro-me n,io iL gado a respeito de outros povos? Quando os.~starlos-Ullldos
Ingiatesl'a, não á nação ingleza, mas ao seu governo,. sem- fazião o trafico á vista de todo o mundo cmilsado, porvenpre desconfiado do Brnsil, sempre desejOSo de o mOI:tlficar, tura os in~lezes farão empregar ali os mesmos meios que
por assim dizer, sempI'e seu inimigo; mas a nação lllgleza empregárã; em relaç~o ao Bmsil? Certamente não. E' e~ta
constantemente ami~a do Brasil, eonstantemente reeo- desigualdade que otrende o propno caracter do go.verno lllnheeendo as nobreso qual idnrles deste povo que tem de gicz, e desqualifica o seu fervor pela causa da extmcção do
ser um dia o gigante d,\ Ameriea! Sr. pl"eSI~ente, se- trafico; é esta desigualdade que faz desmerecer o pensajamos generosos, porquo os gove~nos são transltono?, as mento civilisador daquelle governo.
uações perpetuas; não é a nação lIlgl~za que nos mortlfiea,
Demos, porém, senhores, o desconto que nos convem d~r.
são alguns homens de estado do seu palz; sejamos pruden.tes caminhe o Brasil com prudencia no trilho que deve segUIr, .
e generosos, mas nrro prescindamos de modo algum daquIlia adapte como deve as medidas llroventiva~ para produzirem
que é da nossa uonra e:-:igir e reclamal·.
.
um determinado resultado em épocas maiS ou menos distanTamiJem ácerca deste molinuroso assnmpto, Sr. preSidente tes de nós, e estou convencido de que todas as naçiles farão
eu naua digo, porqne não quero enfraquecer a a~ção do go- justiça ao empenho que pomos em melhorar o estado de CIverno, não quero PÔI' péas ao seu illu.str,ado patnotlsmo e ao vilisação de nosso paiz.
....
.
cumprimento dos seus deveres. Não dlrel._ pOIS. ao m:nlsteno
Sr. presidente, ha um outro obJecto de Iguallmportancla,
cc vós deveis praticar desta fórma, obrareIS mal, se nao fizer- que foi aventado nesta ca~a; mas o nobre ~anador que ~ I~:n
des isto.))
brou ao senado nos permltta não admltlIr a sua oplluao..
Nas palavras que proferi aqui por occasião do voto de S. Ex. censurou o governo pelo demasiado segredo que guargmças, recorda-me que disse que desejára .v~r termlllada .com dava a respeito de determinados objectos diplomaticos, o
essa questão a questão do bill Aberdeen; e IStO ~m u~sejo, e entre estes lembrou a intervenção portugueza na nossa quessabeis vós porque senuores? Por uma rnzão mUIto simples; tão de honra com a Inglaterra. Perguntou o nobre senaJor:
porque eu quero 'que a intelligencia, o bom accordo que cc Tem progredido a intervencão portugueza? Nada so sabe,
houver de dar-se entre o Brasil e a Inglaterra, depois do con- e isto acontece em um paiz cônstitucional."
.. .
tlicto de dezembl'o, seja real e duradoul'o; ora, ell.o não póde
Sr. presidente, não se pó de argumentar ~om o pnnclplo ~a
ser real e duradouro se esta questão não fôr termlllada, • publicidade dos actes do governo reconhecido pela constltulNão sou, portanto, Sr. presidente, da opinião do_ nob::e cão para dahi deduzir-se que todos ós negocias internaciopresidente do conselilo, quando disse que ass.a questao nao iIae~ deyem ser dados ao conhecimento publico. Eu, Sr.
occupava o pensament.o Jo governo, e não sei se.drsse tam- presidente, não. censuro, e nem desejo. intempe~tivamente
bem o pensamento nacIOnal; ate me parece que dtsse que o saber so a medlacão portugueza prognde ou nao; nessa
reclamarmos a revogacão do bill Aberdeell era uma prova de honrosa mediação que desejo, Sr. presidente, ó flue. ella
que tinhamos reconueêido sua legalidade .. Senhores, fi 10- termine, devidamente mantida a honra e a dlgmdade
gica realmente é nova. permitta o nobre mInIstro ([ue :;.U Jllp, nacional. Se aõsim não terminar, protesto ao senado q~e
é completamente nova, quando existe um protesto o"erecldo porei de parte todas as considerações para fa~er responsavels
ás nacões todas do mundo civilisado contra esse altentado os nossos ministros perante a nação de qualquer fa~t~ de
do forie contra o fraco.
decoro a tal respeílo. Assim, fique certo o nobre mlmstro
Esse documento prova que na realidade desde? principio, que não Jesr.jo que inopportunamente informe ao senado como
de.sde que appareceu e~sa lJuestão, desde. qu~ o btt! Jlberdeell 1',10 es;;es negocias; se o nobl'e ministro, porém, mandar
fOI votado no parlamento lllgl~z, o Braell ~a.o .0 re~onl~eceu publicar por algum modo indirecto o estado dos. uego~ios.
senão c?mo um~ o[ensa, um InS~lto, uma lllJ?-na feita fi sua pórle ficar certo de que lue agradecerei, porque a mlllha
soberania. (Apowrlos.) Como, pOIS, se ha de dlZOr agora qu~, anciedaJe não é pequena a este respeito.
reclamando nós a abolicão desse bill, dahi se póde conclUIr
O SR. SOUZA E l\lEllO: - Talvez que lhe digão em seque reconhecemos sua legalidade?
.
Não, Sr. presidente, o bit! Aberdeen é, como eu disse gredo.
nessa occasião, uma mancha, uma nodoa na coIlecção de
b SR. VISCOIlDE DE JEQUITINHOIlII,\: - Desejo muito o
leis da Inglaterra; a propI"Ía Inglaterra hoje está re~onh~ muito saber,e com grandeantecedencia; mas o que não de:ejo
cendo a injustica com que praticou semelhante acto, a ~nJurla é saber aliciai e inoportunamente, o que não desejo é que ()
que fez ao Brasil e a necessidade em que está de dar-nos nobre miuistro seja obrigado e forçado a Vil' ao parlamento
!Ima publica satisfação perante o mU,n~o civilisado. Emquanto dizer. permitta-se-mo a expressão, tmtim por tintim o estado
IstO se não fizer, nem as nacões clVlhsadas, e menos amda o deste negocio.
Brasil, podem crer ou depositar confiança algum!! no respeito
SI'. presidente, estes são os assumptos mais impol'tante't,ou
que cumpre que a Inglaterra preste á saberama e á lllde- que me parecêrão mais importantes; agora vou fallar de oupendia das outras nacões, e do Brasil como nação livre, e no tros que não são, é verdade, da mesma importancia, mas quo
gremio da grande familia dos povos civilisados.
me parecem dignos da consideração do senado, e queprouuO SR. PIMENTA BUENO - Os direitos de todos os povos.
. zirão em mim o desejo de os pôr na presença do senado. Um
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nas camaras. Desta resJlonsabilidade pecuniaria eu prdmetti
ao senado tratar neste discurso, na segunda parte desta enfiada de 1Jalaaras ou ... em uma palaHa, senhores, para diter
tudo de uma vez: eu Jlrometti faHar I,1jStO na segunda parto
do meu rasaria pal"larnenlar. (Hilaridacle).
Se o nobre ministro cntendo que o Sr. barão do Pcnedo
deve ser conservado com a legação em Paris, faça-o; se entende que não, remova-a. pnra o Ilrasil; se não entende assim, remova-o para outra parte; mas eu não digo ao Sr.
ministro dos negocios estrangeiros que faça isto, nem que
faça aquillo. Se se tratasse nesta occasirro de avaliar os bons
services desse digno funccionario, eu n[[o me pejaria, senlJOrês, de dizer tudo quanto sinto em favor do Sr. barão do
Penedo, e o alto conceito que faço da sua capacillade intellectual e das outras qualidades que o om[[o.
Na casa tambem se tocou em um objecto que é digno da
consideração do senado; perguntou-se ao Sr. ministro dos
estrangeiros se elIe cntendia que o numero de ofliciaes de secretaria era ou nGo sufficiente, que visse hem que a repartição de estrangeir,:s era uma repartição especial. que um tlia
linba muito que fazer e outro nada, e mais ou menos discorreu-se para sustentar a proposiçlio a olhos visto, no conceito desse nobre senador, da necessidade do au~meuto rios
empre~ados da secretaria. Eu !lotO sou desta opinião, e note
bem ocsenado oue não sou desta opinião desde muito tempo.
Senbores, creio que n[[o é violar o segredo. Aqui no scnado, já como senador, tratando-se da reforma das secretarias,
aehei que o numero dos empregados da repartiç[[o dos estrangeiros era demasiado, e minha opinião foi que a dlvis[[o
da secretal'ia n[[o deveria ser feita pela fórma adoptada. Portanto hoje continúo a ser da mesma opinião; a secretaria,
como dis,e ó nobre ministro da corôa, tem o numero snfliciente cle empregados, apezar de se ter diminuido quatro
empregados. E' preciso que o senado se recorde lluO as sefor[[o todas damasiado em grande organisadas, e
q Se .. SILVll.IRA DA MOTTA : - E' um addido imp~rtan te ; cretarias
<lerão-se aos. se~s ofliciaes ordenados maiores do que os fluO
creIO ate que e portuguez.
erão campatlvels com o cstado dos outros empregados. Não
O 5n. 'VISC~NDE DE JEQUlTINIlONIlA : -lIlas cumpre saber quero dizer que fossem demasiado grandes, não, o que digo,
([ue estas medidas salvadoras farão do ministerio passado e note-se bem, é que se deu mais do que aquillo que se dev8ra
'n[[o do ministerio actua!.
'
dar em relação do que percebem outros em pregados Pllblicos, e até de mais elevada catbegoria; não se guardou
O SR. FEnRAz : - A conservação é.
propor~ão alguma; r,omp<\rem-se os 'Vencimentos dos officiaes
O SR. VISCONDE Dll JEQUITINIlOIiIl.,: - A conservacão sem de secretaria com os dos desembargallores, com os dos memuU"l'ida, isto é, o nobre ministro dos estrangeiros uão 'tem re- bros do poder judicial, e ver-se-ha que na realidade nGo
vogado, porém n[[o tem augmentado o numero dos ellJpre~a- ,houve pro~orção alguma, o muito menos eom o que percehem
lias (apotados); esta é llue é a verdade.
b
até. os mmistros ela eorôa. Que proporção ha entre 9:600$,
1I1as eu não trato dos empregado$, trato sómenle da con" que percebe o director geral da secretaria dos estrangeiservação do SI". barão do Penedo, ou, permilla-se-me o ros, e 12:000$, ([ue é o onlenarlo do ministro e secretermo, não é verd~deiramente conservaçlio, é permiss[[o: o tario de estado? lia proporção? Note-se a ditl'erença da regoverno tem Jlernlltlido que o SI'. barão do Penedo resida em prosen~açào de um e de outro. Atlenda-se á distancia da cal'aris por emquanto, tendo a secretaria (fue tinha, excepto o thegona.
secretano, com o augmento uar[uelle oulro addido; é este o
Já que [aliei el11 repreaentação, Sr., presirlente, devo dizer
facto.
Ora, eu entendo que não !la razilo para censurar o nobre minha opiniGo sobre uma questão aventada pelo nobre sonaministro; n[[o ha raz[[o "ctnalmente, póde ser que baja da- dor pela Dabia, meu nobre coHega. A este nohre senador pa'lui mais a algum temJlo. O nobre ministro pese bem estas receu que se podia muito bem elevar as ca tbegorias sem se
rnlllhas palavras, Jlorque o facto nlio llareca ao nohre minis- augmentar os vencimentos, creio qne sómente para dar aos
tro tão simples que não involva, que nlio lÍne01Te motivo para nossOs diplomatas uma grad,uação mais olevada o colloca-Ios
grave l'esJlonsahilid~de se se der tal ou tal bYJlothese. Essa junto dos governos onde residem em uma posição mais airota! ou .tal hyothese c que eu peço ao senado que não exija de sa. Senhores, eu decJ,aro ao sen<ldo que não é o uobre senamlllI dJzer, porque crOlO que não devo dizer e n[[o devo dizer dor o primeiro que me diz isso; alguns diplomatas na Europa queixarão-se de sel'em conservados como encarregados
porque póde prender-se a uma questão int~rnacional.
de negocios, porque COIllO taes não po"dlão ter taes e taes reO Sn. SILVElnA DA II10TTA : - Elltiio está dito já, está r{)-> galias ; e alguns disserão: (( Eu receberia como ministro
velada a hypothese.
residente o mesmo que recebo eomo encarregado de negoO Sn. VISCONOE OE JllQUITINIlONIlA : - Tratarei sómente da cios ". Eu respondi: Não póde ser. Se o governo eleva-lo a
conservação, e digo que 110r isto mesmo que póde dar logar ministro residente, ha de dar-Ibe os vencimentos proprios
Ú censura e á responsabilidade do nobre ministro, eu: n[[o dessa cathegot'ia; não, póde deixa-lo com o ordenado de end!l"l'o nada dizer a este respoito, tanto mais'quanto, Sr."pre- earregádo de negocios. Um desses diplomatas fez-me ver:
sldente, ao governo e nlio á assemblea geral é dada pela " Neste paiz os proprios embaixadores não têm precedencia
constituiçliO a allribuição de distribuir os empreg-ados encar- sobre laes autoridades; que fará um pobre encarregado de
rega)los do serviço administrativo cOllf0rme eUe entender. negocias? » Ainda insisti: Não é possivel. E o governo braO corpo legislativo uá tanto para as despetas da reparticão sileiro deve adoptar o systema de não elevar o seu corpo
UOS estrangeiros, o o ministro da corôa é quem tem o diréito diplomatieo á maior catbegoria de encarregado de negocios,
de distribUIr essa quantia debaixo da sua responsabilidade, porque as circumstancias financeiras em que nos achamos
attendendo sempre, é verdade, ao pensamento manifestado são muito melindrosas, e, seja dito perante o senado, levo

delles é a remocão do Sr. Carvalho Moreira, boje barão do
Penedo.
•
Sr presidente, V. Ex. e o senado sabp.m que, em consequencia do conllicto entre o Drasil e o governo inglez, entregnes os passaportes ao Sr. Carvalho n1oreira4 que os pediu,
retirou-se e,lle para a França.e lá existe com a legaçã.o mais
ou menos mtegral. Digo mais ou menos, porque não estou
ao facto de todos os membros que hojil compoem a legacão
de que é chefe o Sr. barãO do Penedo.
•
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - O secretario está em
Londres.
O Sn. 'VISCONDE DE JEQUlTINlloNnA: - Ahi está; o secretario já não é mais secretario, foi Ilomeado encarregado de
negocios de Venezuella. Ouço tamhem dizer qne para essa
legação foi mandado um addido de Venezuella. Em verdade,
aquelle paiz ... (,-indo-se).
O SR. SILVEIllA DA !I10TTA : - Não é-·confortavel.
O SR. VISCONDE DE JEQUITlNIlCNIU : - .... não oITerecia
tudo quanto é desejavel para se considerar con[01'lavcl, c.omo
disse muito bem o nobre senador pela provincia de Goyaz,
e então mandou-se que fosse elle ser adido da legaeão do
SI'. barão do Penedo.
•
O Su. FEnRAz : - Em Paris.
O S. VISCONDE DE JEQUlTINllONIL': - Em Paris, "im,
.porque em Paris, a falIar a verdade,' passa-se Imlbor do que
em Vonezuella ...
O Sn. FEnRAz : - Agora ha um 3° addido lá o visconde
do Carvalho.
'
O Sn. VISCONOE DE JllQUlTrnIlON[]" : - Tenho noticia do
110 Sr. visconde de Carvalho.
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esta observação á consciencia do nobre ministro da corva ;
eu en~endo quo os empregados superiores do corpo diplomatlCO sao aetualmente, e sempre farão, bem pagos ou convenientemente recompensados; os seus vencimentos são sumcientes para ellos viverem com digniJade e confortos nos paizcs onde se achITo.
Eu quando fui ministro plenipolenciario em Londres não
tive_ mais do qu~ 2,800 libras, e:declaro ao senado, e digo
aflUI para, ser !ldo em ,todo o paiz, 2,800 libras servir,io
narfuella epoca para VIver CLm todo o luxo necessario 1Í
dignidade do lagar que eu representava,
O Sr.. FmllAZ :- Naquella época.
O SIl, VISCO~DE Dr> JRQUlT!~JlO~nA :- Agora a exprcssão
-nnquella época- é preciso elltender-se, Na In~lil(crra e
nos outros pa;zes (em havido augmento nas despezas_
O Sn. FEr.IlAZ :- Apoiado.
O Sn, VISCO~DE DE JEQUlTI~nONI1A :- .• ' nas despezas de
luxo, não ~as outras, Caleule-se, por exemplo, o,que gastava
a classo n~edra na Inglaterra em 181 I, que fOI o anno em
quo lá eitIve, com aquillo (Jue gasta hojo, e 1m de \'(\r-so
'lue é o me,mo, senhores; Li estive, ohservé'i, examinei e
perguntei; os alugucis das casas silo quasi os mesmos, a
?'ll'ne, tem o, mesmo preço, o pão o ,mesmlssimo, o vestuario
c mUlto nMIS h,arato do que no TIrasll, niio tem comparação
algnma, Permllta-me o senado que lhe dl!:;a qne uma casaca
em Londres, ,le panno muito fino, não eusta mais de io) ! 11
,I(IUI não é possivel ter por esso preco, 1'01' conse((uinte não
entro em IlUliores minuciosidades pontue não são ]Jl'oprias do
10f(ar ; é de passagem que disse o que o seaado ollYiu, Por
oonsequencia a expressão-IJaquella época-deve enten,ler-se
ao que realmente se, refere; n,10 ha essa graw!e e extraordin«ria
dilTerença. Em Pans, convenho, houvo I!"l'ande alteracão, silll
senhores; fluem ]Jodü\ viver com 6,000 francos ha 2Ô annos
não ]Jóde ~iver hoje com os mesmos confortos, é procis~
gastar maIs; mns o que tenho dito não destroe a minlla primeira proposição, que é que os em;Jl'egados superiores do
corpo diplomaticQ estão no meu conceito muito bem p~gos
sef(undo as tabellils em vigor,
'
Agora o, qu~ desejo, o que peço ao nohro ministro, e farei
esta supp!lca a todos os !lOSSOS candidatos a ministro é o
seguinte: 6 que não faca chasscz-croisez com os ordenhdos
dos empregados diploniaticos, porque não é conveniente:
quem estil no habito de vivel' com 20:000,f) não póde vivei'
com10:00()';s, nem CO!U 11i:OOO,5 sem incoiTImodo, Se as circumstanci<ls do Lhesoul"o são taes tIU~ fOl'cão a adminisLl'aeüo a

fazer economias, faça-se 1'01' ou(ra fórma-, como farei ycr: não
augmcnlc-sc a de::pl~za com ajUllas ele cUi'iLo removúndo os
1

cmpregaG05 sem ri.1zITo, nem motivos. Ü senado sí:!be (fue llma

rumoç,ão HO corvo rliplomai.icu Fignirrca duns bQí\s ajudas de
ca,to: uma par:t o quc é nomeado, e outra pnm o que é d'l11llUldo,.ou posto em deSp0:llbilidade p;:s3iva ou ac!ivil; por
cor.se~ullltc nfi.o se devem f}lZCl' as lnudiLnCaS sómcntc vor
lnero luxo, ou ,liscricionnriamente; c siái e tilo sómenle
'lu... ndo o interesse publico o exigir, A u<u empregario a quem
so tira 7:000,5 de seu orJenado por anno ....
O Su, FERRAZ: - De ordenado niro, dos vencimentos.
O Su, VISCONDE DE JEQUlTl~nONIIA:- Eu queria fallar dos
vencimentos, Ora, tirar 7:000,5 do vencimento, a um empreRado faz I(rande r,alta a esse emprega,lo, elle nITo póde deixar de sentll', e Isto não se deve fazCl', Sei perfeitamente
que tnlvez não seja tão culparlo ~uem tira como quem deu
iIlegalmente; n,las deu-se .. :, Os empregados subalternos do
corpo dlplomaUeo estão mUlto mal ll:l~OS; mns eu não queria fallar obto, e o senado vai já dizer: Cf E' discurso pro

domo sua ..... "
O SI', FERREIRA- PENM : - Não apBiadQ,
O Sn, VISCONDE DE JcQUlTl~IIONIIA: - cc .... porque tem
membros de sua familia no corpo diplomatico e 8ão subalter,:os ; er!l~, está advogando a causa delles,." Nilo é assim,
façao-me a Jusuça qne mereço,
Um secretano de legação, SI': presidente, não póde viver
com.'i:OOO~, não ó isto possivel em paiz nenhum. fiem entendJdo, quando dIgo q:{)OOi$, são q:OOO~ fmcos, entrando

Wi

orrl,cnado o gratificação, Um seeretario do legação não tcm
!,UaIS nem um vmtem, quer vá rara Londres, quer para Paris,
e a mesma causa; lIam a Hespanha, para Portu"al é o
mesmo, Oh! como é I!Ossivel que um secretario q~e tem
dous ou tres g01'ernos Junto dos quaes tem obl'i~acão de res,idil', e pOI tanto de fazer viagens do uma para boútra parte,
ucye de perceber os mesmos, vencimentos? _Não póde ser;
faz-se mister que o n~J'o ministro dos negoelOs estran~eiros
rel(ule esta materia de um modo dilIerente.
b
Um adJi<!o com 3:00003 não pó de viver em nenhum raiz do
mundo; e quando cOlllparamos o quo 11m addido percebe com
o que percebe o secretario, que jú é uma personagem diplomatlea que tem rcpresentação, e deve te-Ia, não podemos
dClxar de censurar, São 3:000,03 para o addido em Londres.
para o arldido na França, para o addido em qualquer parto I
C'Jlllparcm-se estes vencimentos do addido e do secretario
com os Iencimentos dos empregados da secretaria que lhes
eOI'l'espondem, e ver-se-ha a desigualdade.
Era isso" scnlJores, que dava logar ao abuso das gratillcaç,les por aVIsos; pois não so póde deixar de dizer que erã()
"husos, que só deste modo se podem explicar decentemento_
Conhecendo o gOl'erno que Ulll secretario, quo um ehefe d~
le~a!;iro, supponbamos, não podia vivel' com isso, ou precisava, fazer viagens c vingens custosas, dava-se-lhe uma
gratificação por meio de um aviso, Tal procedimento era
111ef(al. E porque se não davn a todos? mas a causa primana era a mesqUInhez do ordenado o mais vencimentos.
. Ora, eu disse ljU~ desculpi<va ,isso, e desculpava por esta.
formn: a repartlçao dos negoclOs estrangeiros não é como
a repnl'liçãO do imperio on a da justip, onde os ordenados
c tudo esta marcado; a!l ba como fIne necessidade de um
ouco de discrição na distribuicão dos dinheiros naeionaes_
)01' exemplo, no corpo diplomático remove-se e o governo
deve poder re~over; no poder judieial não é assim; aqui está
esta grande dIilcrença e dl[ere,nça, que oecaSlOna não pequena.
t1espeza,
Agora permitta o seaado que e,u diga alguma cousa, bem
qne pouco, sobre 03 eonsules, POIS Oi consules em Paris, em
Llverpool, em Hamburgo, em Genova, em Lisboa, em Cadi1:
estão nas mesmas eOlldicões em que está o consul por exemplo, na cidade de Londj:es ou em alguns dos poitos de Portugal, exceptuarlos os dous de Lisboa e Porto? Estão nas
'mesmas eondições, quero dizer, veneem emolumentos sumcientes para viverem? Certamente não_
Digo ao senado o que ha a respeito de Civita Vecchia.
Dlss?-mo o nosso encanegarlo de nego cios em Roma qne ali
era \lJdlsl'en:avel haver um conslll, não pc.la nbundancia de
narios, não pelo granJe commercio que !la entre ltoma o o
Brasil. ruas porque ali aportITo muitos brasileiros que passão
pura numa, etc" e quo portanto elle preteudeu ter ali um
'i'ice-col\sul.
O Sn, D,\~us:-ITayia um.
O Sn. VI~CO~DE DI! JEQUlTwilO~n!:-Exist\ll um, eomo diz
o noh"e senador pelas AlagOas, mas esse abandonou o lo~ar
n declarou ao ministro (lue n~o 'lueria mais, porque não 'lho
faZia conta,
'
O Sr., DANTAs:-EI'a um romano.
O Sn, VISCONDE DE JEQUIT1NIIONIIA:-Quando Ifl estivo não
bavm nenhum, c não bavia, porque ninguem queria acoitar o
logar.
A .respeito de Liomo, dava-se a mesma. cousa, e o consu\
que la ,eXiste actualmente é pOI'<[ue é um negociante rico que
faz mais caso da farda e das armas imperiaes em sua porta.
do que dos lucros, porque destes não necessita,
Agora vamos ao de Londres. O senado sabe que 'o consul
Reral da llrasl! na Inglaterra mora em Liverpool; que em
Looures eXls(e um vlce-consul; todas as questões que ha
Informações e trabalbos não renumerativos eahem solHe ~
vice-consul. Elle ~ obl:igado pl!.r isso mesmo a ser mais
assll]1I0 no seu esenptono do que qual~uer outro vico-consul
em outra part~; actualmente tem um trabalbo immenso pelafalta de- legaçao brasllma em Londres; é e.lle quem alguma
cousa !az e~ protecção dos brasileiros; e em protecçito dos
braSileIros, dIgo eu, sim, senhores, porque o senado quer
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Babel' como vi agora a casa do parlamento inglez? Permitta
o senado que eu conte esta pequena bistona,para provar que
é preciso protecção.
. .
..
Para ver as sessões no parlamento tnglez não e admlttlda
pessoa alguma sem bilhcte. Para obter um destes hilhetes
ha muita facilidade, quando o estrangeiro o pede por intermedia do representante de sua nação. Eu queria Yer.o interior do parlamento e assistir a uma sessão para ouvir depois de 20 annos lord Palmerston, o·Sr. Disraeli e outros
memhros notaveis daquelle illustre e immortal parlamento.
Não tendo encarregado de negocíos,nem ministro a quem me
dirigir, fui para <l porta do parlamento e quiz entrar; mas a
policia obstou-me, pCI'guntando-me: cc Traz bilhete.? -Não,
senhor.-Não póde entrar.-Como se obtem esse bllhete?róde obte-Io facilmento por intermedio do representante do
seu paiz.- Respondi que o meu paiz não tinha representante
na lnglatena; o policeman deu uma granue risada, admirado de que houvesse no mundo um paiz que não tivesse em
Londres um representante; e então para como que justificar o que dissera, respndi-Ihe que era brasileiro.-Ah I
tornou o policeman ; pois .bem, demore-se aqui alguns momentos que eu vou procurar-lhe um bilhete.
O SR. DAliTAS: - V. Ex. não irazia comsigo o passaporte?
O SR. VISCOll'DE DE JEQUlTI~1I0liIlA: -.Tinha meu passaporte
na bolso, olfereci-lhe, e disse elle que não bastava. Com elfeito,
o policeman andou lá por dentro e voltOlP trazendo-me um
bilbete muito cavalheiramente. Fiquei-lhe muito obri~ado,
entrci, e nesse dia foi justamente aquelle em que fallárão
todos esses estadistas notaveis que eu desejava ouvir, e que
havia :l3 annos que não tinba esse I,razer.
Aqui tem V. Ex. uma IJequena am.ostra dessa pro!ecção de
que eu fallava, desses pequenos servIços que se eXlgem,que
se devem encontrar, e que não ba razão alguma pam não se
obter nos paizes estrangeiros. Além destes, como o senado
sabe, ha outros de muito maior importancia, e de (Iue se não
póde, nem se deve prescindir.
Ora, [aliava eu do vice-consul em Londres, ja disse pouco
mais ou menos o trabalbo Ilue elle tem; pois bem, quanto
]Jercebe esse empregado? Tirada a parte que pertence ao
consul geral, apenas percebe ou Ibe tocão 120 libras! ! 100 ou
110 libras da ao caixeiro, á pessoa que deve estar constantamente no escriptorio, visto como o vice-consul tem outras
obrigacões a cumprir. ElIe paga, pois, tanto ou talvez mais
algumâ causa do que aquillo que recebe, que são as 120
libras.
Ora, pergunto eu, a posição rI esse empregado é a mesma
que a de outros empregados'! Nã~ é. Esse empregado tem
servido ba 13 llImos no Jogar de vlce-consul com esse I)equeno ordenado; tem reclamado, .mas não se lhe tem feito
justiça, não se lhe tem dado grattlicação. Estou convencido
que re~ulando-se melhor as quotas que deveU! pertencer ao
con~ul geral e aos vice-consules, ftcava esse vice.consul melhor partilhado. Seja-me permittido nesta occasião dizer que
esse empregado é ftlho do fallecido consul Antonio da Costa,
que prestou importantissimos serviços no tempo de n?ss'l independencia. Está reduzido a esses pequenos vencImentos
pela situação em que se acha..
.
Eu, Sr. presidente, em consequenclil do que acabo 'de dizer,
atrevo ·me a levar ao conhecimento do senado uma pequena
emenda. Se S Ex. disser que eUa é justa, approve-se ; se
disser que nã'p é ju;ta,. o senad~ raça o que enteoder, Jl,0rque
não qucro Ir neste obJecto senao de accordo com S. Ex. Se
S. Ex., por exemplo, tiver em visla melhorar as relações dos
consules com os vices-consules, segundo os rendimentos de
cada consulado geral. estou convencido de que este empregado e outros muitos bão de ficar melhor partilhados
se não tem em vista isso, deixe passar esta emenda. (Lê.)
AJlresento csta emenda por desencargo de consciencia; eu
ja ulsse as razões: primeiro, porque esse empregado esta mal
. jJartiJbado; e em segundo logar, porque é filho de um homem
que prestou importantissimos serviços e de graça na nossa lucta Oa independencia, Antonio da Costa, eujo nome colIhecem todos os que estão ao facto das particularidades

hi,toricas dessa lucta. Era brasileiro adoptivo, e o filho é
brasileiro nato. .
Sr. presidente, passo all"0ra a fazer algumas observações
relativamente ·as ci[f<ls do orçamento.
« Secretaria de estado, moeda do paiz, H.5:000J).l> No balanco de 1861-1862 a verha da despeza da secretaria de
estâdo montou a. 13~:!>31,p367, e no rotulo da natureza dos
vencimentos se declara :-ocdenados, gratificações,. ditas. a
empl'egados que contão mais de 30 a.nnos de serViço, dlarias, etc., 11V:000J).-Por consequenclU, eu tomo a verba de
135:000$ que acabei de dizer. Ba, portanto, um accrescimo
de despeza nesla verba da secretaria; porque? e um acrescimo que uão é menor de 10:000$.
O Sn. fSnnEIRA PElI'lI'A : ~ E ba uma emenda sobre isto.
O Sn. VISCONOE DE JEQUlTINIIONII~: - Sim, ha a emenda
do Sr. ministro para elevar....
O Sn. FEnRElfiA PElI'lI'A: - 129:119~.
O SR. VISCOll'DE DE JEQUlTIlI'nO~U.l: - nem; agora o Sr.
ministro exige 129:000~; logo, pede-se mais 10:000$ do
que se despendeu segundo o balanço. de 1861-18?2....
cc Legar.ões e consulados, ao cambiO de 27, -i69:j30~()tJ4..l>
Emenda: '" Accrescente-se: sendo 500$ para o expediente da
legacão de Roma e llalia e 500$ para o expediente do consulaao geral da Prussia. »
Sobre estes 500~ para o expediente da legação de Roma
e ltalia eu devo fazer uma reflexão ao senado. Eu não acho
esta expressão regular hoje, acbo que não se deve de usar
de uma expressão que póde chamar a attenção de um governo estrangeiro e provocar uma explieac~o. To.dos sabcm
que o Brasil.ja reconheceu o remo. da ltalta; hOJe a Itaha
llão é a reumão de dtlIerentes pnnclpes soberanos, como cra
antigamente, boje lórma um estado unico, com a excepção
dos Estados Pontificios. Por con~equencia, por que motivo não
se ha de usar da expressfLO-remo da ItalIa?
Eu, quando pedi passaporte em Roma para ir viajar pela
llalia, pedi muito incessantemente ao SI'. encarregado de negocios que me tivesse a bondade de dar um passaporte ~ara
o reiuo da Italia, para me não pÓr em l'lSCO ou em dUVIdas
com a policia de Napoles e de outros logares, e por consequencia obrigar-me a solfrer algum desacato. Apezar disto,
a pessoa que escreveu o passapo~te pôz - p~ra a Itali~ -.e
perguntárão-me ...... como se o rCl,no da lta~lU all.lda nao tl"csse sido reconheClClo pelo BraSIl. 01'11.,. nao sena meU.lOr
que me livrassem dessas perguantas pohclaes? Sem dUVida
al~uma. Eu possuo ainda esse passaporte; não quero fazer
uI~a censura, mas quero sómente lembrar isto ao governo.
Agora vejo nas emendas tambem : "expediente para a Jegaçilo de Homa e Italia ; " e~ acbav~ qu~ melbor se!'la 1]lzel'reino da ltaha -, porrJllC e o que e hOJe, para nua dar logar
a que se continue. a fazer o mesmo nos p~ssaportes.
E já que [allol em Napoles, Sr. preSidente, antes rle proseguir, devo tambem chamar a at~enção do se~ldo sobre um
facto que não me pareceu cunal. EIS aqUi um decreto
datado de 18 'do IDez de janeiro do anno de 1862; neste
decI'eto assignado pelo Sr. Benevenuto Augusto de DIagalbães
Taques;se diz o seguinte: (lenclo)
.
" Attendendo aos hons servlcos prestados por AntoulO
Naclerio, na qualidade de consul·geral.do Brasil em Napoles,
hei por bem nomea ·10 consul bo'~orano. " O ~enado acaba
de ouvir como o deereto se expnn~e; nomeaçao de consul
hGnorario e em rellluneracão de serYlCos. Ora ouça o senado
outro. Decreto de 30' de maio de 1863: lC bei por hem
demittir Antonio NacIerio de consul honorario deste imperio
em Napoles. l> Ora, senhores, o senado ja viu cousas desta
ordem? (Rindo.) Nomea-se a um individuo consul bonorario
por pa"umento de servicos, vem um outro decreto, demitte
esse individuo da logar" unicamente bonorario, a que [oi
elevado por pagamento de serviços!
.
O Sn. FEnllEIRA l'ElI'liA : - Quanto tempo medeia?
O Sn. VISCOIlOE DE JEQUlTIlI'llONII.~: - As datas é o que o
nobre senador quer; eu já tinha dito: a da demissão li de
30 de fIlaio de 1863. Eu sei o que. V. ~x. quenu, eF": fazer
sobresahir a data heroica e patrwtlca (nsadas) do mllllsteno
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de 30 do maio; eu, quo sabia as intençúes de V. Ex., por
isso é que me tinha escusadJ do dizer a data....
O Sn. FEnnEIRA PENN.\ : - Não foi com essa intcn~ão.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONIJA: - Al(ora a data do
outro decreto é de 18 do mez de janeiro de 18G~.
O Sn. FEnDEIRA PENNA: - Quiz ver se foi o mesmo ministerio; não foi.
O SD. VISCONDE DE JEQUITIoUONUA: - Eu, Sr. presidente,
jlll[(o esta questão uma questão tambem constituicional.
Além de pcrder o govemo de sua gravidade quando pratica
destes i.ctos, ba tambem a o[ensa aló certo pOlltO de direitos
adquiridos. Pedro ó investido de laes e taes honras, e quem
lhas dá, em minba opinião. não póde mais tirarlh'as, porque
é propriedade sua, salvo por uma sentença, mas administrativamente é inconstitucional faze-lo. Estes são os principios
ex~rados em nossa lei fund.Imental, que reconbeceu sagrado
o direito de propriedade. Estarei engan.1do? Creio que, consultando a conseiencia, todos os noiJres sonadores b:l0 de
concordar com a minba opinião. O ministerio, portanto, póde
dar a Pedro taes e taes honras, mas sómonte POl' sentenca
passada em julg~do as póde perder: o governo não lh'as póae
tir~r, isto é, o poder que dá não póde mais tirar, sa:v J sendo
por uma sentença. E accrescento a isto que acabo de dizer
uma circumstancia muito digna de consideL'ação, e vem a ser
o ter eUe sido elevado a consul honorario em pai:amcnto de
servicos.
nIas o nobre ex-mtnistro dos negocias estrangeiros fez tudo
quanto lhe veiu á caneca!! ... Eu sinto quo eUe não esteja
n:l. c~sa, porque estou inteiramente convencido de que S. Ex.
não havia de perder esta occasião para explicar este seu procedimento,
O Sn. DARÃO DE ·PIRAP.l.MA: - Nesta não eahia elle .. ,
O SR. vrsCOoDE DE JEQUITINHONHA: - Chamo a atlencão do
nobre ministro dos negocios estrangeiros para este faeio; e,
senhores, com este individuo praticou·se ainda mais. Tirouse-lhe uma pensão que tinha!!! Assim, foi ferido nas honrns
e lia algibcira. Não foi despojado do,; bens e reduzido a miseria,porque não pôde ser ... Senhores, o Sr. Nac!erio, além
das 1I0nI'as de consul geral que llle forão dadas pelo decreto
de 1862, exercia o cnrgo de vice-consul depois quo o reino
de Napoles fez parte do reino da ltalia, e entrou em exerci cio
de consul geral do reino da llalia o Sr. Dl'. Persiani. Se o
govemo, pois, o demitlisse das funccões dc vice-consul, podia-o fa7.er; mas dcmitti-lo de consul honorario, nITo o podia
fazer. E o ministro bem o sabia, e ;101' isso para se dar alguma sombl'<l de legalidade, note-se que 110 decreto da nomeação
de eonsul bonorario não se disse donde·, porque era um ahsurdo,
visto como não exercia funccões, tinha slÍlllente as h,Jllras;
mas no decreto da demissão "diz-se :-hei pai' bem demittir de
consul honorario-em Napoles-, sem allender esse SI'. ministro ao ahsurdo que cornmettia. Já algum dia se viu nomear-se
consul bonorario, enviado extraordinario bonorario, que é o
mesmo, para alguma parte? J\larcar-se districto a quem não
temjurisdicção? Pois bem; esse Sr. illustL'ado ministro assim
o entelldeu, reformando inconvenientemente a letra dos dous
decretos, que não é a mesma, como acaho de ler ao senado.
Senhores, este individuo, que é um homem que se trata
como um cavalheiro em Napoles, e que Jirestou muitos serviços á nossa fragata qUJndo lá esteve, e tem soITJ'ido dc~::;os
tus depo.is porque adaptou a causa dos desvalidos dos criados
do ex-rei de Napoles, bem entendido, adoptuu a causa não
para conspirar, mas para soccorrer esses desvalidos com
esmolas e outros meios, servir.os bem eonbecidos de todos,
tinba uma pensão, que lhe foi tirada. O avi~o que lhe tirou
essa pensão é o seguinto : (lê.)
Sobre o tirar-se-I he a pensão nada direi : era dada por um
~VISO, o por um aviso foi tirada. nlas porque se praticou tudo
IstO? Que disse o Sr. ex-ministro?
. Sr. presidente, já que toquei nesta materia, V. Ex. permitla que eu exponba em poucas palavras esse motivo dado.
SL.na elle ainda mais para evidonciar a habilidade do Sr. exnULllstro, e as regras de justiça que seguiu.
Morrêrão aqui uns italianos: um empregado da repartição
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de estrangeiros julgou eonveniente eomprar a herança. Pergunto eu: lIão é perminido aos empreg-ados da repartição de
estrangeiros eomprar. nem vender? O senado dccida se um
empreg-ado por sei' empregado da repartição de estrangeiros
fica inbibidn de fazer contratos. Ora, para fazcI' esse contrato, necessariamente havia de dirigir-se a alguem em NapoI~s (a quem Iie mio ao consul?) «afim de pergulltnr o preço quo
querião, e as demais condições do eontrato. Ajustado o pL'eço,
enviou ao consu\ uma proeuração para assignar 11. escriplura. l> Nada mais nalural. Se bouvo culpa, em uma palavra,
desse empregado qne lIão devêra, segundo os principios rio
r,obre ex-ministro, fazer eontratos de compra, por IJue para
isso estava in habilitado por lei que só o 1I0bre ex· ministro
conbece, nada tinha com o contrato da comprll e venda o
consul, que só serviu do lIIel'O pro eu radar para assignar o contrato.
Mas, Sr. presidente, a fraqueza é sempre a nossa divisa. I
Os vcndedores alTcpenrlerão-se do contrato: representár;lo
ao governo de Turim, e este ordenou ao seu encarregado de
negocios que fizesso punir nüo só o empregado. como o
consul pelo inaudito crime que colnmettêrão! (Rindo-se).
Scnhores, feZ-50 disso um motivo de I[ueix'l, o teve logar
primeiro a aposentação do empregado da secretaria eomprador ria herança, e a demissão de eonsul geral bonorano do
Sr. Naclerio, contra quem se nutria muito boa má-vontande.
Aqui tem V. Ex. contada a historia,
O que se segue daqui? E' que quando eheguei 'l Napoles
não bavia consul, porque níngucm quer se-lo. E' precIso
ver que o commercio do N~poles com o Brasil é pequeno;
todo o commercio da [,alia com o Bra.il é feito por Genova; Napoles n;10 é um porto eOIDmercial para nós; portanto o rendimento é muito pequeno e os incommo~los são
muito graves para napolitanos ..... A'cerca desta gravidade
eu nada digo: perguntem ao nobre J!linistro dos. eS~I'angeiros,
que elle sahe da ra7.ão por que eu disse que bavla mcommodo
grave....
O Sn. RAnÃo DE PJnAPAlIA :-Elle t;lrobem não diz.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITIoIlONIIA:-Estou que elle tambem
não diz.
Emp'regados em d-isponibilidwle.-Esta verha é de 7:000~
e a emenda a eleva a 18:000,$! Veja V. Ex. o lucro que nos
dito os capl'icbos I Agora n~o creia o sanarIa (Jue isso é demasiado, porque o numero dos infelizes augmenta todos us
dias (apoiados); m~s para que isto? E quem são estes empregados em disponibilidade? Gernlmente fallando, são os
bomens mais hailcis e notaveis qne tinha o nosso corpo diplomatico.
() SI\. FEllRAZ: - E' verdade.
O Sr.. V[SCOoDE DE JEQUITINllOoll.l :- Ora, este systema ...
SI'. presidellte, V. Ex. qller que ell IlJe fedle com f1'ilnllueza?
Eu nào o queria fazer, nem vim com tennão de fallar senão
uma bora. talvez nem t~nto; mas uma proposi!Fl0 arraslra
outra .... Eu acbava mais razoado que o ministro se reunisse
COID seus colle~as e tomasso a resoluç;lo seguinte: « Fica o
corpo diplomatico extincto por seis almas. lJ Isto era melhor,
porque tirava-se a pretenção a muitos moços ilIudidos que
querem entrar para o corpn diplolllatico, pensando que é uma
carreira, quando não o é. E' um passatempo para uns, e miseria e desesperação pam outros. Senhores, é uma infeliz
earreira publica J O regulamcnto do CUL'PO djplomatico, assim
COIIIO o do corpo consural', estão clamando flor uma reforma;
tudo ahi é arbitrio! l'areceu consagrarem-se os direitos do
corpo diplomatico para que seja ullla carreira entre· nós, porém não é assim.
E o senado permilta quo eu diga, o corpo diplomatico do
llrasil tem missão diITerente do corpo diplomatico de qualquer
outro paiz. Nós'precisamos d.e informações frequent~s sobro
todos os assumptos, moraes, mdustriaes e commerclaes; e,
posto que as outras naçoes não precisem evidentemente tanto
corno nós, todavia Y. Ex., se tiver a bondade de, nas suas
horas ·vagas. ler as instrucções que o condo Russell ha tres
ou mais annos deu ás legações da Inglaterra, marcando as
obrignções incumbidas aos secretarias, aos addidos, etc., se
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V. Ex. folhear instrucções iguaes, dadas aos seus agentes
pelo governo dos Estados-Umdos, dar-me-ha razão de ficar
espantado dUfIUillo que acontece enlre nós. Esta ó a grande
missão do corpo diplomatico do llrasil; nós não temos neccssidade do corpo diplomatico para solução dc grandes questões,
pOlque felizmente não as temos; temos estas grandcs questões cá para o sul e norte na Ameriea: na Europa \louco ha
que fllzer. Doveremos, porém, deixar de ter homons habois
nas nações civilisadas para nos informarem de tud.o .quanto é
capaz do promoyer tambcm a nossa nqucZfl e cmllsação?
Certamcnto não.
Os nossos consules porventura devem se limitar sómente
a dar passaportes, a ver a carga, etc.? Veja V. Ex. como
clles as cumprem; pogue-se no relatorio do nobro ministro
dos estrangeiros,e veja-so como são magras as .informações
que nos mandão os COI sules. Os nossos agentes dlplomaltcos,
]Jorem,. cs.ses crcio que nada dizem, porque nada apparece
ncm no CO?,?'eio O/{ieiall."
.
De Londres vem apenas uma mui curta estalistica : a im_.portação foi tanto, a cxport~ção foi tanto. Assim mesmo,direi
que fiquei espantado da somma enorme dil importação ingleza
em nosso l'aiz; o que prova que nosso commercio não está
tanto em dera'lencia como se presume; e mais ainda prova
(pe a respeito do nosso conllicto com o goyerno inglez
nquella nação não fr.z causa commum com o IlisLillCtO estadista que ha mais dc meio sceulo empregn todns os seus immensos recursos para 11 elev<lr ao m<lis .aHo ponto tle poder
o pl'osperidade.
O quo não posso comprehender ,e desejo que o nobre ministro dos negocias estrangeiros explique extensamente ao seuado, é o que oceorre a respeito do ~ [jo; diz esto paragrapho:
" Extraordinarias no exterior GO:OOO.;5 ", e a emenda d<l ealllara: - Em vez de GO:0005, (liga so 70:000li~ ; - porque,
scnhores? No balanço de 1t;61-18G2 yejo cu: Extraordi..
narias no exterior ~5:85[j,?Oü7 ; nem são GO:OOOp, como
foi pedido pelo governo, uem 70:000;$, COIllO a outra camilril
w,tou em sua cmend'l; são áü:OOO;j) I Por'lue, senhores? Pois
15:000:;'l, no caso tle valer a proposLa do governo 25:0UOp,
no caso de prevalecer a emenda da camara temporaria, e
objecto de Tana empina para nós? r,ão (levemos nós, 81'.
presidente, examinar esta verba o procurar saber as razões
por que despenderão-sono exercicio de 1801-1802 JÍ.Ü:OOO;~,
o governo pede GO:OOOl!l, o a camara dos dcputados quer que
seja de 70:000;,)?
Esta verba está com ares de despeza secreta, Eenhores !
Pois nós temos despezas sscrelas elll diplomaei;\? Para (Iue?
A respeito do trafico, já vimos o que se resolveu, quando se
tratou do orçameuto da jnstiça.
O Sn, FEl\r.rIIlA PE~~.\ : - O orçamento lUesmo explica
qne parte dessa despoza é resel'Yada,
O SR. VISCOI\DE DE JEQU1Tl~{]Ol\n~: - E' o que eEtou
dizendo; temos despezas secretas IlU dil:!omacia; porque,
senheres?
Sabe V. Ex. o que me esliÍ. parecendo? E' quo o que Ee
pretende fazer com este dinbeiro é dar aqui 1:000,;) de gorati1kação, ali ~:OOO$, 2;OOOí? mais adiante, 3:00U.$ mais ::0
norte, 1:000.;5 mais ao sul, ele., etc. ,! Mas isto ó conveniente? devemos consentir em taes desigualdadcs e patrona
tos? Vamos adianle.
Aqui não vêm despezas eyentuaes. No blllanço dc 1861-02
"em eSla verba de eventuaes, e despenderão-se eom eUa
21:000;;); aqui no orçamento do nobre ministro supl'rimin-se a
]lalavra-eventuaes, o pnzerão ontra.-« Ditas no interior",
l,tO é, dcspezas extraordinarias 110 interior, «moeda do paiz
2'5:00(J,j). II No balanço despenderão se como eventuaes
2JÍ.:OOO;;'), aqui pedenHe 25:000~ J O descjo de angmentar a
despeza, Sr, presidenlo, e como uma comicbão do minist~rio
aetual; e, quando a diminue, olhem que e. parn fazer mal...
llerdoe-lllc o n~bre ministro. Trata-se de diJ:linuir? V,li-se
[<l7.er mal a um eidadão, tirilr-lhe o p[lo, coIloca-lo el1i uma
sitnação infeliz, ou pouco azada, etc. Não se trata disso?
Então augmenta-se a despeza.
'Nós temos necessidade de muita causa. Vou lembrar ao
nobre ministro por fim, porque já não posso nem é possivel
alongar-me; vou lembrar por fim ao nobre ministro um ohC(

)J

jecto, ácerca do qual ereio que devêra ter feito albuma
cousa.
O nobre ministro dos nego cios estrangeiros ha de ter sabido
da lei que p~ssou no congresso americano para o estabelecimento de paquctes a vapor entre New-York e o Rio de Janeiro, para, sendo eUes auxiliados pdo llrasil, tocarem nos
pertos que o Brasil designar. Temos, pois, que o que o congol'esso americano pretende é que .os paquetes venhão de New·
York até o Rio de Janeiro c toquem nos portos intermcdios
que forem indicados pelo goyerno imperial. Não é isto ntil,
Sr. presidente? De certo que é muiLo mais utH do que todas
essas rlespe7.as seereLas da nossa diplomacia.
Ningu:m contestará que é util augmentar as nossas relaç0es cOll\merciaes, tOl'lla-las mais frequentes e regulares com
uma nação tal como a dos Estados-Unidos, quo no norLe
represenLa o me,mo papel quo nós representamos no sul, que
que e a ullic:! eom qucm, em minha opinião, podemos ler nm
tratado de aUiallca offensiva e defensira nas eireumstancias
especiaes em 'lue- nos achamos; a unica que parece ter interes.e real llll sustentacão dos nossos direitos, a uniea que,
como nacão amcricanâ, tem sabido comprchender toda a
grandeza -o magestoso futuro da causa americana.
Senhores, tCillOS necossirlade rle trabalhar como naciio americana para eonstiLuirmo. o nosso 'commercio em termos
americanos, dirigido por [lrillcipios americanos. estranhos
tanto quanto possa ser aos velhos interesses europeus. Senhores, n"0 ser:í isto ohjecto digno da altenção do govel'110 e
e do parlamento 'I
Em minha opinWo, e na opini[lo dos estadistas americanos,
essa cmpreza nüo devo ser uma empreza particular; deve SOl'
uma em preza que lenha o caracter da empreza das 1llcssagerics ?'oyales on a de SOllllta111plon, o que terá essa empreza,
(rue nüo sei se .e realizou, do telegr6pho submarino, acere,t
lia qual eu tambcm peço ao nobre miuistro que inforllle ao
senado. Se isto não COITe pela sua reparti cão exaetamenle,
se é pela l'op<lrliç';o ela agricultura, eomméreio e obras publicas. todavi;l S. Ex. me permittirá quo lbe diga quo a
r<lpHrtiç[Lo dos negoeios estrangeiros e tah'oz a mais propria
para dar informeçõL's sohre esse assumpto ....
O Sn. SlLVElHA DA MOTU:- E S. Ex. é ministro de
tunbas.
O 5n. YI;CO~nI, DE JEQUlT1~nOl\lIA :-... e demais a mais
S. Ex. reune as dUJS qnalidades.
Ouvirei a respeito do estabelecimento de paquetes com os
Estados-Unidos Ilquillo que o uohre ministro dissel'; o, se mo
parecer que ainda poderei aventurar algumas expressões a
esLe rei.peito, eu o farei, porqne, Sr. presidente, repit~ n<l
casa muis outra vez, é necessario (lue Ucscllyolvamos c demos tuda a prulccçflO possivul ao nosso commercio e li nossa
illdustría. O sel:ado niio tome esta palavra - proteeção - no
sentido economico; n,10 sou protccclOuista, nITn, eu sou das
idéas do comJ1Jereio livre; porém o que quero ó qne animemos o mais possivel ao commereio o á industria. PlaliLemos
estas granrJ['s arYorcs, porqne debaixo de sua SOIlUJl'a nos
ircmos recolher, quando cbegar o dies ire da nossa agricnltura.
Foi tambem lida, apoiada o submettida á discuss[lo a scguinte:
EME~:DA

ADnlTlVA.

Ao art. 2° accre~cente-so: - incluída a gratificação
de 800,,5 ao vice-con,ul e:n Londres. - Fisconde de Jequilicc

'illwnha.

J)

Foi igualmente lida, apoiada c sujeita á discus,Jo a seguinte suhemcnda:í emenda elo SI'. visconde tio JequiLinhonha.
cc Igual gratincai,ão se Conceda ao vice-consnl om lllarselha, e a qnahluer outro em igual cireumstancia. - Silva

ferraz. ))
O !sr. FC1"·Cit·lt pcnn8 pronunciou um discurso q':!e
publicaromos no appendice.a os te volume.
O SR. paESU;ENTll: - Niio havendo oumero sulliciente de
Srs. senadores para 50 votar."
O SR, PaRAl\lIos: - Pela ordcm.
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O Sn. SILVEIM DA MOTTA: - Cbamou alé de inutii.

O Sn. PRESIDENTE: - Tem a palavra pela ordem.
O Sn. PAnANIlos: - Creio que a bora eslú quasi finda; encetar agora um discurso li abusar ,la paciencia do senado.
O SR. SILVElllA nA !'rIo!!.,: - Eslú nos precedentes que faltando um quarto fique a discussITo adiada.
O Sn. pnEsIDENTE: - Eu por mim estou prompto para ouvir os nobres senadores, e com muita satisfação.

O Sn. FEnnAz : _ E' verdade, de inutil, etc. ; e depois
deste resultado commeltemos ainda estas outras faltas. Pois
nITo havia um meio de manrlar um "Rente financeiro para
celebrar um emprcstímo, embora elle já tivesse sido feito
pelo nosso ministro?
Não o Jlodia ser o proprio ministro despido do caracter
diplomalico ? Havia por ~erto, ninl(Uen,l o pód~ contestar.
O Sn. FEnnAZ: - Peço a palavra.
Que fosse o mesmo Sr. Carvalho l'rlorwa, hOJe barão do
O Sn, pnESIDENTE: - Tem a palavra o SI', Ferraz,
Penedo, nesse caracter de agenle financeiro, convenho: mas
elle era ministro tIe Londres com residencia em Pariz,
o !§r, !FCI'I'UT.:- SI', presidente, ell desejo explicar uma
O nobre ministro nITo se dignou de responder· me á perpa;'to do meu discurso que foi llIal interpretada pelo meu gllntôl que fiz em relagão á media!jão oiTerecida pelo govel'llo
!lebre coll~ga, senador pela provincia da Bahia, que aenba de Portugal para arranjar as nossas diITerenl,as com a [nglarle sentnr-se. Esta parte é relati va á existencia da nossa !ega-I terra, Hoje com admir!Jão eu vi que o illustrado parlamentar
ç[iO ria Inglaterra em Paris,
que acaba ria sentar-se reprovúra o facto de eu fazer essa
Esti~ fóra da minba idé~, dJ meu pens~mento, querer tirar pergunta, ~izelido que não nos devi~mos melter a esrluadrios meIOS de que goza, a qnalquer' empregado, a qualqner , nb~r negoclOs que estão pendentes,
bom servidor dlt e,tado. ['OI' conserluencia a consideração
Senhores, ha uma difTeren!ji\ muito grande entre um ne)le330alnão entrou 1101' modo algum nas obs~rvacões que cu gocio pendente e a questão quo eu dirigi ao nubl'e ministro;
fi:.; ellas ao contrario basearão-se sobre a incunveniencia quando l por exemplo, se s~he rJue se·oITereceu uma Illediadesse passo que se deu, e neste ponto eu respondo tambem !J,10, nao· compromette de maneIra alguma a resposta - so
ao iliustl'e SI', ministro dos nego cios estrangeiros,
. esta progride ou não progride, se foi adiada ou não,
,E' v?rdade-, ~l" presid,ente" 'lU; exem~ll)s _b.a (~e legações
O SR, FEnRAz: - E.' um 1ireito que ~és temos; não quero
de,ou~ros palze, c~m a Intenupç,:o l!as }_elaço.cs dlplolllatlc~s sabe.!' as bases da medwção, Perguntei IstO, e o nobre sc-ni\~C1~alem ~ côrte, J~nto d~s q~,te" e,tal,LO açl,e~ltados e l~as- dor pela provincia da Babia levou 11 mal que eu fizesse esta
.atem, pa,la u,m p~IZ mats pIOXIIllO, ,o~ le~l1.alel1l-Sc.IJala,O perg'unta: não sou do seu parecer; as conveniencias ó que
seu pIOplIO palz. quando elias se letll.do pala um palz maIs devem determinar o ministerio a oum'dar se"redo não sobro
pro:(iIno daquelle, Junto ao qual o mlnI,tro .esta acredlt'Hlo, o f'ICtO "eral como este a que mebrefiro m~s sobre os pore por pouco tempo; mas no presente ,caso nos tl>1l10S ~nn,o e menores~
.'
meIO" e a legação. de Londres em Pans parece qIle ,e~ta alllda
Por exemplo, a respeito do 11ltiiila/l1m oITerecido pelo nosso
f~n~clOnando, Pelgunto eu: ha convenlCnCla de co,lselva·la? ministro em !'rlontevidéo póde o nobre ministro dizer: " Por
101 que S? co~serva?
o'
.,,,'
om não podemos revclar co usa alguma; " está no seu di..
O noble nlllllstro de neooclos e,tlan"C1ros p~receu dar a reltD, e uma cousa pendente, Mas se eu perguntusse: "Roule
entender que era ~ela altura do n~sso encarregado de ,nego- ulti.matum? H o nobre ministro não diria: " Houve? » FicaCIOS. E~ ~'eS!)eIto mULto os ~onhe~lluentos doBe,. resp~llo 0.0 rião assim compromettidos os nOSS03 interes,es? Não, Eu
seus S~IVLÇO', lespCl~o tod~" as ,.uas ~lul~ldade", m~> .,\ler- assim respondo ao nobre senador, cuja autoridade é para
gunta ' o nobre IUInI"tro naO ]Jodla dal-Ibe um OUtlO IpI.ml mim de orande peso
t1estmo? POIS quando rompemos todas as relações dlpkb
"
' _ '
maticas com a Inclaterra e collocam03 a um dia de distancia
O Sn. SLLvEInA DA MOTn: - A Olscussao ultimamente
a nossa legação~ com todo o scu trem, com tOIIu, póde·se I havida no parlamellto ing-lez é provando coutra esta doutrina
dizcr, a sua J>agagem. não damos a entcnder que havia um da rcserva,
OUtL'O motivo, 'lue n[io fosse o de utlidal!e publica para proO Sn, FEnllAz: - Houve outros pontos em quo cu n:io
cede~'mos dessa maneira na interrupç[io das reluções, e que
absolutamente estar de accordo com o nobro senador.
desejamos o mais possivel que cllas se reatem? De eerto que posso
A respeito das g-ratificações e ordenados dos diITerentcs
sim,
ministros que temos em paizes estrangeiros, eu adopto o seu
principio appli~ado aos secretarios de legações e arJdido,.
O Sil, PARANIlOS:-Apoiado.
lInlendo que e,ses ordenados e gratiHcações, ou principalE depois, senhores, o nobre ministro contestou o facto do mente as g'mtifiçações, devem ser proporcionaes ás despezas
nos~o pl'oprio m.inistro de Londres com a residcncia em Paris que se podem ter eIn certos logares .
ir incognito, ':Iue n;10 era incognite, assignar os 1J0nds do
Por exemplo, se !lÓS tivessenios uma legacão em um pni?
nosso emprestuno? Em que qualidade elie awgnou e~s"s onde o sustento é Larato, onde tudo li commo([o, eu entendia
úOllds? fOL em 'lualillade de ]Jurticular ou em qualidade de lJlle as gratificuções devi,lo Bel' menores do que em ?utros
ministro? Foi como nosso agente Hnancl'iro ou na qualidade loç:ares, come ::lo Ex, mesmo confessou. v, g., em 1'<11'15 onde
de ministro? E' uma contradiccão maniresta : em todos os tudo tem dobrado de preço, Ora se S, Ex. applica este prinactús mostramos, como naçITo fracu, lJue tinhullJos medo de cipio a uns, deve applicar a todos; e devemos tambem conlJu~Lrar todas as reIacões diplomaticas, que estavamos a es- fessar que a raz:io que olle deu de que as despezas de luxo
vera de melbor ensejo pura immediatnmente reata-las; ou é que tem augmentado e não as outras, é uma razão sullique, no caso contrario, não temos necessidade de economia r.iente para que os mÍniõtros que nós temos sej[io bem man(Je que devemos manter uma le;;'ação com cnsa em Londres, e tenidos ou tenhão os meios de manutenirem-se com decencia
tamuem o secretari·o, niro ohstante tcr sido despachado en- e dignidade.
carregado de neg-ocios de Venezuelia, outros empregados
S,'. presidente, ha certos causas a que é preciso atlender:
desta natureza, e ainda mais mnndando-se servir na legação um ministro em paiz estrangeiro tem quasi o caracter exclude Londres com residencia em Paris um addiJo que pertencia sivo de representacão; este crracter admilte, ,não digo só a.
á legação de Venezuelia,
decencia, até certá ponto algum luxo. Sg, por exemplo, o
Ora, todas estas co usas são plausiveis, podem ser justifi, ministro residente em Paris fÓI' convidado pela côrte para as
cadas? Nilo por certo,
,
caçadas ou a algum tempo de residencia em Fontainebleau
~enhores, em diplomacia, nestes neg-ocioo que dizem res. ou em Compiegne, não terão necessidade de maior despeza.
]1elto ás relações com diITerentes pai7.Cs, deye haver muito do que aquella que o nobre senador quer·lhe oITerecer?
Dirá o nobre senador: "Nunca teremos essa honra. » ;
tento em praticar um acto sem neces~idade, a que não se
'óde dar L'azão. E' a razão tambem, SI', presidente, porljue póde dar-se, e póde dar-se conforme as relaçÕes que o nosso
.0rJ Jobn Roussel disse muito claramente; " Isto não é nada ministro tiver com a côrte de França, conrorme el1e for bem
IIIte~rompem as relaçõe~ ,de amiza~e por~ue querem, não ou nial aceito, porque, SI', presidente, entendo que um mí1I0S Importemos; " sua hnl:uagem fOI quasl esta,
liistro em paiz estrangeiro deve estar fóra inteiramente d~
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tudo quanto disser respeito a negocios de partidos, a negocios de dymnastia, jJ deve tratar unicamente dos interesses
do paiz que representa.
Se a sua conducta for modelada por este principio, se for
um homem instruido, como é, estou persuadido mosmo, Sr.
presidente, que elle terá todas as honras, tudo quanto outro
qual(luer ministro possa obter. Terminarei o lDeu discurso,
porque a hora está dada, com a seguinte reflexão: porque,
Sr. presidente, vem consignada como emenda ou como artigo additivo a cessação de toda e qualquer gratifica cão por
aviso? Porqne devem-sB considerar illegaes as gratificações
dadas pelos ministros aos dilferentes empre~ados por aviso?
Senhores, para mim é uma doutrina nova. LOIiO que o poder
legislativo consigna fundos para estas gratificações, quando
dá além da despeza necessaria para os ordenados, uma quo
auxilia, o.ministro pód.e dar as gratificaçõos que lhe parecer
de necessidade por aVIso ou não aviso; e se se quer reprovar a materia de gratificacões por aviso, outro é o meio,
Para que uma disposição destas que vai lançar estorvos?
Dão-se gl'atificações por avisos em consequencia da verba
cg,nsignada no orçamento, dão-se pelo ministerio da fazenda,
dão-se em todos os ministerios e porque esta disposição?
Oh! senhores, não desejo que o corpo legislativo governe,
decrete os fundos, diminua-os quando julgar necessario, mas
deixe os bracos livres ao governo; tomem-se contas, responsahiJise-so se' for necessario, mas nada destas cousas qne são
pequeninas e que denotão estarmos em uma época proxima
ao estado em que estlvemos em 1830 e '1831. E demais,
cessar'as gratificações por aviso, se o nobre ministro deseja,
está em suas mãos, não as dê.
São estas as reflexões que. eu tinha de fazer; a hora não
consente que eu continue, e mesmo o meu fim, tomaudo a
palavra, era fazer com que a discussão continuasse amanhã.
Tendo dado a hora fico I! a discussão adiada.
O Sr. presidente deu a ordem do dia seguinte:
A mesmn, tanto na 1", como na 2' parte j e levantou a
sessão ás 3 horas o 5 minutos da tarde.
03" Sessiio

EM 19 DE AGOSTO DF 186i.
POESIDENCIA DO sn. VISCONDE DE ADAETÉ.
Expediente.- Omcio do ministerio do imperio·.
- Mai.s dous da camara dos deputados, acompanbando
proposições. - Representacao.- Ordem do dia, 1" parte,
- Requerimento do Sr. llerraz.- AdditauJento do Sr.
visconde de Je~uitinhonhn. - Reforma da secretaria da
ngl·icultura.- Discurso do SI'. Candido Borges.- Companhia União e In,lustria.- Discurso do Sr. FerTaz.2' parte.- Orçamento de estrangeiros. - Emenda do
Sr. Ferraz - Discursos dos Srs. Paranhos, Jobim e ministl'o de estrangeiros.- Encerramento' da discussão.
A's 11 horas da manhã, achando se presentes os Srs. visconde de Ahaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Ferreira Penna,
!lendes dos Santos. visconde de Sapucaby. marqnez de
Olinda, Paranhos, Siqueira e Mello, Souza Queiroz, Jobim,
I'ompeu, Dantas, marquez de It~nbnem, Araujo Ribeiro,
bal'ão de Mul'itiba, Dias do Carvalho, Cunba Vasconcellos,
Sonza Ramos, barão de S. Loul'enco, viscond e do Jequitinbonba, Dias Vieira, Furtado, Zncfiarias, Ferraz, Souza e
~Iello, Candido Borges, marquez de Abrnntes. visconde de
Suassuna, barão de Pirapama e marquez de Caxias, o Sr.
presidente abriu a sessão.
Comparecêrão lo/:o depois os Srs. D. Manoel, visconde de
Itabora\lY, SOUlil Franco, barão de Antonina, visconde da
Roa Vista, Nabuco, Rodrigues Silva, Candido Baptista e
Carneiro de Cam[Jos.
Faltárão co~ causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
hnrITo de Marolm, ba~ão Quarahim, Eusebio. Paula Almeida,
Paula P~~so~, Almclda e Albuquerque, Sinimbú, Pimenta
Rueno, SilveIra da Motta, Fernandes Torros Fonseca Ottoni
o 'l'isconde do Uruguay.
"

SUII!lARIO.-

Foi lida e approvada a acta da sessãonntecedente.
O Sn. 1° SEcnETAllIO deu conta do seguinte:
EXPEDIENTE.
Oficio, de 16 do corrente, do ministerio do imperio, communicando que ficára iuteirado Sua blagestade o Imperador
de haver o senado approvodo a eleição. ultimamente feita na
provincia do Maranhão. para a vaga do Sr. Angelo Carlos
Moniz, declarando senador o Sr. conselheiro Francisco Josó
Furtado, e competentes para a actual legislatura os eleitores
procedentes da mesma eleição, excepto os da parochia de
S. José dos Indios, e mandando proceder ahi a outra eleição
e em outras paroclJias, onde não houve j outrosim, communicando que fo,'[o expedidas as ordens preoisns, nesse sentido,
ao vice-presidente da dita provineia.-Inteirado.
Dous oflicios, de 18 do corrente, do 1" secretario da camara dos deputados acompanhando as seguint~s
ruoPoslÇÕES.
A assemblóa gerallegi,lativa resolve:
« Ar!. 1." Fien o go;verno autorisado para mandar passar
cai ta de naturalisaçao aos subditos portuguezes Albino José
Martins Guerra, residente em Lbatubn ; Alberto Antonio Salgado, residente em Cunha; José da Silva Figueiredo, Joaquim Cypriano Freire, Domingos Antonio nlaciel e João Caetano de Mendonca, residentes em S. Sebastião; nlanoel Joaquim Pereira Güimarães, residente em S. Simão, na provincia
de S. Paulo; Manoel José de Carvalho Bastos, José Bento
Dias de Carvalho, Antonio Ribeiro da Silva, João de Souzn
Paperio, Francisco Pereira da Rocha Paranbos, Belmiro José
-da Silva Neto e Antonio José Ferreira da Silva, residentes
em Porto-Alegre; DI'. Francisco de Assis Pereira de Noronba. residente em Cruz Alta, na provincia do llio Grande
do Sul; Emilio Pinto de Almeidll e Castro, Francisco José
de Oliveira, Francieco Ililario de Castro e IIlanoel dos Santos Rodrigues, residentes na ,mesma. provincia j. J1tanoel J~sé
Martins da Costa, João RodrIgues PlCanco, Jose de Ahnelda
B Silva, Francisco José de Almeida, Miguel Joaquim de
Castro Fr~ncisco José dos Reis, Joaquim de Souza Ramos,
José A'lbino da Silva, Antonio José da Costa Lima, casados
todos estes com b"asiJeil'as, e, ainda Joaquim Antonio Alves
e José Francisco Negalbo, residentes todos no município de
Cururupú comarca de Guimarães; Joaquim Josê Rodrigues
Lima e Jdaquim Coelbo, resi~entes na c.ldade d~ S..Luiz, n.a
provincia do nlnranhão ; DomlOgos Per~lI'~ Espmh~lra, resIdente na cidade de S. Salvador,na provlOcla da Balna; Francisco Antonio Hodrigues Guimarães, Francisco Quirino
Bastos, Antonio Leite de Azevedo eManoel Joaquim Barbosa,
residentes na mesma provincia j Cypriano Ezequiel de AI.
meida FalcãO, Joaquim Augus~o Machado, Ballhazar Joaquim-de Souza I\lachado, Jose rorqu~to Nogueira de Souza,
José Antonio Goncalves, Manoel Rodngues de nlíranda, Bernardo Alves dn Rôchn Paranbos, Joaquim Alves Pinto, José
Pinheiro Borges, Camillo de Souza S,ilva, Al~xandre de Castro Bandeira e Polycarpo de Jesus Silva, resldentes na provincia do Espirito Santo j Antonio José d~ Souza C.arva~ho,
casado com brasileira, e Francisco Dommgues GllImal'U~_S,
residentes na provincia da Parahyba do Norte; José Da!DH~o
lle Souza MeJlo, residente na viJla d.o Jardim, na pro.vlOclU
do Hio,Grande do Norte' Luiz Antomo de AveJlar, reSidente
em Santo Antonio do C~rangóJla ;' Joa~~im José da S,ilva
Lima e Luiz Lopes Rios, residentes na. Cidade da Formiga,
na provincia denlinas-Geraes; FranCISco Lourenço IIlortlOs
do Araujo, Manoel Antonio qe Barros, Francisco da Rocha
Miranda Antonio Pereira de Andrade Bastos, casado com
1rasileir~, residentes no municipio da côrto; Antonio Josó
de Abreu Cesar, João Antonio Pereira e Francisco Justino Figueira, residentes em Vassouras j José nlaria da Paixão, residente em Barra Mansa j DI'. José Ferreira da Cunba
residente em Pirahy ; José Antonio Serpa, residente em CantagaJlo; Mathias de Freitas Maciel, residente em S. João da
Barra j Antonio Dlns Lessa, casado com brasileira, residente
na Parahyba do Sul, provincis do Rio de Janeiro j Antonio de
Araujo Couto, marinheiro da ormada nacional; João Coelho
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IHü:i:l1lila, ca::iado C.OIi1 bl'ilSl- liO serviço pU\Jlico, lia aHa aliminisll'ill;Jo J" p.üz j t;;lIlio sil!,}
ao., suuditos illglt!leS essa reforma mcditada e bcm m~dilarla, !'e;diiada po;, homens
Edg-ill't1(J \Vidk~~r, rC~ldcIJV} no I~io de Janciro c Alexandre conhecedores da ;H!mini,Lração pulJlif:a; Ú admira~el, digo,
Giddc , c SaJlti;i~O \Vil~otl ; aos :mbdilos IH'u5Siano:3 GuilllCl'- que vie:;sc um lllini~tro inteiramente no~..o na nHa adminislrame Ballka::an, residente no Bio de Janeiro; Carlos KaUl- Ç'\O do p,iy., pedir do i.nprllVlSo a reforma de uma rCllartiçilo.
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l~il'aJ c José y,lsqucs dos San.to~;
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mcn. residcnte na proyin~ia do Rio-Grande rio Sul; .10M tuiz
l1erberl. re,idcnte na cOrte; aos allcrnITos Frederico Russet,
re,ilicnle em Lorena, provincia de S, Paulo; e Augusto
Utto Luiz de !lertin, resIdente em S, Fidclis, na provincia
do Rio de Janeiro; ao subrlito írancez Julio ,Franci,co Devrant, residente no PreBidio, proviac~1 de Minas-Geraes;
ao banoveriano Dr. Fredcrico Augusto Hetopo, resir!cr.te no.
Bagagem, na me,ma provincia, e a orienLal D. Izauel de la
Penba, residente na cOrte.
" .ll't. 2,0 Ficão revogádas todas as disposi~ões em conLrario.
" Paço ~,I camara elos deputados. em 18 dongosto de
18li-i,- Biirão de Prados, presidci'lle,- Tito. F-ranco de Almeida. 1" secrctario.- Pedro Luiz Pereira de Souza, 2° secretario. ,,-imprimir
« A assemb!éa ger,ll resolve:
"Art. 1.• O bachal'ell)oníingos Gomes Ferreira Velloso
fica dispensado rle restituir aos cofres [lublico~ a quantia de
1:000,$, qlle em lSí!) recebeu, como juiz municipal e de 01'!,bão~ do termo de Pilão Arcado, aa provinCia dá ll'ahia para
auxilio doS despezas de viagem, que nessa 'qualidade teve
de fa7,er.
,
" Arl. 2." Ficão revogàdas as dísposiçOes em contrario.
"Paço da camara dos deputados, em 13 de agosto de
1861,- Ral'ào de Prados, presidente. - T. Franco 'de ALmeida, 1° secretario. - Pedro Luiz Pereira de Souza, 2"
secretario, ))-0 mesliJo destino:
Represení,\cão de Antonio teÍxeira Soares. vereador e eieitor da pal:och"ia da 'villa da Jacobina, província da Babia,
pedindo que scj;10 decididas pelo senado as questões suscitadas Í1cerca da validade da eleicão de eleitOl'es especiaes de
sen,l(loi', a que ultimamente se pi'ocedeu na mesma Ilfovincia.
-.:.\ COl\1m'issao de cons!itüiçãiJ.
ORDEilí DO DIA.-'-1" PARTE.
REFOnMA. DA. sEçnEur.i,l D" AGnICULTUr.i>.,

Contiliuou a rliscusS;10, adi'ada ná sessào antecedente, do
l-cqíierillltnto do Sr. Fel'l'az. propondo o 'HliamenLo, em la
discuss,10 da preposição da camara fIos depuLaMs, que autorisa o governo a reformar a secretaria dó estado dos nego·
cios de agri,:ultura, eGmmercio e obras publicas.
Foi lido, apoi<ido e ~osto tambem em discussão o seguinte:
ADD1UàIENTO.
" Não prejudica!\IJo a la rlisc~ôsão, Paço, rio senado, 19 de
,igosto de 1861..- Viscd"de de Jeqllitil.lionÍia. "
Sendo approvados, sem debate, o rer!uerimento e o addiamento, prose;;uiu a la di,cussão da proposta referida.
O 1õI.... Ca"'lidó Do."·"s: -Sr. presidente, ha posições, tanto na ordem p~itica como na social, que são de
perfeita desgiaça. Não baôlavão as torturas c os martirios
por que passa onohre ministro com a sua polilic" na banda
orienlal, veiu ainda. para augmentar a alllicção ao afilicto,
a necessidade de defender S, Ex. este projecLO, projecto injustificavel, na minha opinião, debaixo de todos os pontos de
vlsLa.
Conceho que um ministro collocado á tcsta rle uma reparlinão por longo tempo, teudo examinado a marcha. o mechanislIio, pelo flual se dirigem e se decidem os nrgo~i05; tcndo
apalpado as difliculdades e os inconvenientes do ôy,tema
administrativo, seguido nessa repartieão, concebo pcrfeilamente:l possibilidade de que em 'taes condiçOes venba pedir
ao corpo legislativo a reforma dessa repartição, porque elIc
se ~cha autorisado pela expel'iencia, pela pratica dos negoClos.
lUas. é, senhores, admiravel que, tendo est:ldo á tosta da
repartição dos negocios da agricultc.ra honiens consumados

quc.sem duvida alguma cJle não conhece, c nem póde cunhecer! V. E:::., Sr. presidente, concordarú comigo que não é
possivelque o ministro, homem intciramente novo na política
do paiz, eol1ocado á iest3 dc ui~a rrparlíçi\O, possa em douE'
oa Ires mries di.el': « O serviço não póde ruarehar, porqué
a secretaria se acba mal organiõada, (bntIo-se nessa organisacão taes e taes der;,itos.
t tanto esle juiw, Sr. presidente, é verdadeiro que esle
projecto, baíejado IJelll nobre ministl'o da agl'icullura, é um
vago incomprebensil'cl. Quando o corpo legislativo votasso
por 001 semelliante projecto. reaimcnt~ elle não ,sabia o que
liliha vO,tado; porque, veja V. Ex. a re,lacção. (Lenelo.)
« A assembléa geral resolve:
« Ar!. 1.0 Fita o governo autorisalo a reformar a secret,iÍ'ia de estado dos negocios da agriculLul'il, commercio é
obras publicas, e'lufp'arando-se as llamais secretarias de estado, 1Jcto ql:e respetta ao pessoal e vcncimentos, não podendo excedel' a deõjJeia marcada na verba re,pecliva para o
exereicio financeiro de 186í-lSr,ti.
Em primeiro logar, perl:unto a que pessoal se prelendo
equiparar ltpessoa\ da secretaria da agl'icu!tura? Esta s'mples
pergunt.l. demonstra todo vago que se encontra no projecLo ;
pOl'IJue o pessoal das l1iversas secret:lrias de estado não li o
n:esmo, e, portanto, quando, se v,o:asse e'sta autoriôação não
se sabia á qual das secretarias devia ser equiparo.da a secrecretaria tle 05tado dos negocios da agricuHúr:l.
E :le nM é possivel; SI',pl'Csitlente, saber-5(qual SCI'Ú a reforma em relação ao numero rios empregatlos, poder-se-ha_ saber quaes serão os vencimentos? Tambem não, porque os
vencimentos das diversas secretariiis li divcrso. Assim a se.:reLaria da fazcnda, da m'arinba, de estrangeiros e da josti~a
não têm os mesmos vencimentos. A' qual, pois, das secretarias pretenderá o nobre ministro equipar:lr a secretaria da
agricultura? Deste modo, pois, senhores, quando o senarla
votasse este proíecto. não salfia realiil6nLe o quo teria votado
[Jotque não poderia saber nem qual o numero de empregadoso
o nem_os yencimentos ~ue devcrião' elles ter, sel;undo a auto,
risacão concedida.
Sênhorcs, re,formas de semelhante odem não podem ser
[ledirlas e votadas de in\[Jrovrso ; é pl'eciso \Iue o governo as
'UsLifique, e justifique de modo a le',ar a convicção ar) paramento de que tae5 rdurmas são necescarias ; mas voLar-se
uma reíorma neste sentido, e sobretudo, concede-la a um
governo que se deClarou inimigo das autorisacões, não me
pal'eca possivel e nem justificavel. (!\poiado3.) •
Ora, se o govcrno,sendo inimí;;o, como é, das autorisações vem sustentai' este projecLo, li forçoso crer que elit;\Q
este projecto in volve um pensamento grande que não eõtá
Claro mas que o nobre miniBtro o vê atravéz do vago que
nelle se encontra ou o t~m em mente? [)o contrario elle nilo
qu~reria a autorisação, por'lue elle, repilo, é inimigo de automaçi!es,
.
Se examino os relatorios dos outtos Srs. ministros, eu
vejo que, em relaç<1o á org:w'isação de suas secl'etarias, elles
não dizem pala-ira, dizem apenas: « O serviço marcba regularmente" e o nobre ministl'o"da fazenda tovo mesmo a franqueza de dizer no !eU relatorio: « O pouco tempo quo estou
á testa da administracão ria fazenda, não me penlliLLc julgar
aill'!a da convenienciá ou iaconveniencia de conservar a secretaria de fazenda tal qual ella se Acba." Pois, se, o nobre
ministro da fatenda, pelo pouco Lempo em quo está á testa
da sua l'epartição, íulgou que n,io estava habilitado para julgar da Lüa 011 má organi,acão da sua secretaria, como é flue
o nobl'e ministro da agricuflurn, homem inteiramente no.o
na administração publica, tem já base slimciente para a!firmar que a sua secretaria não póde continuar coroo está, que
deve ser reformada?
O SR'. FERRAZ :-ElIe não é novo, já serviu de presu.!entlJ
do provincia j e depois é [Joeta, ..
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o Sn. C.u;OlUÚ DÚnGES :-Niló quero agora saber sc o nonre ministro ó pocLn ou nfio, Ó cousa que não me i[Jlen~5~crJ
ntm no parlamento. O que mc intercssa sabCl' li sc a autorisaçilo dcve passar, e passar como está concebida,
Quando, Sr. presidcntc, o nobrc minislro da fazcnda dedara ao corpo legislativo que nãú póue julgar ain,ln da convcnicncia ou inconvenicncia de conscrvar a secretaria de fazenda tal qual uila se acba, ]lol'lJue está ba (louco tempo á
testa da sua repartição, palavl'lls muito explicitas no scu re!atorio; qunndo· isto ~conlece, (Ii;;o, niio posso conceber
como o nobre ministro da agricultura, rnf tão pouto tempo,
islo li, com o mesmo tempo se acba em condições tão oppostas iis de seu collega.
.
Se o nobre ministro da agriculLurll tem por fim coin esta
reforma, como disse o nobre ministro dos negocias cstrangei1'05 interinamente da agricultura. estabcleccr um .ystema
.'le modo que não exista sen;10 ullla directoria geral, acabando COIÍl as diversas dirccL'Orias a cujo cai'lto'e,mo ns es·
pccialidill!cs diversas do serviço desta rcpartição. rleveras,
sl!flhores. não vejo razi,o alguma; c tu a este respeito nilo
me (Icmcrarei, p\irq.ue nada poderei. aorescentar ao que dissc
c hem dis5e o il1u5trc senador pela provincia do ilio do Janeiro que oceupou já. etilo distinct:lInenle a pasta dnt]uella
rcpartição. Ao voto, pois, do ministro aelual eu opponho o
voto pratico, importante do nohre senadur pelo Rio de Ju[lci ro, cx-minist~o· daqucl!a repartiçãO.
•
E (I~ando, Sr. presidente, se examina a' I'specialidado dos
scrviços á cargo da repartição da agrioulliJra, rlel81'as não
se póde eomprehender como o governo achon l)Cces,ario: ou
conrenienlc, fazer dcsapparecer as diversas direetorins. Ora"
vejn V. Ex" a secretaria da agricultura acha-se dividida
em quatro directorias; tCll'OS na J. dircctoria Os nel(ocios da
ngricullura, commercio e induslTia; temos Im 2'· directíJrin
obras Jlublica5 c navegação; :;- dirccforia [['m' .. publicas e
colonisaç,To; ,in directoria, correios. Ora, vê V. Ex. (fUI' 5ilo
serviços especiacs muito diversos; o ministro, p'ara.Lem desempenhaI' lIS suas funccões, tem neces5idarle de ser coadjuvado
IJOT conllccimcntos es'peciaes 1101' conbecimentos que elle devc
l'ncontl'ar nos efu]l"egados (Iue compuzerem cada uma das
respectivas directorias. Assim,.em ulIJa directol ia, S, Ex. encontl'llrá o que é pl'~ciso em rclação á a~l;icutt'rra e commercio,
em outra o que li preciso ás obras pUIJlicas c navegacilo, em
outra o que é preciso terras publicas e colonisaéno, em
ontra finalmentc o qUQ é preciso aos correios; mas de'sde que
eOllftiflllir tados cstes serviços e 'juizer que os empregados
lia s~a Tepartição sejão cncyclopedicos, S. Ex. não poderá
encontrar' bomens tão adcstrados, tão praticos, tão 'lzados,
]mra lho !urnecerc!!I· as informações que forem nccrssarias
<:'0 bom desempenho do scrviço publico. Vê, portantn, V. Ex.
IjUb nilo ba nenhuma razão para que se acabem as directorias.
Tera o nobre ministro em vista all~mentar os vencimentos
GO~ empregados da secretaria? Parece que sim: mns, llOtO o
~e;Jadíl uma circumstancia muito importill1le, O nobre minis··
'.i·O da agricultura entende que se deve hoje augmel.tar os
or,lcnados dos empregados da sua secI'dana; ma~ "lIlão li só
" e!'til sccrctaria que' se deve fazer este all~l\ICl\tl'? O nobre
ex-ministro da filzenda, flue actualmcnto se senta <l mi'ilta
/'sqnenla. no seu relatorio do anno passaJo c1cetarou· ,10 corpo
i~gi,!"tivo qnc os empregaiJos d" secretaria d~. filzenda csta'co mal a~lu·inhoados, os seus vencimentos não f'staviio em
;·c\nç;lo com as demais secretarias, Q pedia que e·llrs fossem
cIluiparíldos; e, cntretanto, o parl~mento não iniciou nenliulL
pl'l'j~"to· a este respeito, neoilUlll augmento se concedeu aos
eml'l'f'gados da secretaria de estado dos negocias d,1 fazenda;
.c note o senado, que os ,·enciul"ento. dos ell'lf:l'egados da se·
cretaria da fazenda silo menol'05 ainda do que os . encimentos
dos empregadoS' da secretaria da agricuHuI'll, que se qucr
~·erormal·.

No relatorio apresentado cste anno, pelo actual Sr, ministro
da fazenda S. Ex. diz o que eu vou ler, (Lendo.)
" Abundando nas mesmas idé'lS, que vos expoz meu íIIust'radn ;",tecessor, não po~so .cximir-me dc chamar a vossa
,,\'\enl;;'o para um acto de Justlç.r" quo reclam'lo os empregadv5 dl'..<ta rejJ:n lição, para que o~seus vencimentos sepo igUêl!HJO~ V)S CHS eutr\\s EecretUrJas de {'stn:1o; jilsti~a ue que

...

silo (li~nos pelo modo como desempenhi'o os scus Ilc~en',"
pela rdl1nencia de tr't!Jallto (Iue sobre elles pesa, o pOI'lJue ~,
imrortancia dos negocios a seu célrg:o nfio é mC'l1frl" que a das
outras secretarias de estado, e são iguacs as circumstancia~·
e posiÇão de uns e de outros. "
Isto diz, Sr. presidenle. o actual SI', miniillro da fa zcnll a"
repetindo as palavras do seu antecessol', porque iguaes pa··
lavras sc encontrão no relatorio do ex-ministro da fazenda. O·
Sr. marquez de A.JJran.tes. Pois bem; apezar de ter o govcrno reclamado por dous annos successivos o augmento dos·
vencimentos dos cmpregados da secretaria de faz·enda, porqull
estes empregados têm venoimentos ainda menores, corno já
disse, do que os da secl'etaria da agri'cultura, o corpo legistivo uão iniciou llcnllumu medida a este respeilo, nem o ~o
vemo a promoveu. Entretanto,. o nobre ministro da agricultura pretende elevar os vencimentos dos seus empregados.
quando, Sr. presidente, eu creio que o corpo legi,lativo já
euidou deste negocio; porque na actual lei do orçamento, uo·
art. 20·, 8lJ bem·r.lc recurdo, ba a disposicão de nilo se pre('ncbcrem os logares que forem vagando,' reparLincl0 os vencimentos destes logares com os emprcgados que sub~iôli
rem. Eis afJui o modo porque o o parlamento já estabeleceu
que se augmcntassem esses vencimentos.
Ora, uão aceita o gO'lerno este modo?· Qual scrá enliio o
outro modo por que o governo pretende au~mentilr os vencimentos dos empregados da secretaria da a~riCllltura? Eu
nflO vejo, Sr. presidente, senão um; visto como o projecto
limita a faculdade do gOyel'no e diz: " para reformar, comtanto qUê não augmente a verba da despeZ'a,» evidentemente,
para que os ordenados sejão angmentados, o unieo expedienlo·
de que o /t0verno /Jóde lancar mão é demitlir alguns empregarlos; isto é, rel uzir o ,iessoal e fazer cnt,10 com que os
ordenados daquelles que forem dcmillidos passem a ~er distribuidos I'elos quc subsistirem. Ora, se é este, como CVIdentemente e, o recurso de que o governo pretende lança'!',
mão'·é mais Ulna ~a~ào< para eu· votar contra o projecto, porque clle li mais uni instrumento de perseguição, e mais uma
maneira que o govcrno busca para perseguir aqllellcs elllpregados que estiverem nesta secretaria, e que eUe entcnder que não têm a paten te de Iiberalissimos.,
Portanto, voto contl'a o projecto por qualquer modo quc
elle se encare: em primciro logar pOl'que vcjo que o senarlo
.não póde votar ]lor UIDa reforma" sem base alguma c desnecêssa6a ; em segundo logar porque não serer eu quem dê ao'
governo mais um meio de perseguição e exterminio, mascarallo com o nome de necessidade publica, necessidade que
evidentemente não pó de sati:ifazer.
Passou para 2' discussão, a qual ficoiI adiada em virtude
do requerimento approvado.
I"N~OVA9ÃO

DOS COl'lTnATOS DA COMPANIiÍX

U~lÃO

E

INDUSTnJA.

Entrou em 1" discussão a·proposição da mesma camara que
nutorisa o governo a innovar os contratos da companbia'
·Uuião e Industl'ia.
O § ... lFe.·.·az ,- SI', presidente, eu não deGejo nunca
oppor-me a medirias que tem o cunbo de utilidade, mas
déscjo tambem fjUe o scnado se compenetre llc que geral·mente as em prezas entre nós· não têm uma marcba quat
,deve-se dcsejar, para que ao futuro não lenbámos de nos
empenhar em consequencia de erros, ou de ealculos, ou de
· adminÍstraçao das mesmas emprezas.
,
Senhores, nós dizemos que li preciso não matar o espirito
de associaçãO, mas devemos distinguir o que ó propriamente
espiritQ dll associação do espirito deespeculàcão. O primeiro
se basea no interesse publico, o segundo no ámor do ganho.
·G cspil'ito de associação, conforme um publicista, nãose póde
dar senão naquelles puizes em quc existem nobres poderosos,
e grandes capitalistas. ·Este escriptol' vai até mais adiante,
diz que, se o espirito de associacão é conhecido na Inglaterra, e porque este paiz conta em si não sÓ uma aristocracia
rica e poderosa, mas ainda uma rica burguezia muilo numerosa e sobre mollo oplllenHI. AS5im, applicando elle este principio á Fl'llllça, diz elle que tl e~pil'ito de associação elllFrilnça, quc é baseado no· intercsse publico, nãQ ~,c conbece ,enão
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jit:f aGctdeiL,~', e o eSjlil'ito que se chama nesse raiz de ast5ociaçill) e' o espírito rneramenle do especula~iiol e naJa mais.
Eu lambem, ::ir. presidente, Ilão posso dei"ar de npplicnr
as cxpres,ões destc escript~r ao nosso !Jaiz..Nilo vejo que o
espirilo de a:;sociaçilo entl'e nós rxistrt ~ existe sómenlc o espirito de especulae'lo, com a purpura do espirito da associaçilo. Nillguelll conêorrc para um estabelecimento, ou PUl':l ur.la
empreza, por amor do ,pa!z, mas por amor de Ullllucro futuro, que se lhe desenua grande o sobremodo seguro; e a
úistoria de quasi totl"s, selElo de todas, as as,ociações de
·nosso [Jaiz o prova c::uberantenlCllte.
Pl'ojecta~se uma emiJreza: « Qo.acs são os daflas ou os
calculos pm que se f'ulJa'? " Pergunta oC0I'I'o legislativo;
desenha se a empl'em dcbai"o dos melllOres aUSIJicios com
cOres de rosa, COI\I Uni futuro brilhante, Ililo só em relaç,lo
áque!les que possilo interesMr-se neUa, mas em relaç'lo ao
paiz; e depois, SI'. presi,lente, como alltigamente sUi.:cedeu 11.
respcito das sociedadescolTImanditas em Franç,1, t?das. as
~renças desvanpceUl-,e, o que era brilbante torna-se mteu'amento embaciado, o que era de porvir torna-se d.e (JUra perda,
e o estado, infelizmente, paga as custas rle toJ05 os erws.
A historia das soei~,h:.,les em commandita em Franca foi
deploravel, muitas pessoas de boa fé perderilo seus haveres,
'que nellas arriscárão. Apre~cntav<lo-se os prospectos que en.cantav110, tazião-se as Ilrimeil'as chamadas. o por mil raz!les,
que agora n<loódado avaliar, e,tas sociedades desapparecião;
'toclas as esperanças de um fllturo lllUrchav<lo, os interessados
de boa ftitinl!ão em resltltado graltde perda, a perda de :;cllS

~apitae.s.

O Ilistorico da companhia União e lndustria aproximou-se
UI\I pouco deste quadru. Eu tinlla assento na camara dos Sr5.
dcputados, quando seus projectos começárão á ter voga, tratava se entãn da viacilo ferrea, tratava-se da estrada de ferro
de D. Pedro 11; len!bro-rne bem que um dos deputades pela
provincia do Rio de Janciro, camcter probo. talento respeitavel, It<lo obstanto quaesqüer defei:os que tenha como estadista, o SI'. Sayão 'Lobato, impugnou a em preza Uai,lu e [Itdustria, impugnou porque, (dizia eUe o que agora vai se
verificar) que esta emprcza seria HlUtili.arla pela dlrecç,10 que
pocha tel' a estrada de forrO de D. Pellro U. Den;oll~trou eUe
a desneccssidadc desta via, e o sacrificio qne o estado ia em ella
LucI'; mas a deputacão ilHcira de Minas-Geracs, quc V. Ex.
sabe por experiencia; que ua concha da nossa balança politica
vale muito, vale tanto como a espada de Breno ; a doputaçilo
mineira toda propugno~ por es,a idéa. Estou persuadido rle
que essOl deputacão estava de bea fé, e eu, movido pGla a[ei
ção e sympatbiá que me merQcião a nniol' parte de sous
membr.os, tive tle combater o deputado pelo Rio de Janeiro,
que se oppunlJa á. passagem desta estraua Uilião e 1ndustna,
do que estou hoje muito arr.opendido.
Parecia, Sr. presidente, que uma em preza desta r,aturpr~1
devia ter os capilaes 1l~ceS5arios: mas sua organisaç<10 fui di1
tal maneira feita que sómente emittirao 3,000 acçües, lkallll0
por ~mittir '2,000, e não obstante isso, ella foi "-diante do seu
l,lano pt'imitivo.
.
Se os calculQsda em preza fossem verrlacleiros; se houvpsse
·os estudos nece~sarios, sem os quaes não se póde dar U1.1~
passo, devia a dil'ecção respectiva convencer-se d~ 4ue ;:OUO
ilcções não erilo suilicienles para dar-lua o CajBtül necessano
para as despezas de,ta viação.
Dentro em pouco tempo, talvez por motivo ou ralLío que
não ó dado avaliar (eu não posso penetrar nos arcünos da sua
administracito,j1ao posso, mesmo de leve, crêr o que se diz á
l'e,peito dália, não tenho dados para o fazel') por assa razão
que eu não posso avaliar, em' pouco tcmpo a empreza teve
necessidade do capitaes; o pretexto, Sr. presidente, foi que
a conjunctara em que nos acuamos, em cOllsequencia do
estado do mercado, do cstado de llilssO commercio, não facilitava nem a distribuição das acções por emittir, nem a
realizacão de chamadas ou entradas dc seu valol·. Então,
ainda e~se poder fOl;te, ainda a depntação mineira, sob o
commando de um distincto parlamentar, cuia ausencia nesta
casa devemos deplorar, cujo fal1ecimento devia por cel·to entristecer a muitos que amão devéras o seu paiz, o Sr. senador DarboS'I, pr.ocurou domon,trar a. ~eus 'Imigoc' que safri·
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líeios do estado erão noces,ai'i os para 'fue a ell!preza fu~, e
avante; e, em mais do uma lei do orr.amento, passarilo medidas que habililavão a emprO':.a para progredir nos seus
traballJos com favores. e garantias do estado.
E' íncontestavel, ningucl\l póde negar que qualquer emp!'eza, quando é 'bem gisac/;I, quando li bem dirigida e administrada, ·com 7 0(0 de juros garantulos Mo puJe dei\:ar de
marc!Jal' prGsperamoilte; mas a em preza União e lnc!ustri<t
l~nba 7 °-lo de juros gal'anlidos, teve ao depois o emprestilllo
c outros favores, e uão pôde progredir; 1[11011 a razão, Sr.
[,residente? E' que o seu prosl'ecto não era baseado em dados
5~t:uros, é qUe} os seus calculas ou não o erão, OH enlüo
oceultavão-se ao,; olh.os do paiz,aos olhos dos accionistas, as
verdadeiras lacunas de que elles se lesenti<lo, occultavilo-se
as diflicultladcs dos trahaluos, ou em6m, ::ir. presidente,
que houve uma administraç'lo ruinosa, engenueiros que
ni\-) el'<10 por certo zelosos, ou que,n<1o [endoo tirocinio, a experÍencia necessaria, fazi'10 a e'Xperiencia na barba não só da
empre7.il, mas do estado. Póde-se acreditar que uma emprel.a
com 7 0[" com um emprc~timo qu"j o llue se lhe rez de·
ba.i;;o de razoaveis condiç~es, n,10 plldesse pro:::redil', nilo
lJudesse ser feliz, estando bem gisada, bem administradJ,
hem dirigida? Paree{l, scnhores, qlle isto é inconcobivel.
falia-se, SI'. presldentc, de despczas delux.o (Iue se 6"er'10
ne.ta estrada, falla-so mesmo em alg-uIIs disperdicios, de
algumas despezas que podü10 ser processadas; o enthusias1110, porem, fei adiante de tudo, por uma beila estrada de 1'0dagem tudo se esqueceu, nada se viu, ficamos fascinados:
« Vamos por diante; (lemos tudo, tudo e tudo; " c (lual o
resultado? 'N';s pagamos as custas.
O SR. E.lRÃO DE MURITlB,\ o-Pagamos o principal e custas.
O' S". FEmlAz :-Diz muito bem o nobro senador pela u»·
nha [lrovincia ; pogamos o priacipal e custas.
EIl descjara ouvir da boca dos nobres ministros a sua
opinião sobre tantos saclifieios que vamos fazer, eu desejara
que elles lIlll ileclal'ilssem, ltelo e~am3,que por~entura teu!l,16
fe' to, ou devem ter feito, se na verdade o estado da compa·
nhia é tal que mereça um grande sacrificio, se a sua direeção e administração foi tal que justifi'lue esse sa~rificio.
::ienllOres, não consideremos o negocio como negocio fileii,
ordinario, ou de mero exped·ienta; nilo é só pelo grande sa<:rificio que vamos fazer. mas ê [leio futuro; o ellemplo quo
'lbrimos. ou que já temos aberto, serú um exemplo fatal. E'
preciso lançar uma b~rreira; uma!JJ.rreir<\ de Jli'onze 1;10.
alta como talvez as m?lOres montanhas quo temos no MSSO.
paiz, a6m de qU6 ou nunca essa. barreira possa ser vingada,
ou difficillnenle c seja.
N,lo nos ba tem á porta tantos p"etendentes em iguaes circumstancias ? V. Ex. sabe que sobre a mesa existem 1'1'0j~ctos de encampações, d~ indemnisações; na ror]ll, lia camilra dos deputados, ex.istem outros e até a empreza do
theatro lyrico se julga com direito a uma indemuisaç:io.
Pondere bem o scnado : onde vamos pa rar ?
Eu estou arrependido, Si'. presidente, de ter a gloria de
f'1!/lhal' tanta odiosidade por alfl!l11R.i-mpostus q"e irlÍcici;

".;tou arrepen~i,lo, e perdoe-me V. Ex. quo eu justifique"
p"lavra gloria. em sacriijcio. Senuores, li g-loria sempre,
r.,io obstante a corrente impetuosa da popul;lr.idade, uuver
aiguem aue lance o seu fraco braço contra ella (lue necesmriamente--o estigruatisará ou o e>magará , é gluria porque
nós. viamos homens eminentes pl'cgar as escancaras pela:;
ruas, por toda a pane, que nada de impostos, quo os im'
postos er<lo taes que uiiio acomllletter, ainda o mais infimo
trabalhador que, descancado, vivi,l a lI'ercê doseu.suor e de
trabalho do dia.
•
E' gloria, 'porque viamos,. SI'. pres-ident3, que este thema
servia para.a victoria de um [lartldo, e porque esse partido,
estalldc·ho;e no. poder, ,e acha collocado em uma posição
l[l:e não póde sem uma contradicção manifesta, ,em Illesmo
iocorrer na odiosida,le ou obter a mesma glol'la de odiositlade
qne eu obtive, inicial' novos impostos, novos sacri5cios,
para fazer face ás despezas l[ue cada dia se aug-mcatã,) e
para matar ó deficit que nos levou'á a uma banca-rota l[ü6
talvei seja infallivel no progresso em flue vamo~ ... E não é.
isl') cou,a dig-na de alton~~o '/
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ll)oularú o.nqsso dcnci!, o nosso çn1pe)'ho, pas7 Será porveutura de ~,o!lO:OOO.;$,
100,00:000$? Oh! quem sabe! quem dera! póde ser que se
deve a '2.0,OOO:OOO,õ. E,se tivermos' dc.pezas extraordillarias
de guerra, onde iremos parar? 'A situacào é dilliciliína, senão ~ahlmitosa e deploravel!
""
SCllhql'CS, avaliemos bem. sommeOlOS aqu.ilJo que pela conslituição nós temos decretado; addicioucmos ao q'uc chamão
em muitas partes-luxo social-; as indemnisaçõcs que temos
feito ; o~ projetos de augmento de sulJVcnção para difIerentes
cmprezas de nevegncão a vapor, o projccto do prolongalp,ento
da estrada de fcrró, o pl'esente dccret'ldo para a companhia
.la estrada de ferro,do I~eciic; a nece»idallc de oulras viüs de
commuui~acão ; a ncccs>i!ladc dc melhoramento de ditrerentcs
serviços 'Iuê sc ac4;'iD ell) IJlU a\razu deploraval, e diga q\jalquer pessoa dotalla ao menos do ~cnso commUllI, dig-a com o
coração 1;00 labios: " N.ão terem~s em' gl'llnrle ddlcil, um
grande saci'ificio. " Este cstado que ,\<lo 'é bom, podemos
porventura sua visa-lo sem a exigr.rl'Cia de novos sacrifieios da
-'l'arte dos CIdadãos contribuintes? nc certo que 1Iã!!.
l~sta refiexão, Sr. presidente, cilue a tudo quanlo for pretenção deõta ordem, a tudo quanto for pre\ençf,o de aug1llental' ~s cmpl'ezas de aCGre~celltar no,-:us dcspczas.
'
E vejamos qual é a obrigacão que tenl o c'stado de contribuir dest:l mancira para esta "em preza : !louve para o fazer
~ando lodos esses saCl'ln~IOS

l

aJgum cOllll'~Úo, algum~ proll1essll, algQma garantia lia nos'sa

11arte? O unico contrato que existe é o da garantia dos juros,
Il unicp que além deste existe é a fiança, que nós prestamos,
a roslJOns.1iJilidade que temos, que contra!li~os-lJm beneficio
desta cmprêza em Londres.
Existe algum outro contra\o?
Eu vi no rclatorio do enge'lIheiro da companhia que ella
não se podia manter sem o auglllen\o das tllllaS itiner~\fias;
vi, Sr. pret;idehlr.', no 'relatorio da .directoria desta empreza
que o seu éstado ó penoso; {enho.iuformáções de que' o novo
traço ~o prolongamento ~a eslradà de feno tem ~e aproveitar o leito de urna pal'le desta estrada: daquivú'se, Sr.
presidente,' quo o prospecto desta companhia, qUB todos os
seus calculos forão mal feitos, lijlvez' que descansassem -em
dados fals03 qtre !lão podiãO por maneira alg'um~deixa;' de
fascinar os seus hccioni!:=tus.'
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, E na verdaàe, eli dp.ploro a sorte dos accionistas de bon fé.
porque em grande parte perteucem à provincia' d,a Minas;
iuuitos do~ quaes saci'íficár<lo suas economias, seus 'peqúenos
callitaes nesta'einpreza, resultando dahi qne nunca 'puderão
obter lIem o's 7 '!o garantidos, excepto ullla unica vez,' E' de]Jloravelo seu estado; todos os e,forços que os seus aecioiliotas,' assim iJludidos, fizerem para conseguir do estado' um
gra'nde favor serão por certo dignos, Sr. presidente, de toda
a attenção. Dias a culpa ôe quem li? E' do estado? De certo
que não; é daquelles que fizerão os calculos, é drtljuelles
que apresentárão o projecto, é desses calculas máos que talvez
Il"O escapasscm á perspicacia de todos.
•
"
, lIlas qual o remedio 'I o qu~ se quer '( Senbores, nós vamos
fazer um contl'ato meramente l~onlOo. As primeiras palavras
do projecLO dizen] o se~uin(e:' "lonovar o contrato,,; mas
!nnovar como? Em que consiste esta in novação ? " Vós, {hesouro publico nacional, qne deveis ser o refugio de touo o
mundo, vós que deveis ser à prcvidc:icia contra os erl'os ou
a má fé de todos, recebei, visro q'ue cstamos em um paiz
onde os principios socialistas dominão muito, esta estrada no
cstado em que se acha; 'dai-nos O 11 in beiro todo que f0r possivel scm maior exame, sem maior Jiquidacão, e nós ficamos
com o direito sem sacrificio'algulll de term"os nossa em preza
de diligeuciüS L '~arros que nos lbrá alguma cousa. )) E' um
contrato perfeitamente leonino!
,'"
.
Minhas rellexõcs, Sr. presideule, como já tlisse, ten,lem a
um fim, é pôr um paradeiro a QS:iO estado de eOUias, a esta
hOC:1 ~orrivcl que nos !Jate á portrt, e que ameaça com sua
.oracldade absorver tudo quanto é renda do thesouro, a esse
estado de eousas que 110 futuro nos fará grande lIJal e ta !vez
nos arra,te aos 'peri'gos e resultados de alguma JJanea-rola ;
cn r1es:'ja ler forças herculeas para 'oiJ"tilr-liJe o pa'so.
~~ vPjit 1 S:', pr"'.idcnLe, como IIÓS \'amO.5j eu ainrla insisLi'!\11 pn n1'"
~ :0br~ I!~f;~~~ ·(~e~p(':'i.lt: r.!~ r1j"[1Etmonl.f) fl

J'ri rm

<

fortificacões desnccessal'jas, que Lalvez mesmo que devesselll
ser conilemnallas pelos militares prúlissionaes, No estado
principalmente em que se achiio os pllizcs mais civilisados,
os jlllizes que sustentilO grande força armada, uITo se compra
de irriproviso artilharia cuja bondade ainda é problematica, e
não se cOmpra de uma só CalÍl'iea grande quantidade qua
den!ro em p0i!co poderá ser inutilis~da. '
,
Não sei'ía melhor, se ha favor a fazer, sc ba necessidade
deste favor, que, para não a1irirmos CS!G exe1rplo funesto, o
governo fossc"autorisado para' comprar pelo seu ju?to valor ü
eslrada alô o PQnlo em 'Iue não pode ser inetilisada? Não
seria isto mais licito '(,.llle parece que sim.
E' verdade que se pó de dller 'que tah'ez não fosse isso eyQ,nomico, porque" devendo necessilriamente I.a avaliação !laveI'
~ juizo pur arbifros, illfeli~m~n.l~os arbitros são sempre f<~
laes ao tbesQuro, pelos pnQcljJlOS SOCIalistas que viio dom(nando entre nós; o estado deve dirigir luJo, dev~ pagar lod,'\s
as custas dos erros ou da i;norància, e talvez, Sr'. presjdente, os maos resultados da má fé, que sempre sITo contra eis
in~autos, contril os homens de boa fé e contra o thesouro
naciotlal.
Agora l,erguntarei : quaes s~o os w,eios que temos para
fazer face ás despezas que se quer deérp.tal' neste proieclo 'f
Apolices da divida publica? Oh I senhores, o nobl'e mfuisti'o
da fazenda admitle esle principio? Emquünlo manta já uossá
divida? Temos riós glilllde prOcura de apolices? EmquJnlq
V)li montar a. divida 'I Vejamos as leis lu das que tcmos de;
crétado,' as dis[Josições li ue 'encerm a lei do oreameuto que s~
acha am discussão, sommemos toda, os addições, e pergun:
tárei a quanto montará o no \lo sacrifieio ljlce I'amos fazor por
meio de emissão de'apolices,
'
'O Sn. DAnio DE MualTln,\: - A H,OOO:OG"O~, tall'e2.
Sn. tE"iAZ ;'-Mais', p[}rque note o Ilobre 'senado; que
par,! QS dotes das prillcezas in.\peria~s, para dilIerente;; outra,
cou~as que nps \e1\10S decretado, para todas aqueIlas que se
achão no 'orç4I\len~0 e oU~l'as !llIe !lão de vir, porque se teni
inicindQ na caOlara dos depuLados,' a somma é ellOI'me. Ora;
apparecelldo' de pancada esta gran~e somljJa de apolices da
divida publica ellj nosso ~ercad?, as apoliees ilão del'elI\
haixar?
'
,
E eu esqueci ainda outra cousa; nós temos necessidade
de fazer a troca de acções da estrad.a de 'ferro de D. l'edro 11;
é uma providencia estabelecida por uma lei que c;;tâ em
e~ecução : onde iremos parar?
,
l'ara mim é um objecto digno de sorprcsa o pr.c,co (l\til
aetualmente têm as apolices da divida publica cntre "nós, e
eu só o posso crer pelo estado exeepciolla: do nosso mercaoQ.'
.,
, '
.' Ora, se este recurso nos falbar pnra evealualidadc;;, se as
.apolices da divid,t publiea baixarem sobre modQ, quando tivermos de consol,idal' II divida tluetuante, \loí'que não ha em
paiz algum o systema de tornai' permanentemente fiucluanle
as divida, resultantes dos deficits annuaes~ e, ao contrario,
findo o anno devem consolidar-se, qual o reeurso que temos~
Impostos nos faltão, a renda proveniente dos actuaes vai de"
finbando, toma fOI'ças, infrene de cortarmos pelos mesmos,impostos cxistem de dilllinuirl\los' sem dar-I hes substitutos,
Onde iremos parar 'I
'
Se se der a oventualitlad.e de uma I!uerra cOUJ uma potencia maritima, as rendas d"s alfnndegas, nosso pl'inCI\la[
recurso I necess.ll'iamente abal.eráõ, diminuirão progressivamente, póde ser mesmo que cheguem ao ponlo de serem
inutilisadas; qual o'outro recurso? 'Impostos internos? Poueos são, pouco rendem e grando parle deIles .são eITeilos
t.mbem do no.so commercio de importacão. Qual, SI': presidente, o imposto interno que tem06 productivo?
Nós marclJamos ao envez dos oulros paizes; OS outms
paizes não fazem grande alicerce nos direi los de importação
Ilor essa razITo bem saliento (lue aeabei de produiir, e procurão reduzi-los mediante a creação ou augmcnto dos impostos internos. O imposto das alfandegas m'io é, jámais foi,
um impOsto proprio para as eventualidades da urna guerra;
os impos~os dircclos são de ortlillario dcsto gcncro; estabelecidos em certa proporção, e de!Jilixo de certo mechanismo,
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pIos nilo só Ill.iS antigas republicas da lLillia~ mas motl~rna
mente na prol'ria Inglaterra.
N<io temos imposto ue c1assineacilo, niio temos imposto
pessoal; temos uns pe'luenos Iimilados a certa classo ue industria, lal é o de '20 'lo subre o aluguel 'u~s lojas; temos 'a
,lecima urbana, que sómente é receita geral na ~~pil;il 'do
imperio ; temos a meia siza de eseravos, que em'breve se
reuuzil'ú; temos a siza ue bens do rai~, impQsto muito oneroso, que convem qne mais ou menos se allenue em seus
"I[citos, \,)uaes são os OUtl'OS? O sello do papel? Podia-se dar
elJsticiuarle a esle imposto; mas a mania ua popularidade
des[áz lodas as cousas, E saiba o senado que até na propria
rerónna se augmentiri10 poquenas taxas para que não havia
aulorisaeão,
I'óde ó nobre minislrD conceber no eslado presente a possibilidade da emiss<1o de uma quantidaue de apoliees, como
demand'i? . as desp~zas que~ esle (>rojecto acarrela ? pódo o
nebre ministro enlllllr apolices para t"oca de acçõe§ da estr;lua de rerro ue D. Peuro 11, IJaSsando esle projecto? Pó!e
emillir com eonveniencia apolices para oulras despezas, algumas das quaes s;'io conslílucionaes ~ (>alpitanl~s e nil~ se
podem, preterir? Pótle emittii' apolices pal·a: uutros tantos obj'JcLOS? E note-se que, além da emissão de apolices, ainda
devem ser p~gas as I'eqae'las dividas desla companbia IT!ediante moeda; onde? Senhores, cu admiro,' não sei como ha
~sladistas, hOI~0ns zelosos do cl'editu do paiz, do se~, rutUl'O,
do seu e~tado [Hesente; que' nào se arrepiem ante um ub-:
jecta dcsles. Emqu'úllo muntar'1 nossa des[le~a ordinaria ac~
tual? Em perlo ue GO,OOO:OOO;ll ; talvez mesmo, sommadas
todas as despezas decretada s, va a mais disso: accrescente~c ngofa esse:; novos sncrificios, accl'c=cente-se mais 05 ou·
l.-os s~crificios, as outras encampaçõcs, as 'outras indemnisaç,ies, ~te" e. di6",lo-me: ba aJ.gulJlser bumana, alliUf!! estadista
deste Imperlo 'que,zele seus wlcresses, que nutra a esperanca
de 11m ruluro brilhanle, que se enipenhe nes~e ruturo, o quãl
niio esmoreça, não tenha susto, mesmo temor, desse augmento de despeza, do sacrificio I\Ue vamos razer?
Senhores,' não pensem que eu quero parlicularmente oppõrme a e·le jlrojecto po'r esta ou poi' ~quelIa razão; ainda não
faUei. 'em co usa 'alguma que ~e pudesse tomar co!1l0 negpcio
IhulVluual; cu faço estas' considera'ções que se cas<1o com
aquelIas que lodos nós' devemos rllzer,' qualHlo se lrata de
decretar desllei:as. com aquelIas que tcrei a honra de ouvir
quanrlo se tratar do orçamento da dcspeza e da receita, do
pl'ojecto que se acha' na '2" parle da ordem dia.
'
Ncm SI'. [lresideute, pense o senado que eu me occupei do
estudo desta materia '; ~s razões que apresento s.10 razões de
facil compreben5i'lO, que não 'escapão á atílação dos bonrados
membros desta casa; não raco mais do que, SI'. presidente,
s'el' orgão da conscieneia denes, dos seus sentimen'tos wtimos. Se nós Iludessem05 de qualquer maneira perscrutar estes
E,enlimenlos, mesmo daquelIes que mais prolegem ou podem
proteger a passagem deste prajecto, nós veríamos que est:lDlOS lodos accordes ; mas Im unia raz,ão : é esse seutimentaJ.ismo, este espirilo de condescendeneia, esse espírito docil
que é companllia do coração brasileirp, que é ulna qualidade
muito especial, que se inclina á commiseração, 1Í presla~ão
úe ravoi'es. '
,
ntas,. sen,horcs, eu disse aqui na discussão do orçamenlo
da justiça que de ordinario, ql\:lndo não actua o interesse
individual sobre qualquer maleria, sua marcha é entorpecida,
é mesmo eSlluecicw, que ninguem se lembra della ; mas
qualldo o interesse individual aciua com certas circumstancias, 011! esquece-so tudo, marcha-se como hravo soldado
quo. com denodo escala uma rortalez:l; toma uma peça que
esta ~pontada contra seu peito, contra o cenlro ue sua CODlr.anl1la.
E' o inleresse individual que nos m:llará: não raHemos
de eSlados corrompidos, nós marchamos por esta trilha; não
fall~mos noS:Est:ldos-Unidos, onde o interesse individual, a
eSpeculação so ap05sa ue tudo; nós ma rcl1urnos por esta
tnlba. ntas Dens iouvado, eu. Sr. pl'esidente, não esmoreço
pdo ruturo do meu paiz, e tambem direi que não ba putencia
alguma financeira ou politiea qne me possa arredar da trilba
~ue até hoje tenbo seguiuo; niio adoro o bezerro de onro
~'ITo qUBfO a amizade c estima senão daquella~ l'e:35('a~ digna~
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estima e amizadc . .Que me
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porque .combato seu,

IfIlcrcsses, pouco me ImporLa; a n'H..';lu lHe dal'a razão.

nlas, senbores, como se juslifica .lodu cóle projecto? Como
e ui: que maneir;\ 'I O gabinete, creio que rle :lO de inaio, re~
um contralo que roi in limine repro vario pela camara dos
dci'ulados; apresenta-se um novo projeclo desta maneira e
passa por pequena maioria! Sr. presíuenle, não me roi pOSsivel obler a relaç<1o dos accionistas da empreza União e'lndustria. Nos oulrus paizes, principalmente na,lnglaterra, a
relação deve estar palente a tudo o mundo, e é obl'Ígação da
directoria faze-Ia renovar com as alterarõcs do anno afilll do
que lodô o rnulHlo saibu. S1'. pre,i"~utê, se cu tivesse. essa
relação, eu provaria ao senado quo uma grande parle U05
aceionistas são da proviucia de Minas, que de boa fé concol'rêrãu para' esta e'lllVreza; mas muitos, dos que volarão na
camara dos d~putados a ravor desta empreza são nella inle,_
ressados como acciollistas ou por lransac;õ~s que fizerão, ou
interessadus pela sorte de seus amigos . O retimenlo, a decencia e~igia que alguns destes seohores se a.;slivessem ...
O SR. Pr,ESIDENTE :-Acho que V. Ex. não deve continuar
neste terreno:
O Sn. FERllI.Z i-Sei que não pOllem agradar estas cousa5
a V. Ex.; mas -quere provar a maneil'a por qu~ passou o 1'1'0jeclo na camara dos deputados.
O SR. ~RE~IDE-"fE :-.~cho quo este exame não é permillido
nos termos do nosso regimenlo, 6 parece conter personalidades.
O SR. FERIIIIo.Z :-N,io ha personalidade, é sómenle o interesse publico, S~ eu fosse accionista, V. Ex. devia privar-me
de tom,\r parte na votação deste projecto.
O SR. PRESIDE~TE :-Não sei.
O SR. FERnAz :-S1'. presidenle, não pense V. Ex. que é
esla a primeira vrz que raHo nislo. Não louvei de rórma alguma que o chere de uma empreza se apresenlasse no parlamento miciando 11111 projecto de emlll'estimo em ravor della ;
estes actos não silo decentes. são actos que desdourão o parlamento, o mais 11 parlamento do que os proprios que os inicião. "V. Ex. me perdoará, houve tal atrapalhacão na passagem deste p"ojecto, ..
•
O SR. PRESIOI;NTE :-Não podemos razer ccnsuróls á camura dos Srs. deputados. '
O Sn. FEnRAz :""':'Cenboaqui uma declaracão de que 'até
uma emenda offel'ecida não foi posta a apoiâmento dur<1nto
tres dias, e que votou-se a materia p_rilleipal sem ~er cuuside-,
rada a da emenua.
O SR. rnEslDENTE :-Não nos é licito intervi!' a respeito
do modo por 'lue se razem ns discnssões e volações na camul'U
dos deputados, assim como nãu seria regular que naquella
camara houvesse illtervencão a respeito do modu por que SI}
discute e por que se vola no senado. Fa~o esta' re!lex'io ao
nobre senador.
O SR. FEnuAZ:- N,jO, meus senhores, quando so lrata de
uma materia em que lia sacrifieio do estado, como esta,
devemos examinar a maneira por que. ella é 1!presentada.
O Sn. PRESIDENTE: - Perdoe-lUe V, Ex.; se quer insistir
em uma discussão nestes termos, terei do consultar o senado.
Tenho obrigação de concorrer para que se respeitem as du~s
camaras eutre si. Assim, não posso admiltir que jntervlJllhamos no modo por que se dü;cute e vota na camara dos depu"
tados quando Scl trata de uma proposicãO dessa camara. Pela
mesma razão, sustentando as prerogallvas do senado, entenderia que na cam~ra dos deputados não se deve 'discutir o
modo pór que se votou no Senado, quando ali se aprpsenta
uma proposição desta ~asa. Isto pertence ao regimen interno
de cada uma das cam,aras.. Entendo quo devo razer estas
observações ao nobre socador em virtude do regimento da
casa.
O Sn. FERRAZ: - V. Ex. entende assim?
O Sn. rnllsIDENTE : - Si!!J, senbor.
O SR. FEnRAz: - Já manireS>lei minha opiniãO, o senado
fara a justiça IllIe lhe cumpre. N;io lenho interesse em (Iue

SESSXO EM 19 DE AGOSTO DE 1SGt
elle vale nesto ou naquelle sentido; [lIl1o no interesse do paiz.· comsigo, o quP faz, quando II1Uilu, tO.OU!) a 1.:'!,llllO braSl
Nem mesma fallaria desta maneira, se tivesso precedido a leiros; e a maior parte destes brasilcirus, Sr. presi!lcnto.
este pl'ojecto Uni em iguaes drculllstilllcias que se lIcba sobre são pess.oas que não se pôde dizer quo mercciio ell1 IULlo
.:l mesa, e 11 que este tomt\ra a diantJlira,não obstante ter vindo comil1eta protecção do goveruo imperial porquê eutre elies
(loS'teI'iormente. Eu enlendi que devia faz€!' estas refie;;õcs eutrão mui'ios deser-Lores, mttitos criminosos, muita gont6
que ningu~m duvidará 'que silO filhas do zelo de que deve que abandooa a provir.cw. do Rio·Grande do Sul, porque não
l'ossuir·se todu aq-lleHe que ahu"ja o bem do Brasil.
pilele I'eaidir neUa.
E permitta V. Ex. que aind~ eu ref)ieta : Como os nohl'es
O Sn.FJlRR"'Z :-E guardas nacioniies,
winis~ros p~deDl admillir e~te !Jrojecto?/J.u,aes S!O os meios I O SR. JOBm :-, Todos aquellos que commettem delictos
q~e .tellJ} C0!D0 seacbaraó ,lO futuro ...~u. pOG,U .~ar ~ma na provincia do Rio-Grande do Sul o unico refugio que lênl
cxphcaç,lQ ulllca: e.~ que os nour.es mJD~st~os ?escJ'.'", ak.~~- é o Estado Orieotal, e, ~ssirn como praticão. crimes no Hill
dooar o poder aL.llIIdo ~m aby,".l0. ~aJ,tl _euo s_ucce~so'uo:Grando do Sul, "ào 1lratlca-los lá.
~eve~o-nos I~nurar que somos sol.ularlQ', ?UO lI,LO eotau,?O
Tambem tenbo informações de que as forças orientaes '\ue
~m leito d? I.ozns, e quo ~ [~rl~clpal centellJ.a, (Iu.e. mU,ll.<lS apparecem na fronteiJ:a têm s~ffipre tratad.o os brasileiros
; ezes}el." :l~rasarlo os gran.Jeo cota dos, .vem, a _ser .,I .d~o!,~ paclficos com o maIOr respeito !,ossl\'el; que não só as
.~.as ~aoJu:t.rlicadas, de.spez.:ls eo; ,qtle.o H/(e.les:e .1Il:IIVI~U'li forças legaes., como tambem us do general Flores, deixão
,lJllpnme s,eu cun~o, .~opezns ~ue a ]IOZ de ~I .a~.'lrIet~lO 1(1 <In passar os brasilejl'~s com ,t maior segurança; que as nossas
.~es e .l;1'll\ e::acnnClos , ~ue de llm m?m.ento pai ~L O~ll~ 'pod~m dlhl-(encms., que cl~eulav~o aotes desso estado de ~uerra
~~r all\da abbravadas pela accumn~ulaçao ~c de.opeza~ Imp:e. CIVIl, contlnuão a Circular da mesma maneira, sem que se
'I~tas, de guerra ou !le out~~ na tI!l ew. Eslees'<ido de. COU"d~ lues faça a menOr violenci:t, scm se perguntar nada ás pes>cxlge da parte. do est~dbta, da parte?o. admllllstrad(l! soas que vào 0\1 vém nessas diligellcias; eque a unica
mUIto ~ento! JR~~~'1 roeflexilu: O futuro d~ ~Iasli pelo seu I'l~~ cousa que costurnão pl'ati:dr é .examinar quaes são ?S jorfJnancClr.o . ~ ti lote, tel~oo ~arcbarl_o: SI. pre_slde~llc, sau, v naes que os passageiros leva0 o tIrar alguns qoe con:'ldcr~e
'Um proçlplClO, um plallo 1I1clll,\ad(l, OitO. lude, n<lO ~opero...
COmO favoraveis ao partido contl'ario.
O SU. "ISCON~E DJl JEÇV]'l'iNUO)'(IlA:- E' verJa~e. ,..
Além disto, eu sei t.amuem que entre pessoas muito respeificou a discussi1e adialta pela bora,
tav~is da pl'ovincia c!0 Hio·Grande, entre os proprietarios
..
.
hab.Ilantes da frootelra,. ba uma ancledade, urna grande
2' PA,RTE.
aillicção pelo rer.eio de que possa haver guerra eatre os
<lous estado~, á vista dos preparativos que se manifestão, '6
'tlRÇ.ulENTO 'llJl 1>STRAl\GEIUOS.
<l razao em que se fundão é que os seus maiores. interesses
Estando presertLe o Sr. minl~tro dos Ilegocilh' est!'~n~6i estão bojo do lado da banda Oriental, porque os cl'Íadoros.
~·os, continuou a discuss~o, adiada Ra sessão antecedcnte, n~o tirão da venda do seu gado para as l:arqu~adas de Po<lo arl. 4. 0 da proposta do orçamen~o, 'com a~ emell.[las da lotas e de P<lrto Alegre as mesmas vantagens que tirão
vendendo-o para o estado OL'ieutal; quando OS bois se vencamara dos deputados e as ojl'erecidas 110 senado.
.}<'o'i gda, ·a.poiada e pos{a tambenl em discussão a 'seguinte: dem para as nossas xarqueadas rle l'<lrto Alegre e.u Pelotas.
não e~cedem o preço de 10':; e 12:j); aquelles que são para as.
EMENDA.
;;arqueadas' do estado Oriental do Salto, por exemplo. ven.. Con5'tglle-se a qlla~!l.ia de 8:000$ pam e1evnr{'m-so os dem-se a ti;:'!, e mais dinheiro á vista. I'ortanto todo o
. v~ncimentos do ministro do Brasil junlo á côrte de França.- interesse boje da maior parte da gente .do campo, dos pro·
S~lva Ferraz;·.»
.
.
prietarios e das pessoas que n,ais consideracãu nos devem
o foIr. Po."anIlO1!l pronunciou um discu,so que publica- merecer, estão todos dirigidos para aqll.e\le lado,
Não sei, POi13, senbores, se o governo eatará boje melhol'
Temos ·no appelldice a este volume.
informado do. que foi naquella occasião, e se essas exagel'aO Sr. JobiJJl:-Sr. presidente, niio preleudo tonla:' çõea não o levárão a praticar talvez o quo. não me parece ser.
tempo no 'semldo, vejo que os dias I[ue 1I0S rest~o são muito Ile~cssal'io, nem proveitoso ao paiz.
floUCOS para terminlir a discussão do or-çamento e de outras
Eu entendo que as cousas poderão 'accommodar-se sem que·
materias urgentes; mas não posso resistir il tentacilo do di- cheg'uemos a esse extremo que tanto se ar receia na fronteira
'l"igil' nest0 momonto ao Sr. lPinistl'o dos negotiôs estran- do Rio· Grande do Sul.
,goÍl'os urna pequena pC'l"guu{a, e -n isto mo limitarei.
E' a cousa unica sobre que rlesejava que o Sr. ministro.
Senhores, lla já algulw metcs que fomos testemunhas das nos désse algumas iuformaçães, â ser possivel.
reclamações energicas [\oe se fizel'ão na cnmal'a dos depuO § •• Dins Vieh'a (ministro de estrangeiros): - Na.
tados a respei~o dos insultos, das injulias e das violencias
praticaJas ~onLra ils 1>rasileiros residentes no Estado Orien- bora adiantaria em que noS acbamos, estou no proposito do
tal. Tendo-se pttssado já tantos mezcs depeis destas rec1a- com a maior brevidade responder a algnmas observações
maçõos, depois de referid~ esses factos 0011I tnnta eloquen- feitas pelos honrados senadores, que tomárão parte no deocia, eu deSJljava que S, Ex. e Sr. ministro dos negocios bate depois que tive oocasião de fallar; e cnmecarei por
~strangeiros, no caso de ser possivel, nos dissesse 50 com attender ao nobre senador pelo Espírito-Santo que -acaba dl1
e[eito está. cOIivencido da veraoidade do tantos e tão clan~o sentar-se.
S. Ex. deseja que o I-(overno emilta seu juizo !Iceroa di?
rosos factos, e quaes são elles.
veracirJade ou não das diversas allegações que na ouli'a COl. O Sn. FEIIREIRA PlONNA:-I.to é objecte .da 'missão espe- mara se fizerão de violencias contra brasileiros praticarias no
;:Ial..
.
Estado Oriental. Estas queixas constilUem o objeoto da
O Sn. JOUIM.-ftIas por 501' oujocto da missão especinl não missão especial pÔ;ra ali enviada;. ~, portanto, entendo que
não devo na actuahdade ayenturar JUIZO l:enhulll acerca desses
devo ser I).liJ segredo; são factos puulicos.
Senhores, desejou-se saber a verdaue a este respeito; tra- factos. Entretanto que são reaes, o provão as investigações.
que
se fizerão a respeito deHes,
'.
tei pela minha parte de IlI'ocul'ar informações exaotas de
Passando a oonsiderar o que disse O nobre sena!lor pela
.pessoas com quem mo noho relaoionado .no Rio-Grawle rio
~ul, e creio poder essegurar que houve nessas asserçõos na Bahia que hontem fali ou em primeiro Jogar, informarei a
S, Ex" em relação aos negooios que se prendem á commissãe
·camara dos deputados uma extrnor!linnria exngerac~o.
Em primeiro logar, Sr. 'presidento, sustentou-se'quo exis- mixta brasileira ·poÍ'tugueza, que desdo 1SG2 essas transa0Hão no Estado Oriental 4.0,000 brasileiros. Pejas informa- ções como fJue estilo paralysadas. Sobro este assumpto a
ções que teuho não podem oxistir niais!le 10,000 a 12,000 ultima nota nos foi dirigida pelo actual enviado extraordibrasileiros, se tantos lá existem, porque ns notioias que nario de Sua Magestade Fidclissima. O governo jnlgou con·
tenbo são que ha 800 propriel.arios, pouco mais ou meoos, e yeniente ouvir as I,essoas a oujo conselho oostuma socear"lne rssrs prol'rietarios poderão ler rle 1'2 11 H> pessoils fCf-,e j a (l, ohiectos ·lransccndcu[a.~; 'lua [('.m prl'ocêuj>ad'! o
q
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S:Ú~Ü(1I0 ne~(?5 ultlmos lempus StlO t:i1usa de se nJo· baver
uado pt'osegul!llclIlo a r5te ílssumpto.
EIILrclanLo devo a:;;:-::egllrar no nnhj{~ senador que pa~~ílroí a
:ralill' delle com a solicitude que for pos,ivel. S. Ex .. fallando
ilcel'ca dn, conveações e do objecto da nota collectiva,
e,llno quc maniftslou desejo de que eu trouxesse ao con!leciÍnenlo do senD.do a resposta que dei a essa nota. Estalllto,
]Jorem, a resposta ainda pendcnte do que 11 respeito della
podem Ilensor oS di·versos governos com quem temos convenções, julg-uci que nâo devia tCI' publicidade, não porque a
consi('ere ohjecto de spgredo, mas llOrque são estes os eS\110s,
tanto mais quanto esses diversos g-overnos se poderião julgar
ofTendidos prlo faclo de desde jú dar publicidade ao seu pen:5omcnto, sem esperar o que ellcs possão dizer em vista da
nossa miluifcstacào.
•
A re8posta á nota collccti'la não póde ser, como acabo de
dizer, objecto de scg-redo, tanto mais qnanto tive nece;sidade
de envia-Ia por cópia, (UJer aos diversos prcsillenles de pro·
vincias, quer a6S nossos agentes no cxteriOr ....
O Sn. VISCO!'iDE D·E JEQUlTl~lIONUA: - Apoiado.

O SR. MI~ISTno DE EsT1lA~GErnos: - Posso, porém, asseg-urar ao senado que nesta resposta sustcnto as idéas por mim
}., enunciadas na outra camara, e que eu entendo flue 6 dIreito inconcusso nosso.
Approveito a occasião para agrartecer ao nobre senador da
flcfe>a que so dignou de fazer dc mim nas arguições que
creio sc têm fcito de ter sido escolba minba o meio co[leclivo, de que se .ervirão os dilTerenles agentcs diplomaticos
para reclamar contra a circular do governo de 2i de janeiro
do corrente anno.
Quando falIei na discuss,10 da re~posta á falla do tbrono,
tive occasiào de dizer que, havendo-se-me apresentado ':.Ihinistro portuguez pari! communicar a sua resoluçã.o. e tendo-mc
ditn que os agcntes diplomaticos linbão dous nwios, o meio
collectivo, !JOrque o interesse.~I'a jtlentico, e Oindividual, mas
que do col eclivo n.10 usunao, se porventura da pal·te rio
governo brasileiro se pudesse suppúr que dles o cmpregavão
para até certo ponto exercer pressi:o,. entendi que ministl'o
nenhum, que tem eonsciencia de seus deveres c de si, deixaria de dizer que não via iuconveniente no uso desse mcio.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINnONlIÂ :-Apoiado.
O SR. mNlsmo DE EsinANGEI1l0S: - S. E~{, pcrguntou
lambem ao governo se lJavia manifestado já o seu pen<lamento relativamente a uma acção, discussão ou contenda que
se dú em Nilberohy entre o juiz de orplJãos e o consul ~or
tuguez, por causa da arrecadJ~ã.o da herança de nm Gabma.
Ao coubeciment~ do governo ainda não clJegou este assumpto; eDtretaul's, sendo identico a outro que o presidcnte daquelIa pro'i!ncia frouxe ao meu cODliecimento, passarei a ler
ao senado a resposta que dei. (Lenllo<.)
" I\IIll'. e Exm. Sr.- Accuso o recebimento do oflkio q\}e
eom data de :l do corrente rlirigiu-me Y. Ex., submellcndo á
minha consideração os omcios em que o juiz munici pai e de
orpbãos de nIacabé lbe deu conta do modo por que procedeu,
por occasião de falleeer naquelb cidade o subdi to portuguez
Francisco Luiz Sülgado, deixando mulber, tres filbos de mellor idade e uma menor, sendo todos nacinnaes.
" Em resposta cabo-me declarar a V, Ex. que fica approvado o procedimento do referido magistrado, seniio pelo facto
de ter o fallecido deixado viuva brasileira, a qnem, na forma
do nosso direito, cómpete ficar na posse e administração do
casal até que seja este partilhado, como tambem pelo de
haver berdeiros maiores presentes, senelo llue ·0 menor interessado que existe apenas autorisaria a audiencia do cODsul
no inventario perante o juiz de orpbãos, se ponentura não
tivesse quem, como a mãi, é sua tutora legitima, na fórma
do DOSSO direito.
" ReDovo a V: Ex., etc.»
Creio que a esta solucão se deve o facto de Dão ter tr.ilzido
ao meu conhecimento ·0 presidente da provincia do Rio de
Janeiro a discussão relativamente a Gabina.
S. Ex. fez ainda outras observacôos que me parecem dignas
de r2paro. Entre estas julgou excessi','a a verb:l rio orçamento relativamente ás despezas ~xtraordinaria~ no exterior,

It'!

argumentando quc, tendo-se no anno de 11>/;2 gasto quarenld
e tantos contos com essa desp~za, já a proposta do ol'çamento era

e~cessIVa,e

m·lIlto maiS o era a cnlr.nl!a tia camI]I'(l'

dos d~pulado:t.e por isso dcsejava ,ügumas explicaçiJes a esse
respelfo.
Como o senado sabe, as de,pczas que cOI'rem por ess.\
verba são, pelo mrnos muit,]s de/las, evcnfuaes; em muitos
annos nã~ é esgutada e rm outros· o pótle ser, mÓl'mente
quando ha circurnstancias extraol·dinarias. O actressimo que·
nota o nohre spnador procede d"ils gratificações que por essa;,
vcrba se têm de timr para os novos vicc-c(}.:sules creados nl)'
Rio da Prata.
O Sn. FEnnA7. : - Com i:OOO,r;. cada um.
(} SR. Mll'lISTno !,P. ESTR.\Nr.lmOS : - N,io tanto, um dellcs
é que tem i:OOU.~. Nas ci"cumstancias difficeis em que ali·
nos acbamos, era .Ie ahsoluta necessillad·e termos em diversos pontos daque./lc cstado agentes compenctra,los do pens:l,mcnto do governo, fJue o anxilia>sem, provendu uos interesses dos brasileiros; nãn podia o govcrno, quc principalmente
tem· em allenc.10 esses interesses, deixar de dar maior dcscnvolvimento aó corpo consular naquello estado e !azcr com
isto_ mais alguma desl'eza.
.
Por esta occasl.10 consinta o sc·narlo que eu diga algum<l!
cousa relatiyamente ás gratiffcações po,' aviso. O bonrad(}
senador pela nollia, que ora fica á minha direita, fallandO'
deste assumpto, ccnsurou uma dis-posição que da nulra camara nos vciu neste orç.<lmcnto a este respeito. Effcctivamente S, E~l. tem razão; já q,uando tive de fallar naquell:Jl
camara, log·n que a commissão me ]Joz patente as gratifica·
ções concedi·das aos nossos diversos agentes diplomatico5<
~omo um meio de permancntemcntc augmentar-lfies os vcn·
cimentos, disse que considerava· esses avisos, assim com
caracter perman~nte, como illegaes, e era o·l,rimeiro 1\. re·
conbecer quc n;10 d'el'~ndÍ110 simplesmente do arbitrio dO'
ministro, pelll que bavia conveniencia em acabar com ellas;
e assim pratiquei.
Não acontete, [l01 ém', oufl'o tanto com as gratificacOes quO'
se tiri\o dessa verba e 'Iue são concedidas por detretó. Para
as conceder é mister quo o ministro as p,oponlJa em conselbo, dando as ra.õcs em que se funrhr j porqne a publicidado
neste casu é uma garantia que até certo ponlo COaI'cta abu.sos que se possã.o commeller pela facilidade de dar gratificacOes por aviso.
• S. Ex. o nobre senador pela provincia da Bahia, que !Jontem fallou, das..ja tambem saher do pensamento do governO'
sobre a rei que ultimamente passou no congresso americaDo,
rclativamente á eommunicação por vaflor entre New~York lJ
(} Rio de Janeiro. Ü' governo recebeu officialmente communicação a esse respeito, e, posto que ainda não tivesse tomadO'
'uma resolução definitiva, pretende faze-lo neste proximO'
]laqueto.
Posso désde já di~er que as vantag!ms dessa linha são realmente inconcnssas; mas ql!e no corrente aODo, tllDdo cabidO'
na camara dos 81'S. deputados o parecer Cavoravel da commissão sobre e9Se assumpto, (} eswndo ainda pendeDte da.
votação desta casa uma outra cmenda, boje convertida em
projecto, concerlendo á companbia do Alto Amazonas a, navegacão entre a ilba de S. Tbomaz e (l Pará, havemos de ler
alguma diffieuldade para desde já nos compromettermos ~
qualquer subv,enç50.
O SR. FEnnAz: - Creio que' ·não na ainda Da-regacã.o' '"
vapor dos Estados-Unidos para S. Tbomaz,
•
O Sh. Mli'aSTRO DE ESTR,\N&EIROS : - Em S. Tbomaz nosso!l'
vapores podem encontrar-se com os transal!anticos da Europa
para os Estados-UnidOs, os quaes lociio nessa ilba." Eu nãl)'
quero diwr com isto que se· approve o projecto; o que digo
é que, estando elle pendente da votaÇão do senado, o governo, nào estaDdo, por outro lado, previameDte autorisad[}
a conceder subvencão· a uma linba de paquetes entre NewYorl( e o Rio de faneiro, vê·se elfectivamente embaraçado
para compromeUer-se a istb desde já. Eotrelanto sou o primeiro a reconbecer que, pela lei que passou 00 'congressO'
americano, a subvencão será muito mais modica do que apedida no projecto quri cabiu na camara dos Srs. deputados.
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Fai:ou·uo, .. inda S Ex. ;'cerc:1 da linha dc,telegrapho subl::arico clll\lI'chcn,lit1;, pelo Sr. Balcstriui. Devo declarar ao
senado '1ue o governo te,'e ullimmneuto .10 seu agel)Le, tliploIll:ltico em Pi,ris uoticia de estm' sanccionado o accortlo celehrado eulre o IIrasil e as di,'er,as nncües interessadas nesse
Grande mclhoramento,
•
O SIl. VISCOND~: nE JEQUlTII\DONDA:-Noticia oflicial?

o SR. !1I~ISTno OE E'STRANGEIROs:-Sim, sill1ho~~s; como
s'lhe o .~en!ltlo, o governo tem tle palentear ao corpo legislativo, não sei ,se n" aclual sessão, porque já vai muilo adianlada, o que ha es.e respeito, afim cle pedir os meios neces~a
"i05, e qne não são muito grandes. para a subveoção a qne
se obrigoU, c que tem de tlar, não já, porem tlepois tle en,cetados, os ,trabalhos.
O honrado senador pela provincia de ~Ialo-Grosso insistiu
ainl!a n:IS suas idéas ácerca da diminuição do pessoal na
secretaria dç, estrnngeiros, o ~obl'e a su ppressão ou annexaçãD
das nossa,; l~gacües, lanlo na Europa como na America.
Eu. já ti~o o.ccasíào de tlize~ o que p'ensav~ !1 este respeito.
-,Sou o pl·IIlJOU·O. a reconhecer o peso oas opllllões do honrado
sel)ador; mas infelizmente não forão suflicienles para me
fazerem mudar de pensar.
,
Quanlo.aos em.fJregados da secretaria, S. Ex. alé não
consideroll o reGurso tle que lhe tli.se podia lançar mão em
caso de, nece~sidade: retorljuiu-me ainda ácerca do lllodo
como ali se tléserÍlpenhão todas as allribuições marcada$ no
l'e~ulamento, prelentlentlo ~eduúr tlabi ' qne uma,ou outra
f,dta que, se, possa, dar, deve ser cOllsiJeradll ,~pmÇ\ resul·
tante dli insulIi:çiencia tlo pessoal. 1\;'0 insistirei ~obre este
I>onlo, pela razão .qile já a,ttl,uzi anlerionilen\e. Ponderarei
apenas ao honratlo senlltlor que, se algnlll,all'a~o se tlá, póde
ler alguma eiplicação que não a insuaíl'iencia. do pessoal.
O SIl. FEnRllIllA PENN,\:""" E o qU'e me diz V'i Ex. <iterta
da creacão de urri viee-colÍsulado em Corricnles?
".

...~'.

1

O Sn. MINISTIlO DE ESTRAI\GEIIlOS: -Para Corrienfe's 116meei
ultimamente um vice-eonsut á requisição do con8nl tla Confetleração Argenlina.
O SR. PARANDOS:"':" Em Corricnl6s soJlre li ma!,o'em no
"
LJruguay já ha um vice-consnl.
muito
nocesO SIl. FERRIlll\,l, PENNA: - E' uma metlida
saria.

'O. Sn. ~INIST.lIO. DE ~STnANGElROS: - Tomarei na devi~~
c~nslde~aç'lo a l~dlca.çao do nobre senador, sé porventura Ja
lIao esllver p r o v l d e n c l a d á . :
O honrado senado' pela provincia de ~lato.Groiso! tanto
insisliu em lornar s;~lientes Sua~ opiniões ácerca da suppres- I
são eu annexação tle legações, e quanto á suppressão de 10gares que pela maior parte já se achiio vagos na secretaria
de estrangeiros que não posso tleixar de considerar ainda algumas de suas reflexões sobre esle assumplo.
S. Ex. pretende que na occasião em que fazemos gastos
excessivos com reparos de forlalezas e com a compra de armamento; na oc'casião em qne toleramos qne conlinue a
perceber os mesmos vencimentos o SI' barão do Penedo é
para ver que queiramos fazer economia supprimindo até ~m
logar tle porleiro. Sr. presidente, a proceder a argümenta.
ção do honratlo senador, seguir-se-hia que nnnca deveríamos
comecar a cercear despezas, a economisar, p0"lue nem sompre sê pôde fazer tudo ao mesmo lempo.
. "
.
O SR. FEnllAz :-Prmclllla-se pelos pequenmos I
O ~R. Y!NISTIlO DE ESTRANGEIRO~ :-Nestas circumstancias
sancclO.nanamos relo nosso procedlmenl?· o axioma popular:
-perdido por mil, perdIdo por mIl e qumhenlos.
.0 ~R. FERRAZ :- E a Escriptura diz-os ultimos serão os
pnmell'os...
, O SR. MI~lsTno DE ESTIlANGEIROS:- O argwuenlo do nobre
se~ador p~~ ~lalo-Grosso leria loda a procedencia se porventu~a S. Ex. pudesse,con.v~ncor o senado e o palz ae snas
Ideas a respeIto da lIlulllItlade das despezas que fomos obrigatlosa fazer, eamdao somos, para repa.ro tle nossas fortale-

zas e compra tle arm:llileulo, tlepoi:; das oCCul'l'elJciils do iilll,~'
passado.
O ,SIl. FERRAZ: - E' vcrtlade que o corpo legislativo uão
a valiou essa necessidatle.
'
O SR, lit~ISTr'O DE ESTRANGEiIlOS: - O nobre senador pela
Bahia que nie fica a direita, con10 que (iuerendo pelo lado
ridiculo....
"
.
Q SR. FEllnAz:-Não, senhor.
O SIl. I[[I'ISTRO DE ESTRANGEIROS:- ... tornar hem sensivel
o inconvenienle da suppressão de um Jogar rl~ port~iro, .Iisse
que a ec'onomia come~ou' pelos peY>JetlOS, ahandoaaudo-se os
grantles...
,
O SR. 1IERIlÁz:-Repeti as pa!ar.as da escrifllura - os ultimos ser1l0 os primeiros.
O SIl. MINISTRU D'E ESTnA~GEmos: - Devo tlonderar ao
nobre senador quo as suppressoes têm-se fei to quei' de
grandes, quer tle pequenos ,; da,quelles lagares que parer.êr;io
á commissão, ao governo e á cauiara desnecess"rios ou es·
cnslltlos.
Se acll'SO os honrados senadores demonstrassem a necesóitlado da: c01lservação tless~s eriJ'prego~, eu caiar-me-hia; mas
não fazer-se a suppressão porque s~o lagares pequenos. porque se e'conomisa ponco, ao passo que se fazem oulras dcspezas, realmenle nã~ posso comprebender.
O Sn. FEIlIlAt: - O faclo é s'e ellas são necessarias.
O Sn. ImasTro'o Dli EsTllANGEIROS : -Eis oponlO da qúesfão.
O SR .. FEnRAi: - E' o que n6s dizemos, que ellas não
são necessarias.
O SR. MI~isTRO DE IlStIlAI\GEiROS: .:- Eu infeliimeute disc~1'd~ do modo de pensar dos honrados senadores, e a casa
decidira conforme enlender em sua sabedoria.
Não posso tlei;lar de m'anifeslar o men pensani'enlo sobl'e
algumas emendas que, forão apresenladas, augmenlando a
gl'atilitacão a,vrcll-consules, e n1l0 sei se au'gmenlando os
vencimenlo's do nosso ministro em Paris,
Á'cerca do augmenlo da gratificação aos vice-consutes, eu
não vejo necessidade da emenda, principalmente qnando a
res(l'eilo' do' vrcQ-consul em Londres o gO\'erno tem nas suas
,mãos um mero de recompensa-lo melhor, que é allendér á
~ granlje renda ,que dá o consulado de Liverpool, e augmenlar
a qu'o ia que deve receber o vice-consul.
O Sn. FEIlIlAZ : _ E' chamar para Lond'res o consul geral,
que hoje na ausencia tla le~a:c1l0 devia estar em Londres.
t>

•

,

_

O SR; MINISTRO DE ESTIU/(GEIROS : - Portanto nao posso
dar apolO a. esta emenda.,.
. .
,Em r.elaç,:o ao augmenlo tlos venclmenlos do no~so. mInistro
em, Pans, nao posso conteslar qu~ as despezas ali tem nestes
ultlmos tempos augmenlado conslderavelmenle ...
Q SR. PARANHOS: -:-E a reduee1l0 que elle soflreu deve
colloca-lo em embaracos.
•
S
'..
d'
. O n. !nNls:~o bEl EST~ÁNGEIROS, ~ •.. ~as uma !!1e IlJa
~s~lada neslas.cll cumsla~clas o:t a pa~ece lambe.n que sena uma
InJnstl~arelallva; Oull o. funccl?na:n~s ua E~ropa, que tambeo:t
soifrêrao reducçao da sua grallficaçao, es~ao reclamando, e ~
nalural que o governo apresen~e a neceSSidade de augmental
os ordenados de algumas legaçoes.
O SR. FERRAZ :- Para despezas de representação.
O SR. 1I1/(15TRO DEl ESTRANGEIROS :~ Estou lambem q:ue a
economia ~ue se faz com a snppressão de algumas, nos
logares onde ,as relações politi~as não. nos levão n~ce~saria
menle a manter legação, podena servir para ser. dl~ll'lbUlda
em favor das legaçõP.s de que não podemos prescmdlr.
O SR. PARANDOS :- A regra deve ser-ter bons agenlc~
e retribui-los bem.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIIlOS :- Desconhecer hoje no
esta~o aclual da sociedatle as v~nlagens das legaçüe~ e commUlllcação das nações entre SI, tlessa approxmlaçao que O
commercio o,a facilidade dos vapores nos dá, era realmente
commeller Uni crime tle lesa-civilisação ...
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O S~. FERRAZ ;- De cerlo, que até o s)'stema do Para.-·
guay o mesmo Paraguay abandonou.
O SR. ~IINISTRO DIl ESTRANr.EIROS ;- ... mas deste system,l
para concluir que não devemos supprimir ainda algumas dus
nossas legações, que uão podemos tornar mais extenso o
circulo de outras, creio que a dilierença é immensa.
O SR. FERRAZ: - Sim, mais é jJreciso muito tempo.
O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -Na Europa a fuciE
da de de cOlllmunicações hoje é tal que eu creio que não
será penoso a muitos dos nossos deplomatas viajarem,
quando for isso opportuno c conveniente, de um para outro
estado. O nohre scnador pela Bahia qua está á minha
direita. quaRdo fallou pela ultima VCl, disse que alguns
memhros do nosso corpo diplomatico passão mais tempo em
Paris do que em seus districtos.
O SR. FERRAZ: - Com licença do governo.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Por que razão não
hayemos nós de aproyeitar esta facilidade do communicações nos estados onde as nossas relacões politicas não siio
importantes para supprimir ou dar nlaior deseRvolvimento
aos districtos diplomaticos?
O SR. PARAl'mOS : -A legação da Suissa já comprehende
uns poucos de estados da AlIemanha.
O SR. MINISTRO DE r.STRANGEIROS; - Devo ainda aa senado
uma declaraç:1o; quando fallei na outra camara, declarei
~olemnemente que, sendo da competencia do governo a creaç:1o de legações, eu cOllsiderll.va as manifestações feitas no
orçamento apenas como explicativas da reducc:1o que se
fazia na respectiva verba; que eu a respeito diÍlIas aguardava a opinião das eamaras para afinal rleliberarmos.
Nilo posso tambem deíxar de dizer al!;ulllas palavras relativamente á conservacão ainda do bar:1o do Penedo em Paris.
O nobre scnador pelo" Mato-GI'os>o disse que os vencimentos
que se pagão são manifestamente eontrarios á lei. Eu quando
ouvi esta declaração confesso qne fiquei um pouco sorpreso
e receios o mesmo da minba complicidade no crime de manda L'
IJagar a esse distineto diplomata nosso; mas as razões produzidas pelo nobre senador não me convencêrão disso.
Disse S. Ex" que as gratificacões que ainda actualmente
percebe aquelle distincto díplom"ata são as que elle auferia
quando em exercício na legaçilo de Londres; ora, n:1o estando
elle em exercicio na legaeão de Londres,ou tendo cessado o seu
exercício em Londres, segue-se que n:1o deve ter direito ao
vencimento. !\las, embora não esteja elle na legação de Londres, a legaeão não foi suppI'imida; ergo os empregados da
Je6'ação têm aireito aos vencimentos que elles t;nhão até
então.
O Sn. FEnnAz: - Isto é que é sophisma.
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G"" scssuo.
EM 20 DE AGOSTO DE 1861.
pnESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETE'.
SumIARIO. - Expediente. - Officios.- Mais dous acompanhando PI'oposições.-Pareceres.-Orcle'll do dia, I' parle.
-Hequel'Ílllento do Sr. Candido llorges.-Díscursos dos
51'S. ministro dajustiçil e Candido Dor!;es.-Retirada do requcrimento do ultimo senhor, a seu pedido.-Cartas de naturalisaçilo.-Companhia lllliüo e Industria.-Discurso do
S,·. miDis tro de estrangeíros.-Adiamento da discussão.2" 1xLl'té.-Votaç:10 do arl. 4° da proposta do orcameDto.
-Urçamento da marinha.-Discursos dos 81's.' Ferraz,
ministro da marinha e Paranhos.
A's 11 horas da manh:1, achando· se presentes os 51'S. visconde de Ahaeté, nJafra, Teixeira de Souza, l'rlendes dos
Santo;:, Jobim, Pimenta Bueno, Fonseca, Ferreira Penna,
Paranhos, Carneiro de Campos, Pompeu, harüo de S. Lourenço, marquez de Olindc, visconde de Snpucahl', Souza
Queiroz, Araujo RiheiL'o, Cunha Ya~concellos, Dias Vieira,
Furtado, ~ouza e Mello, Souza Ramos, D. Manoel, Ferraz,
visconde de Itaborahy, marqu6z de Itanhaem, Siqueira e
Mello Dias de Carvalho, Candido Borges, Rodrigues Silva,
visconde de Suassuna, marquez de Abrantes, Dantas e barão
de Antonina, o Sr. presidente ahriu a sessão.
Comparecêrão logo depois os 81'S., Nabuco, visconde de
Jequitinhonha, Silveil'a da Motta, Souza Franco, marquez
de Caxias, Zacharias, visconde da Boa-Vista e Candido
llaptista,
FülLill'ÜO com causa participada os 51's., barão de Cotegipe,
barilo de Maroim,barão de filtlritiba, barão de Quarahim,Euzehio, Paula Almeida. Paula Pessoa, Almeida e Albuquerque,
Sinimhú, Fernaudes Torres, Oltoui e visconde do Ul'uguay,
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte:
.
EXPEDIENTE
Oflicio, de 18 do corrente, do ministerio do imperio,
communicando haver solicitado do pl'esidente da provincia
de Minas Geraes, a copia da aeta da 3' chamada da eleição
primaria da parochia da Tapéra, requisitada por deliberação
do senado.-lnteirado.
Dous ollicios, de 19, do 1° secretario da camara dos depu·
tados, communicando :
1° Que a dita eamara adoptou e dirigiu á sa'lecão imperial a resolucão, remettida do senado,mar'cando os vencimentos dos empregados da Caixa da amortização, e da secção de substituição de papel moeda. .
.
2° Que a mesma eamara adoplilra as emendas fCItas
pelo senado á proposição que approva o contrato celebrado
COIll o visconde de Barbacena, em Gde feveL'eiro de 1861, e
que a dirigira á sancção imperial.-Inteirado.
Dous ditos, de igual data, acompanhando as seguintes
PROPOSiÇÕES.

O So. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Ora, qual é o juiz de
estar elle em Paris ou em outra parte? ]<;' o governo; o governo assim entendeu.
« A assembtéa geral resolve:
O 8R. llEnnAz : - O governo não póde ser juiz, porque
« Art. 1.0 Fica approvada a pensão annnal de 1:000$,
estão marcados os log.ares das legações.
concedida, por decreto de 9 de aliosto de 186-i, a D. Constança de Paiva Lopes Gama, filha legitima do finado conseO SR. MINISTRO DE ESTnÀN6~1ll0S : - Termino aqui as pou- lheil'o de estado "isconde de Maranguupe, em remuneraçüo dos
cas observações que tinha afazer.
serviços por este prestados, tendo a concessionaria dil'eito do
Ninguem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar perceber a mesma pensão desde a da ta do decreto que a
por falta de quorum, ficou encenada a discussão; e o Sr. eouferiu.
« Art. 2.° Ficão revo~adas as disposições em contrario.
presillente deu para a ordem do dia seguinte:
" Paco da camara dos deputados, em 19 de agosto. de 186-i.
1" parte.-3' discussão da proposicão da camanl dos Srs. -- Ba>'ao ele Prados, presidente.- Tito Franco ele Almeida.
deputados, autorisando o governo a éonceder carta de cida- -10 secretario.-Henrique Limpo de Abreu, 2' secretario. "
d:1o brasileiro a Domingos Lazary e outros;
« A assembléa geral resolye :
O resto das materias designadas.
« Art. 1. ° O governo mandará pagar a D. Serafina de
0
'2" parte. - Votação do art. -i da proposta do orçamento, Arruda Camara, viuva do DI'. José Francisco de Arruda Cae das emendas respectivas, cuja discussão ficou encerrada; mara, os ordenados que a este competiüo como juiz de diContiDuação da 2' discussão da dita proposta no art. li o , reito dos annos decorridos desde o 1° de janeiro de 18-i9 até
31 d~ lnaio de 1854.
com as emendas da eamllra dos Srs, deputados.
« Art. 2.° Ficão ,revogadas as disposições em cODtrario.
Paco da camara dos deputados em 19 de al(osto do 18M.
Levantou-se a sessão ás 2 horas e 50 minutos da tarde.

"
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-Barão de Prados, presidente.- Henrique Limpo de Abreu,
Foi sem duvida por ser esla a sua profunda conviccão
1° secretario intnrino.-José Angelo llfarcio da Silva, 2° se- que o senado em sessão de 7 de janeiro do cOL'rente anno:
cretario intnrino.-A· imprimir. II
approvou o parecer da mesa n. 2, de 28 de dezembro do anna
Pelo Sr. 2° secretario forão lidos os seguintes pareceres: antecedente, relativo ao contrato de 30 de novembro uo
mesmo anno, lJue a mesa, apezar de não se achar GxpressaPADECED DA MESA N. 27 DE 19 DE AGOSTO DE 186<i.
mente autorisada, celebrou sob sua responsabilidade com a
Propõe que a mesa seja autorisada, sob certas e determina- em preza do Correio ~faca'ltil, para não ficar inleJ'l"ompidil a
das condiçiíes, para cont'ratar a publicação dos debates e a publicar.ão dos debates, e a impressão dos A7IllUes nas duas
impre~sào dos annaes do senado com a empreza que maio- sessões 'legislativas de 186i,
res vantagens offerecer.
A camara dos Srs. depu lados, com o fim de altender não
Lendo-se as actas () os annaes desta augusta camara, ~ê só li. justas exigencias da opinião em um govel no de fôrma
se que o senado, reunindo-se em sessão preparatoria, em 29 representativa, mas tambem aos inleresses do paiz, não tem
ue abril dn 1826, teve por um uos primeiros empenbos no poupauo, bem como o senado, sacrificios para a puhlicação
começo UOS sells trabalbos a publicidaue dos aclos e debates dos seus debales; e aulorisando na sessão de 185i a imlegislativos, prestanuo por este modo a homenagem devida a pressão dos annaes parlamentares, deu o bom exemplo que o
opinião publica, que, com justa razão, ueve considerar-se um senado adoptou e seguiu na de 18;;8.
Os precedenles da casa, ao menos dos ullimos annos,
[los elementos de maior força e prestigIO nos governos un fórmost,'ão qne a autorisação conferida á mesa pai a contralar
ma representatl~a.
Assim que, logo na sessão de 9 ue maio uo referiuo anno, a publicação dos dehatcs, e II impressão das acllls e annacs
o Sr. senador Antonio Goncalves Gomirle deu, Ee pressa em não tem sido iniciada pela mesü, lUas por algum dos mcm·
orrerecel' uma indicaçãO pará que se nomeasse uma COlll- bros do senado por meio ue uma indicaç<io.
Sendo, porém, ua compelencia da me~a regular os trabamissão rle reuacr.ão do Diario do Senado.
.
Esla illdicacãó foi approvaua em sessão uo dia 11, e o Sr, lhos da camara, parece razoavel que a mesa tenba o dever,
senador Luiz 30sé de Oliveira ( depois barão ue Monle Sanlo ) assim como não se Ibe póde contestar o direilo, de propor a
em sessào ue 13 propoz, como cOID\llemento uella, a necessi- mediua a que se tem referido, babilitando o senado para
uade de ordenar-se a impressiio das aclas, e ce nomear-se resolver o que tiver por mais acertado.
A conveniencia de uma regra qualquer em assumplo de
uma pessoa habil para redactor do Diario.
O senado annuiu a propo~la em ambas as suas partes, ordem tão elevada é facil de comprebenuer-se.
A inicialil'a que pertence a muitos, e cujo exerc.icio é Lisendo nomeado redactor do Diario Manoel Feneira ue Araujo
vre, prodnz não poucas vezes, por um concllrso de circumsGuimarães com o ordenado fixo de 800~ por anno.
tancias
diversas, a ahslenr.,io rle todos.
A brevidade do tempo impossibilita a mesa de colher e
A abstençil.o 00 caso de- que se trala, além de poder cauordenar todos os esclürecimenlos que serião inuispensaveis
para dar ao senado, no decurso da presente snssiio, uma in- zar serios embaraços, tornar-se-hia inexplicavel; porquanto
formação exacta e completa a respeito da des\leza feita com pela faltOl de publicação dos debates uar-se-hia o faclo do
o ser':iço da publicação dos debates e impressão uas actas ficar o paiz privado do direito ue conhecer, e julgar dos aclos
dos seus mandatarios na camaról vitalicia, senoo aliás certo
e annaes desde a sessão de 1826 até o fim da aclual.
Não uesistindo todavia deste empenho, que não duviua e sabido que a vontade invariavel do senado é, como semcontrahir, e que espera satisfazer opporlunamente, a mesa pre foi, que todos os actosqne pratica no exercicio de suas
urrel'ece desde ja á consideracão do senado os seguintes uados fUJlcçóes legislativas tenb;io a maior publicirJaue.
colhidos na secrelaria.
•
Para evilar que islo aconteca. a mesa não hesila em ini1°. Em 2 ue marco de 1837 contL'atou-se com a em- ciar a aulorisaçil.o, a que lem álludido.
nlas, por isso JUesmo que li. medida que solicila é uma
preza de um jornal, cõm o titulo de Jornal do Imperio, de
IjUe era proprietario n.. Og1er, a publicacão dos debates autorisação, a mesa. coberente com a uoulrina que 11 esle
e a impressão das actas UO senado pela 'quantia mensal respeito professa, e que tem pela mais sã, não pode prescinde 1:625~.
dir de sujeita-la a condicões que tenhão por fim regular e
'
2,0 A retribuição ~este serviço passou, em virlude de limitar o exercicio do pódet' que se delel(a.
contratos que posteriormente se celebráriio com outras emEstas condições, a l)ar d~ necessida~e provada da deleprezas, por diversas alteracões até o anno de 1861.
gaçil.o, são absolutamente lIIdLspensl!.Yels para que li. autori3.° Em 28 de fevereiró desse anno celebrou ,se com a sação possa legitimar-se, merecendo o assentimento da intelemprcza do Correio Mercantil um contrato, elevündo o alga- ligencia publica, isto é, da 0\linião.
Como resumo e conclusão uo relatorio e observações que
rismo ua retribuição mensal, que era jit uo <i:500~, 11 quantia
precedem, a mesa:
de ti:800~.
Considerando que a publicação UOS debates das camaras
4.° De~de então até o nltimo contrato celebrauo com
a mesma empreza em 30 de novembro de 1863 nenbuma alle- legislativas é uma necessidade e uma condi cão da 6ua e:l:Ís '
teneia;
•
racão tem soITriuo a relribnicão do servieo da publicacão dos
tlehates, e impressão das aclàs e annaes' do senauo.•
Considerando que, desde a sua primeira reunião em
ti.- A j~lpressão ~os annans do senado eomeçou em 1858, 1826, o senado tem constanlemente promovido e protegido
esta publicação por meio de diversas ueliheracões;
e tem con~muado ate agora sem mterrupção.
6.° A IDl\lressão das nctas do senado foi interrompida
Considerando que o sacriijcio da despezá que tem de
nas. sess6es.legislativas de 1859, 1860 e 1861, sendo rreces- fazer-se será sobejamente compensado pela ulilidaue do sersano supprlr-se quanlo antes esta lacuna.
viço a que eHa se deslina ;
OITerece para discutir-se o seguinte
Os AntlGes do Senado distribuem-se aclualmente pelo
modo constante da relação que Ee jun~a., sob n. 1.
PADECED:
. A despeza que se faz com 1\ publIcação dos debates, e
A mesa fica autorisada :
Impressão das aclas e Annaes do Senado póde parecer um
1.0 Para contratar com quem maiores vantal(ens propouco avultada; mas no fim a quc eUa se destina reconhece
a mesa, de accordo com o voto desta augusta camara, a sua pozer, a publicação dos debates, e a impressão das actas e
annaes
do senado, comtanto que o contrato não comprebenda
necessidade e justificacão.
De leito,. o i.mportaÍlte e luminoso debate, a que esta mais do que duas sessões lel\islativas, e a despeza n,io
qllestüo fOI sUjeIta na sessão ue 10 de setembro de 1860, e,xceda á que actualmente se 1az com esle servico na fórma
•
deixou d~monstrada em toda a evidencia a se"uinte tbese : do u!limo conlt'nlo :
2,0 Para manual' imprimir as actas das sessões legislativas
-que a falta de publicação dos debates seria, ona pbrase de
um illustrado senador pela provincia de Goyaz, o mesmo de 1859, 1860 e 1861.
que levantar em torno do senado uma muralha que o sepaPaço do senado, em 19 de al(05to de 1864.-Visconde de
,
rasse para sempre da opinião publica. .
Abaeté,presidente.- José da Silva Matra, 1° secretario.-
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Herwlano Ferrc~a Penna, '2' secrctario.- Manoe! Teixeira Gabinetes de leituras. . . . . . .
1 a cada llm
de Souza, 30 secrelario.-J. JIl. da Silva Paranhos.
Secre\aria do senado, 19 de agosto de 186ct.-Conforme.
-O otlicial-maior, Angelo Thomaz do Amara!.
N. 1.
Reservado para entrar na ordem dos trabalhos.
Distribuição dos Annaes do Senado.
A commi,são de constituicão examinou as actas da eleicão
Exemplares.
pl'imaria a que novamente sê procedeu em 15 de maio ulLiÍllo
na paro?hi~ de 1I10.rrinhos, perlencente ao 7' distrielo eleitoral
Sua Magestado o Imperador
1
da provIncla de lIhnas-Gel'aes, par tel' sido annullada pelo seSua 1I1ageslade a Imperatriz
1
Suas Altezas Imperiaes
1 a cilda uma. nado em 15 de janeirlJ a que fOra feita em setembl'o do anno
passa~o por oecasÍ1io de precneber-se a viÍga proveniente do
Gabinete imperial.
1
Ministros de e~tado. . . . . .
1 a cada um falleclmento do senador o conselheiro Francisco DlOgo Pereira
de Vasconcellos; e n<1o achando na dita nova eleícão irreguConselheiros de eslado ordinurios e exlaridade que d vicie, é de parecer que seja approvada, e se
traordinarios.
1
reconbeção le~itimos, para terem exercicio na presente legisDepulados .
1
))
latura, os elellores della procedentes.
Senadores . . . .
1
"
I'aço do senaJo, 18 de a~osto de 186~.- Visconde de SaSecretarias de estado. . . . .
1 a caua uma.
pltcahY·-Souza Ramos.-O mesmo deslino.
Secretaria da camara (los deputados . .
2
A commissão de constiluição é de parecer que soj/io archiSecretaria e arcbivo do senado, para ~ev~das as actas da eleiçãO primaria da freguczia de S. Franrem encaderna'los. . . . . . .
~
c~sc~ de SalIe" pertencente ao 40 di<;tricto eleitoral da proCamara dos dcputildos da nação portugueza
2
vmCla de !Umas Geraes, a qno se procedeu em setembro do
Camara dos dignos pares do r~ino de 1'01''2
anno passado para preencher a vaga acontecida no senado
tu~al. .
2
Presidencias das provincias. . . . .
2 a cada uma. pclo fallecimento do conselheiro Fr;tncisco Diogo Pereira do
Vasconcellos, contra a qual nenbuma objeccão se Ibe ofTerece.
Secretarias das assembléas legislativas
Paço do senado, 18 de agosto ae 1864.-=- Visconde (le Suprovinciae., . . . . . . . . .
pucahy.-Sousa Ramos. "
Secretaria do supremo tribunal de justica.
Lido e posto. en! discussiiO I foi approvado sem debate.
Secretaria do conselbo supremo mililar' .
SulJmethdo a dlscuss,io fOI sem debate approvado.
Sccrelarias das relacões, inclusive ametropolitana . . : . . . . . . .
a ca~a uma
O!tDEul DO DIA. - I ' PARTE.
Secretnrias dos tribunaes do commercio
fiEQUEUl!lENTO DO sn. CANDIDO DOnGES.
(córte, Dauia, Pernambuco e Marnnbão]
1
Entrou em dis,cuss.iio, adiada á 16. do corrente, o requeriSecretarias das faculdades de direito. .
1
mento do Sr. Candldo !lorges, pedmdo informacões ao goSecretarias das facul.dades de medicina
1
verno úcerea do quo tem occorl'(uo ent('e o cbefê de policia
Escola central do 'exercito
1
de Nitherohy e o cmprezario de diligencias na mesma cidade.
Escola de applicaç<1o. . . . . . .
1
Prelados di'Jcesanos (ou a quem suas vezes
O !!Ir. 2Zaclllll"ias <te Góes (presidente do conselho) :
fizer) . . . . . . . . . . .
a cada um --: Sr. presidente, quer o bonrado senador pela provincia do
Conselbeiro procurador da corôa, e sobe!tIO de Janeiro, autor do requerimento que se discute, esrania nacional . . . . . . . .
clareeimentos do governo a respeito do que em Nitherõhy ha
Legações e consulados gcraes do !lrasil
l'ceorndo, relativamente ao estabelecimento de diligeneias.
nos paizes estran~eiros. .
No dia 11 do corrente, uma pessoa muito respeitavel eu1 a cada um
Directorias ~erae. do tbesouro
treg-ou-me, aqui no senado, pedindo-me providencias ao meu
1
Arcbivo publico: . .
alcance, uma nota, que por esquecimento deixei em casa;
1
Caixa de amo(·tizacão. . . . . . .
mas que, segundo a mill1Ja memoria, dizia pouco mais ou
1
Ilepartição gcral dá tel'l'as publicas. . .
menos, o segui:lte : "Que propondo-se um sujeito estabele1
Inspecção geral da insll'ucçãO publica pricer diligencias para o largo do Barreto e S. Gonçalo, pelo
maria e secundaria do municipio (La
preço de 2501's., ao passo que os tilhurys exigem 1$ e os
cOrte . . . . . . . . . . .
carros 2,)5, aconteceu quo a policia (por empenhos dos donos
dos
carros e tilburl's, determinou que o preço das diligencias
Director do inlerna to do collegio de Pefusse reduzido a 120 1'5., o que equivale a negar a licellea
dro 11. . . . . . . . . . .
solicitada, em mani[c;lo uamno da população de Nitberohy.'''
!lirector do externato . . . .
.
Ilibliolhecas publicas da cOrte (inclusivc a
Em atlenção á pessoa, a quem alludi, procurei da presida marinha e as das provincias). . .
'1 a cada uma. dencia e do chefe de policia do Ilio de Janeiro infol'macões a
In~lilulo Historico e Geographico llrasitnl respeito, e devo dizer a V. E:.:., S(·. presidente, (lue essileiro. . . . . . . . . . .
sas inrormações me parecê~iio satisfaclorias, jiÍ não digo,
Sociedade Au:.:iliadora da Induslria Nacioqnanto aos mOlivos do procedimenlo das autoridades, (Iue
nal. . . . . . . . . . . .
eslilo acima da impulac<1o que se lhes faz, mas. quanto a esse
Camaras municipaes uas capilacs do impeprocedim.ento em si mésmo.
rio e provincias. . . . . . . ;
Primeiro que tudo niio hou\'c reducção dó p~eço a 120 1'5.,
a cada uma.
I\edacloreti das folbas diaria~ da cOrte e
e depois é innexaclo que se (juizesse, por qualquer outro modas capitaes das provincias . . . .
1 a cada uma. do, embaraçar o es\abelecimen\o de diligencias. Direi o que
bonve.
Institutos agricolas da cOrte e das provincias, em que exislem creados
A firma social Antonio Ignacio Villa Real e Comp. apreSenado e camara dos representantes do
sentou no dia 3 do corrente uma petição ao chefe de policia
.Estado Oriental, e ,hl Confederac;lo Arda provincia do Rio de Janeiro, em que requeria licença para
r:entina, Estados-Unidos, Chili, 'Perú e
estaiJelecer diligencias da cidade de Nitbel'ohy ao largo rio
!lolivia . . . . .
Ilarreto e de S. Francisco, e approvação da tabella dos preI
Typog-raphia nacional.
ços das viagens annexa ao mesmo requerimento segundo a
1
nanco do !Jrasil • .
...
(I nal, por dias uteis. a viagem para o !Jarreto era 250 e
1
Pracas do commercio da cÓrte e das
para o Rosario 200 1'5., e nos domingos e dias santos erJ. a
pi·ovincias. . . . . . . . .
1 a cada uma. primeira 100 e a segunda 300 rs.
Academia real das sciencias d~ Lisboa
Mandou logo o chefe de policia ao delegado de policia da
1
Camara ecclosias\ica .
cidade o requerimento para informar, e não havia esta auto1
!tevs. ca'Didos . . . . . .
1 a cada um. ridade dado a iuformaçiio exigida, quando leu o ehefe do
Academia imperial do medicÍJla.
1
policia nas folhas de maior circulação da córte annunciado que
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as diligencias ião comecar a funccionar no dia 7 deste mez
parecendo assim os emprezarios prescindir da licenca reque":
rida; e da approvar;ão da tabella I
.
Nestas circumstancias, SI' presidente, era natural que o
chefe de poli~ia tratasse de resguardar a sua autoridade me·
noscabada, dlspondo·se a imredir que começasse a empreza o
servIço sem as competentes formalidades e hcencas.
Como quer que seja, no dia 9 lancou áquella' autoridade o
SBU despacuo no requerimento dos e'mprezarios concedendo a
lieença pedida e .approvando a tabclla, menos quanto aos domingos e dias santos para os quaes reduziu o preço da .iagem
para o Barreto de 400 a 300 1'5., e para lcarauy de 300 a
2501's.
O SR. CANDIDO BORGES: - Sempre reduziu.
O SR. 'RESIDENTE DO CONSELnO : - Fez essa pequena reducÇão e não a de que deu noticia a nota de que fallei no
principio do discurso. Aqui, Sr. presidente, póde-se suscitar a questã.o-so a policia tem ou não o' direito de taxar o
preço dos vebiculos; mas essa questão, que não quero discutir, acha-se praticamente resolvida na cárte, onde tem sido
taxado mais de uma vez, e o é aetualmente, o preco das "iabens dos carros de praça e mesmo em Nitberohy jlOr um regulamento de 1851, se não me engano, expedido pelo então
chefe de policia hoje desembargador Sá !lego.
O Sn. FERIlAZ : - Assim é em todos os paizcs.
O SIl. PRf.SIDENTE DO CONôELllO : - De mais, Sr. presidenle, segundo se vê da petição dos emrrezarios, elles formahneule submellerão a tabella á approvação do cuafe de
}!olicia, o qual, pois, assim como podia approvar podia reduzir-Iue os pl·eços.
Cumpre ainda observar que o chefe de polieia, em sua informação, assegura que por parte dos emprezarios se lue declarou expressamente consentirem elJes na retluccão que o
me3mo cuefe julgasse conveniento. O doeumento; com que
~e prova essa asserção, será com os outros, a que 11e tenho
referido, entregue á mesa.
05 emprezarios, entretanto, mostrarão-se descontentes
com o despacho uo chefe de policia,e no dia 10 rcplicarão, e
jlorque o cuefe de policia indeferisse no dia 11 a rClllica,
tratarâo immediatamento de dar por finda a em preza das
diligencias, e no mesmo_ momento veiu ao senado a nola, de
que tenho fallado, procUl'ando-se dar ao negocio uma iml~ortancia que elle não póde ter.
V. Ex. comprehende, SI'. presidente, que em vcz de trazer-Se para aqui semeluante questão, o que cabia fazer era
dirigir-se os emprezarios, se julgavão-se prcjudicados )leIo
despacuo do cuefe de policia, ao presidente da provincia,
que é autoridade eompetente para solver qualquer duvida
lluO a semelhante respeito occol'l'essc.
Taes são as informações que tcnho para dar, nü" me parecendo necessario o requerimento do nobro senador pelo Rio
de Janeiro para obtê-las. Vou mandar á mesa os documentos
que aqui teuuo, (mostrando uns pupeis), e na sessão seguinte
trarei, pam completa-los, outros que lllC ficárão eill casa.

tambem o cheCe de policia para que tomasse alguma medida
mais prudente e rasoavel.
O SR. pnEsIDENTE DO CONsELno :- O governo não aconselharia ao chefe de policia que se rebaixasse.
O SR. C!NDIDO BOnGEs:- (Com (orça). Nem o nobre
ministro pó de dizer 'lu.e.um sen~dor do imperio exige que se
rebaixe o ebefe de polIcIO. (Ap07ados.) V. Ex. está mal informado, vou mostrar que a3 informações que deu ao senado
nào são exactas, e vou mostl'ar com documentos omciaes.
Antonio Ignacio de ViIla-ReaI e Comp. pretendião estidlelecer duas linua3 de diligencias em Nituerouy, que partirião
da rua da Praia, entre a do Imperador e a das Cuagas, para
o porto do Barreto e o largo do Rosario, em Icarahy.
Organisárão uma tahella das horas de partida. marcando
o preço de 2501's. para o porto do Barreto, nos dias uteis, o
-iOO 1'5. nos dias santificados; a 2001's. pura o largo do Ilosario nos dias uteis, e 300 rs. nos dias santificados.
Qucm dirá que estes preços são exagerados? Ninguem ;
porque se do largo do Paço, por exemplo, á casa (Ie correcÇão. na côrle, com ruas bem calçadas, pag-a-se 500 rs.,
quando se deve pagar em uma distancia duplicada, se nuo
triplicada, por caminhos. arenosos? Que razão, portanto,
tinha o cude de policia para reduzir os precos?
Disse o nobre ministro que os emprezarios annunciilrão (rUe
ião começar o serviço das diligencias scm terem obtido'Ji.
cençu da policia, nem pago as licenças da camara muuicipal
e os impostos do Estr.do. Nisto é que S. Ex. está perfeitamente illudido.
O Sn. DANTAS: - Não era crime nenhum fazer o tinnuncio; o que não [Jodião era pôr em execução
O Sn. CANDIDO BOnGES : - 05 emprezarios requercrão ao
chefe de policia no dia 3, e fizcrão o annuncio no dia U, para
começar o scrviço no dia 7; mas, tenuo presentes docnmentos
originaes que pruvão como no dia 6 estavão todos os deveres
preenchidus. (/lprcscntando varios lJapcis.) Tenho as cartas de matricula dos cochciros na repartição da policic\
da córte, com as quaes se mostra que estavflO examinados,
ap1ruvallos, para trabalhar em carros de quatro rodas e nas
diligencias; tenho as licenças dadas pela camara municipal aos
mesmos cocheiros e os conuecimentos de pagamento do imnuslo
municipal par elles paga; tenho os conbecimentos dos liar;amentos de impostos da cocueira na collectoria de rendas
nacionaes o na eamara municipal dc Nilberohy; tudo istr)
lJag-o no dia 6.
Estando tudo isto feito, plrra começar o trahalho no dia 7,
e tendo-se requerido au chefe de poliCia no dia 3, quando foi
que elle despacbou? no dia 9, isto é, tres dias depois de
pagos todos oi direi tos.
O SR. pnEslDENTE DO CONSELllO :- Tinha mandado ouvir
o delegado.

O SIl. CANDIDO nOnGES: - Creio ter mostrado que o nobro
ministro deu uma informação inexacta, quando alleg-ou que o
emprezario queria começar a trabalhar sem ter pag-o os im..
.
postos e licenças.
o !OilO. «Joluli:!o BOl'gelO :-Serei muito breve, Sr. presi- A decisão do chefe tle policia é do dia 9, e concebida nes[lente, mas começarei declarando ao nobre ministro da ju~tica, tes termos: « Como requerem', preenehidas as formalidades
que,qU1111do apresentei este re~uerimento pcdindo in[ormacõcs, legaes, sujeitando-se á reducção fcita nos preços da tabella
eu ,abia perfeitamente que do senado não pilrtiria ncnlínmil anncxa. »
medida que autorisasse o emprezario para realizar a induslleplicárão os emprezarios quc desse modo não Jlodião fazer
tria que tinha em vi~ta; c creio que o nobre ministro da jus- o serviço; que era isso impossivel. por ser o prejuizo certo;
tica sabc hem disto.
qual foi o ue,pacbo datado do dia 11? « Tenho deferido.
'Mas, são tantos, SI'. presidente, os abusos que se diTo par lsto é: qucro porque quero.
parte das autoridades publicas; tem isto chegado a tal gr:io
Disse o nobre ministro (lue o cuefe de policia podia fazer
de eseandalo; as partes vêm-se privadas de todos os recurSDS isto; mas, Sr. presidente, GOro que dircito toarcta nma autoque lhes dá a lei, que ndo ha outro remedio senão ir trazendo ridade policial o dircito de propriedade? em que princi"io,
•
para o senado estas questões afim de "er se a força moral, se em que lei se firmou para isso? (Apoiados.)
o prestigio d~sta camara pólle infinir de modo que faça com
Concebo que, nos casos de ntilidade publiea, marcados por
qne as autondades não levem tão longe os seus dcsvarios.
lei, 8e co,scte o direito de propriedade; porém, fóra dessas
Portanto, eu não tive em vista fazer com que partisse do uypotbeses onde está o poder que pua isso lem a autoridado
senado nenuuma medida que autorisasse o emprczario para policial?
\:ollleçnr o serviço ~a empreza que tentou; quiz simplesmente
O nobre ministl'o argumentou com o que se passa na côrte;
estabelecer uma discussão afim de chamar a alleucilo do mas ainda neste ponto estli S. Ex mal informado. Eu dirigi
nobre ministro, conseguindo assim, que S. Ex. despêrttisso uma curta ao chefe de policia da cOrte pdinJo-lbe commu-
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niCilcilo da tabella de preços, imposta pela policia aos omni·
bu,," gondelas e diligenciu.: e aqui estú a respesta que tive:
« Úlm. e Exm. SI'. conselheiro Candido Ilorges nlonteiro.
- Em resposta á carta de V. Ex. tenho a dizer qlle não
exi;te taheUa algllma impoóta pela policia, em relação ao
preço das passa!(ens das gondolas, omnibllS ou dili,encias.
{( Sou com pMticular estima.-De V. Ih. amigo e obri·
bado criado.-lesé Caetano de Andrade Pinto.»
Na curte, pois, a allloridade nâo se julga com o direito de
fazer o que fez a de Nitherohy e não sci onde foi o chefe de
policia de Nilbcrohy, buscar altrihniçõcs pdl'n taxar um preço
de pas.saoem, deide que apparecêrão emprezarios que fa'lião
o serviço por menos do que se está fazendo ....
O Sn. SIL VEIRA DA MOTTA: - E ainda q1le fosse por mais
O SR. CA~DIDO IlOr,GES : - . , .. Oll mesmo por mais.
Hoje, SI'. presi;lente, cxige-se um e dous mil réis pelo ser"iço que 05 emprezarios se llropullhão a fa7.er POI' 300 Oll
-iDO rs. IIOS dias sanlil1c?dos. e 200 e '250 1'5. r.os dias de
,orl'iço; e a policia ainri,l qller redllzir? N,lo hasta tamanha
dilferença? Dous vintens que se abatesse no que actllalmpnte
se haga já cra vantal'cm publica.
Vê poi~, V. Ex.,qlle aquestão é rle capricbo, e ,ó de capricho; tanto mais qlle me consta qlle o chde de policia 1l<10
filZ mysterio, antes declara alto e bom som, ~llC, emquanto
cllo exercer aqllPlle logar, ,1S diligeacias niio Mo de trabalhar em Nithcrohy por olltro prp~o. A~rer!ito, porém, que o
nohre ministro Mo ha de consentir em semelhanle ... (pausa)
nem quero qualifirar a COllsa ... em semel!lanto abü:'o de
llutoridade.
Não é uma quest:io de favore.s, SI'. presidente; até me
COflsta quo a estas horas cslarú nas rnl10s do presidente de }Jro"incH'L um ,nós abaixo a5~ignado iJa popLlln~:;lo dU(lllClles loga.res1que qUlzcrão entregar-me pttra apresentar íL Y. Ex. ; mas
Cll disse I/ue não podia receuer; '1lle o competentc é o plwidente de pro :incia.
Em conclusão, torno a cbamar a aIlendo ,lo nobre ministro a cste re~peito. Niio pense, S. E~., 'que ell quiz kl.Cr
baixar do sehado uma merlid~, afim dc que se pstabe!eee;se
a em preza de que se trata: uiio; quiz apenas dc,pe,·tar a attenção de S. Ex. para este allllso, pOrljllC como este dilo se
olltro~ nlllitos em todo o imperio; a época parcce qlle é
pam l;tO,
SI'. presidente, eu não tinba par fim, com) já d:;se,. senão
clliJUlUr a attenç;io do gOI'erllo para este ahuso, qlle mc parece importante, porqlle aquella população ,otrre consideravelmente em seus inlercsses: consegui u mell fim ; e ,lo que
se seguir d'a(lUi em dii.lOlc) cabcl'Ú a rcspollsabílidatlo ao
no!Jre ministro e aos sellS agentcs.
Peço,portanto, pcrmissITo para retirar o mell re1lucrimcnlo.
foi retirado a pedido do mCSIDO Sr. scnador, c por cunsentimento do senado.
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qne o governo n,lo se oppunba
passagem do llm projecto
qlle ali se disclllia...
O Sa. FEnn,lz : - Qlle não é este,
O Sn. U'~ISTno DA AGnlCULTUnA : - ... que n;io é este,
e no fIllal ,e fazião conce::Eões de eqlliJade fÍ companhia de
Ilue se trata,
O Sn. FEnnAz:-Muito bem; élle equidade, n;io de:justiça.
O . Sn. MlmSTnO lJA AGnlCULTun.l: - Eise projecto não
passoll e foi suhstituido por olltro, que se diEcllte arrora nesta
casa. O goverllo contir.u~ a pensar 'llle não deve Se,' 0llpOSto
iÍ.3 concessões ou antes ás providencias para os quaes li
autol'isada por este projeettJ.
t)cnt!o do utilidade manifeitêl os serviços qlle tem prestarIo
e contínúa a prestar a empre7.0 União e lndustria, tendo o
governo c as Cílmal'aS lcgislhtivíl~ sempre julg-ado convenicnte allxi!iui' a obra da estrada por eli:l COlls1.,·uida, sendo
por outro bdD o I'0vcrno credor (lesta com;'anhia de SOllllllas
avultarias, nilo sei como pO:5~i.!. hojt:l o g-ovc'l'Ho ab[lf\l.lona-la,
e consentir que yellha a quchl"lr por [alt~ ,I" recursos para
solvcr as di vidas '[ue cOlltrabi"a em proveito do paiz,
O Suo rHan,lZ : - Qllehrar judicialmente..

O Sn. ~lI~IETnO D,) AGOICULTunA: - Sim, senlJOr. O !i0verno não lllcraria com isto, 11,10 rednziria ern nada os ellcargos qlle elle lem actualrnente, porqlle ú l'esullado inevitavel dessa 'Iuebril jlldicial seri'l sei' adjudicada a estrada
aos credo~es da cOIll[l~llhia; e sendo o princi pai cre:lor o [;0I'erno lena ello de se entender com os credores de menor
quantin..
Nesta bypotbese penJcria tlldo qllanto tom emprestado á companhia, e teria aillda de pagar :,os dcmais credores a ([1ll1ta
qtle a cnda. um coubesse 110 rateio da massa fa\lida.
Se, pois, o gOl'erno, qlle ncro pólie absolubmellle seI' indiJrerente á sorte dCi-ila em preza, tem de intervir pnl'il hnnnonisar
a3 diífiellldadcs GflancClri1S ô:t cOlllpanlda com O~ illtcrc3SCs
genIes do pniz, ficando CiJm a estrada, tralaudo tia sua cunservação e rcgularisando o serviçG de ll'anSWJl'les, não sei
quaes sl~j,lo os gral':lJlleS 1l0VO~ que o· Jlrojecto impõe ao
ili~~ro.
.
Diz o prejecto : (lê.)
Posto qlle aqui se lixe lllll limite para o valor ,las ohras
da e5lratllt, pus~o íufonl1l1L' ao ~enado que o governo, por
cll~enheiro seu, já mandou ílyaliar e3."ia5 ohrÜ.~l c não eSli:L
illlJibirlo de o fd7.~r nOl'amente se us,im eutender cOlll'cnícllLe.
(Contil!lLa ale,.;,
Leva-se em conta a.; fonnnas que lbc deve n companbia.
'jue t\ jUolamellte o qlle aeouleceria se porvellll1l',J, a cempaIil:ia yi05~{} a fitllir. l\eccssarialllentc para o seu pag-amenlo,
tillha de caber ao glJvc:r!lO ulIla [lul'te da C5lrada e belll
a:35im [L cada um dos dcmai,:; crOdOl'l'5. Corno, rui;;, conciliar
os ínterc~ses do gorcmo que EUO os da c3tauo com 05 dos
CAnT..' S DE NATm'L\.US.\Ç:\O.
oulrus cl'cdori.::5 em nr,!0ln a crital' que a esll':l da não se
Seglliu-se em 3' discuss;io e roi El'1I1 ,lébal.e ~rprovar!a,para eslragas5e c que o j>llblic:) não f(l~;c ['rivado tios bOlls senísubir á sanccão imperial, a proposie<io da canlOl'a dus depu- ços que p\'e-~enlcmcnle aUIPfc dclla?
lados que nu·torisa o governo Ii malluar {Jassar cartas de OllO Sn. Fcn~,~z;-A admini:slraç;io da massa raría i~50,
tura!iEaçüo a Domingo~ Lazary e olltros.
o
Sn. MI:'(I>TnO nA f.G~ICULTun"': - (Co\ltinuando a ler.)
li\:'10Y'\~:.\.O DE CO~TIUCTO:S DA co)rr.\:'.m.\ u:."!l..o E l;iDUSTHU.
Diz o nebre senado!' qlle o publico n;10 ficaria privado do
Continllou depois a l' discll,s10 d" proposição da dita bcneJ1cio (!llc.1IJfcre ncluillmenlc da estrada, porque níL hY{lo,
camara, autorisandu o g'ovcrní) a illnovar u5 conlratos d;~ llH\3c de 4uéhra e dn ter dll OCill' a estrada adjudiciltl~i (lO
companhia União e Irl\lllstria, a qual fiôra adiada na sessão goverllO e (lO:; demais credores, rãr-sc-hia por adminisanlecedente,
tração esse :::cn-iço e conseguililcmclJle uti!is:1rn-se a c.stl'Ut/a
OS,,·. ohls "!eiloa (mln·ist,.o fl.z ((gl'Ícu'ftO'a)·:- sem flue o governo cuirJJs:;e no pagamenlo dos demais
Sr. prcEidcnte, o bonrado senador quo faliou Ilontem sohre o crcJol'es, ficando o f:,eu pl'cjuizo Jimitildo UnitíllLH~ntc iÍ:; SOlllli111S
projecto em discll,s;io desejou s'lber a opinião do governo a I[lle tem adiantado 'Ité bnjc. Creio qlle é este o pcnsamento
este respeito. S. Ex. entende que, aCilrretando este projecto do nohre sell~lior; 11105. se!lhores. nó,; qlle sahemos perfcitaencargos onerosos para o (he.soul'o, não Bra possivel ({UC da mClllo bem o que é a<1111ini5tl"llç.llo aqui, c administração Je
}larLc da tulministl'(lcÔO <!eixas5c de uavel' U1Ilil ítcÇ~lO muitn lIla,;a~ fallid'ls. rlel'emos comprelrollller os inconvenientes
directa, ou :lara embaraçar fjllo elle f,)Sse vOlado, ou p.1r" qlle para o estado podiiio resllltar do facto de não querel'
sustenta-lo eom o sell apoio. Encarregado interinamente da clle tomar 11 iniclatil'a de llma mer/irla que respeita a lllU
lJUsLa da agricultura, uii.o posso tieixar de, por parte do go- ramo lüo importante do serviço publico, com" é n viação.
verno, di/,el'ao senado 'lúal sell penEamento subre o aS5uIIlpto
1'0,' Olltl'O L\(lo, '111ilesqller que sf'jão 05 disperdieios qlle,
que se discute.
porl't\ntul'a, ~e déssem na Cnnsll'llcção de;ta estrada, qllaesNa olltra C'llllara, o mCll collega já teve occasião de dizer qller que fossem os erros [lue, porveutma, se commettessem
j
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nos tmbaluos da empreza, o certo li que de muito boa fé os
accionistas sacrifieárão ali parle de seus capitae5 .,
O Sn. FERnAz: - Isto li um principio fatal.
O Sn. MI~IS1RO DA. AGRICUL1unA: - ... para se [azcr u:n
melhoramento, e um melhoramen.to da ordem da estmuu
União e Industria.
Dir-me-ua o nohre senador: « Que tem o goremo de ver
com isto? O accionista que concorreu para essa empreza
tendo em "ista, naturalmente, algum lucro razoavel de
seus eapitaes, sujeite-se :is alternativas a que estão sujeitas
touas as emprezas industriaes ou commerciaes. " S. Ex.
accresccntou mesmo, que nestas circumslancias qualquer proteegão ou favor da parte do g-oyerno aproveitaria, nilO ao espírito de associação, mas sim ao espirito de ganancia.
O Sn. FERDAZ: - Não disse isso; disse que o principio li
[alal para os cofres do estado,. qualquer empreza baqueia.
« Venha o estado para pagar."
O SR. ~n~lsTno DA AGlllCUL1URA : - Isso 'é outra cousa.
Como ia dizendo, os sacrificios que honver de fazer o go
verno aproyeilaria, não ao espirito de associação, disse o uon
rado senador, mas ao espirito de especu\ação ....
O Sn. F@nAz : - Nilo disse isto; eu disse que entre nós
não uaYiaespirito de associação, mas espirito de espoculação,
e citei as palavras de Emilio Girardin.
O Sn. MINIs1no D;\. AGllICUI.1unA : .,.... O [aclo li que os ac
cionistas contribuirão com seus capitacs para a construcção
da obra; esta se acua concluida; que o capital primitivamente chamado l'am a construcção n;1o foi suOlciente; que
o governo do paiz e o corpo legislativo scmpre acoroço~r;1o
Ilo,lerosamento a coutínuaç;1o c conclusão d" obra no pti em
que ella se acua...
•
O Sn. nIENDES DOS SAN10S : - Isso li verdade.
O Sn. Ml~IS1r.o DA AGnICUI.1UnA : - .... finalmente uão ti
menos cerlo que os accionistas tem deixado de auferir Yantagens a que tin~ão direito pclos dinuei,·os emprogados
naqueIla obra. (,ipoiados.) Como, pois, applicar-se a estes o
(Iue se póde dizer a respeito da especulação de outro. ?

O Sn. FEnnAz: - Isto li uma regra quo fica estabelecida
par'a todas as e5pccul~çõcs más.
.
O Sn. MINlsrno DA AGRlCUI/wn . . : - Nem sei, Sr. pl'e
siuente, porque se ua de dizer que o procedimento do governo, em relação a estrada Unilio e Industria, sel'virá de
preccdente pal'a todas as emprczas que houycr no paiz e que
Jl!iO aufirão lucros. Deve ter em Yista, l"'incipalmente, o fim
rlesta empreza; c ningucm por ccrto deixar" de rcconhecer
(Jue a facil'idade com que uoje se com;nunicão entre si as
llr()vincias de ~linas e do Rio de Janeiro, que a economia com
que ~e [a1. o serviço dr, transportes entre essas provincias e a
capital do imllerio t~m concorrido prodigiosamente para auxiliar a layoura do paú, o que im!lorta nada menos do qU'e
lazcr prosperar o principal ramo da nossa riqueza publica.
.!'Io projccto tambem se providencia para receber o govClno
,1 100portancla rias prcstações com que concorreu pm a a cstrada União e Indu,tria a5 provincias do Hio de Janeiro e
lIIinas. Esta importancia tem de scr applicada vara amor·
tiBÇão das apoJices que se emittirem para pagamento dos
credores.
O Sn. FEnnAZ: - O governo nunca cohrará isso.
O Sn. MININ1RO DA AGnlCUL1UnA :-Diz o honrado sena
dor que o g'oycrno nunca cobrara a importancia das subvenções das duas províncias. Mas, se as provincias estão
obrigadas a efS~ cncargo duran:e certo perior\o para poderem
gozar das Yllntagens da estrada, e se o goyerllo pagando aos
credores entrcga a estl\lda á mesma cOlUpallhia ou a qualquer outro emlll'ezario que so incumba de conserva-la 110
mesmo pé de utilidade que au[crcm as uuas pro"incias, nüo
vejo razilo para que estas se neguem ao paoamento desse
encargo até que finaJise o prazo estipulado 1I0~ contratos.
. O Sn: F~RnH : - Faz o favor aos particulare:l quanto mais
as provlDclas.

O SR. MINlsrno DA. AGRICUL1UnA :- O que digo é que tanto
o governo iteraI como os governos provinciaes, se concedêrão garantia de juros para esta empreza, [oi em coosequencia da utilidade e vanta.gem publica lJue della resullaya.
Se desonerarmos as proyincias da garantia de juros porque
se obrigarão para com a empreza do pagamento, nno se lues
faz favor algum, porque os honra Jos senadores, altendendo
a que ellas se recusar:iõ a continuar o pagamento daquelles
juros, querem que da parRl do governo geral não haja auxilio ou protecção a companhia; caso em que prevaleccm
todas as considerações que ja apresentei ao senado sohre o
abandono da cstrada, o que segurnmellte sel'Ía muito prejudicial aos interesses das proyincias de Minas o do Rio do
Jllneil·o.
O bonrado senador ~.inda disse; « Nesse caso auxilie-se
ou coadjuve-se a administraçao em ordem a quc eU.. llossa
fazer o sel'Yi~.o dos reparos. "
O SR. FEiLnAZ: - Di,se [Iue era meluor isso do que qual.
quer outra cousa.
O Sn. NI~ls1no DA AGnrCUL1{;n.~: - Procederia e~ta re·
flexão do uonrado senador se porventura COI11 este auxilio a
companhia pudc;sc ficar desohriltada das dividas que a onerão
Dcvo lemhmr ainda ao senado, que a companuia União e
Industria tem a ,eu cargo dous serviços distinctos, 0. serviço
da conservação e reparos da estrada e o seJ'VIço de dlltgenclils
e conduccão de cargas. Em relação ao segunuo, o g-overno,
quer' gerál qucr proYineial, nada tem que vêr com elle ; mas,
em relacão it cstrada e it sua conservacão, tem o Estauo
todo o tnteresse em que se providencio' convcnicntemente.
E qualquer sacrificio, pois, que o governo raça para solver
de IJI'ompto as dil'idas da c.ompanbia, cessando os juros quo
seguramente tem contribuído muito para o seu mito estado
línanceiro lIatla mais faz do que attender a cooservacão do
um servico de reconhecida utilidade publica. Penso mesmo
'I uc a companhia, desemharaçada de suas di~ida., podêr
proyer :i conservaçJo da estrada com o producto das taxas
itinerarias e das barreiras.
O Sn. FEnnAZ: -Ainda pertencem a cJ1a? A companuia
ua de pa gar '/ Está isenla.
O Sn. 11l~IS1no D.' AGnlCUL1unà : - (U. )
O que digo é, que liyre a comranuia dcstcs emharaços,
cHa ou qualqucr outro empreZll1'lO com o producto resultante das taxas itineruI'ia5 e de harreir.ls pó de acudir per[ci·
tamente bem ao sel'vico da conser'vação da estrada, e, portanto, o governo como' que continua até certo ponto na
mesma [JosiÇ50 cm fIue se acua.
Neste sentido,pois, SI'. presidente, o goyerno por sua porte
não oppõe o!Istllculo algum Íl passilgem do presente projeeto.
E, consinta V. lIX., que-cu nesta occasiüo considere uma
proposieJo avcnturada pelo honrado senador, como que querendo íOl'llar saliente a indi[ferenca do ntinisterio aclual
úcerca desta e do outras emprezâs que pcdom auxilio aos
cO[l'es do eslado.
Disse S. Ex. ,que parecia que o g-ovorno não queria contilIuar na gestão dos neg-ocios publicos, e pouco se dnva dc
que aos seus succcssore;; ficasse aherlo um abl'smo desta
ordem.
O Sn. FEnnAz : - Isto é com relaçlo á3 finança;.
O Silo l!l:'iIS1nO DA àGIlICUL1UnA. : -l'íada mais injusto. Se
eu qui7.es,o dar-,,~e ao trabalho d.e repelir o quo o senado j:i sabc, I'elatl"am~nte !lo litstol'lCO desta e. de o_utras
empl'czas, conhccer-se-bla [acllmente que [Jal'a a 51tuaçao em
que e]l,ls se aehão em nada concorreu o actual ministerio.
Ellc nno contribuiu absolutamente jlara este máu estado; e
mIo sei ;e essas palaHas são hem cahidas na boca do uonrado
memhro que cra presidente do conselho, que não só sancclOnou il lei lia assemb\ca I;enl\, que autol'isou o empresllmo rle
ll,OOO:OOO;S, como tamhem [ez o contrato com a companuia
paril se lue entrcgar cssa ilyulLada som ma.
O Sn. FEnnAZ :-;'{em sanccionei a lei, nem podia deixar
rlc fazer o contra to [Jara o emprestimo; por conscguinte não
tiye parte alguma nisto .
O SR. IIINlsTno DA !GRICUL1un.': - Se o nobre senador
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que deu apenas cumprimento á lei fazendo o contl'ato do em·
prestimo e entregando·o á companuia, não é culpado pelo
estado em que ella se acha actualmente, como o poderemos
ser nós?
O SR. FEnnAz :-Eu não indemnisei nada.
O Sn. MlNISTIlO DA AGRICUI.Tun.\ :- O governo propriamente não. indemnisa narla; faz mais algum sacrificio para
aproveitar os que se fizerão anteriormente; sustenta a empreza porque pl'ocedendo assim presta um servjco'fL administracilo e ao pniz.
~
Tenuo por minua parte cumprido com o dever a que me
julg:ava obrigndo
Ficou a discussão adiada pela hora.
2" PARTE.
Forão sortea:los para a deputacão, que tinha de receber o
SI". ministro da marinha, os Srs: Souza fiamos, Fonseca e
Cunba Vasconcellos.
Procedeu-se á votação do art. -i 0 e paragrapbos da pro~osta do orçamento e das I'espectivas emendas, cuja discussão
lIcal'a encerrada na sess<1o antecedente:
« Foí approvado o artigo, salvo o algnrismo; foi rrjeitado o
§ 1° quanto ao algarismo, e a emenda da camilra dos deputados, sendo appprovada a do Sr. Dias Vieira ao mesmo
pams.rapbo; foi rejeitado o § 2°, sendo ap~r?vada a el!lenda
da Ulta camara quanto ao algansmo, reJeitada, porem, a
parte additiva, e bem assim a emenda do Sr. visconde de
~equitinhonba, julgando-,se prejudicada a sub-emenda do
Sr. Ferraz, e sendo reJeltúda tambem a emenda deste
senhor ao mesmo pmagrapho; 101'110 I'ejeitados os §§ Ho e 5",
e a~provadas as emendas da referida camara 'juanto aos algansmos; e forão approvados os §§ ~o e 6°.
onCAMENTO o,\. ~l.l.nINnA.
Acuando-se nà sal; immediata o S,', ministro da m~rinba
foi introduzido no sa];lo com as formnlidades do estylo, ~
tomou assento na mesa.
Entrou em discus~50 o art. 5° da referida proposta com as
emendas da camara dos deputados,
u, 8r.
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senal]or pela provincia de Goya~, me acompanbaria neste
pensamento,
Senhores, pOi'que havemos de fazer despezas desta ordem
sem cunsulta. ao poder legislativo. nós que somos filuos do
um governo constitucional, que t.emos necessidade do manlê-lu em toda a sua integl'idade ? Para que havemos de sanecionar esso IH'OCi dimenlu, nós que nos queixamos todos os
dias de que o systema representativo se acha falseado? Eu
desejo (com energia) que sobre a vontade do poder legislativo,
manifestada conforme os tramites estabelecidos pela nossa
constituição, não possa baver outra vontade (apoiados), ..
O SR. PlllE~TA nUE~o:-Muito bem!
O Sn. FEnnu :-.... e, se fôr preciso, SI', presidente, ell
todos os dias, todas as uOI'as que me fôr permillido pelo regimento, bei de combater o principio contrario, porque não
quero em meu paiz outro governo que não seja o systema
representativo, verdadeiro e Iilleralmente cumprido conforme
a consti tuição. (lljJoiados,)
E' preciso que lomemos no parlamento a posição que nos
compete, Lembro-me bem que outl·'ora um celehre estadista,
I) Sr. Paula Souza, muitas vezes pediu o cumprimento da
constituicão, muitas vezes d,:clarou que o systema represontntivo se' achava f,tlseado e que era preciso colloca-Io em
seus eixos legitimos ; mas nesse teOlIlo não se uavão factos
desta ordem.
O SR. VI·SCONDE DE IT.I.DOnAIlY: - Apoiado.
O SR. FEnnAz : -Hoje, com o maior desembaraço, fazemse, sem autorisação, despezas avultadas, applicão-se os dinheiros publicos, seja qual fór a fonte donde procedão, ar]litrariamente, para se conseguir aquillo que o corpo legislativo não tem designado,
Se era necessari<l essa despeza, S... prosidente, duvidava-se
que o COl'pO legislativo a decretasse? Porque não bavemos
de fazer isto? E porque nos havemos de gabar da bomens
livres, do syslema constitucional? Senbores, repito e repiti..ei sempre ê preciso que o syslema representativo não seja
falseado, e um dos principios em que se acha falseado é o
seguinte: as despezas que se estão fazendo n<1o se acMo
autorisadas, os dinheiros publicos tem sido a~plicados á
despezas que o cDrpo legislativo n,10 altendeu, não conSllg..ou no orçamento,
O SIl. VISCO~DE DE hABOIlAIlY :-Não ha nada mais essencial
O SR, FERIlAZ:- Não ha nada, como diz o nobre senador
pela provincia do Rio de Janeiro, mas essencial na fórma de
•governo que nos rege do que este principio.
A par disso direi que o nobre ministro não poderá outra
informacão dai' senão que achou tudo já feito; mas creio
que se poderia obter, em respeito ao mesmo principio,algullla
cousa que pudesse legatisar esta despeza. O antecessor do
nobro ministro, conforme se ponderou já nesta casa, não fez
sómenle esta despeza não autorisada, fez tamhem outras; o
senado ouviu a discussão sobre os creditos supplementares,
presenciou a posição do nobre ministro que não podia justificar aquillo que estava feito, presenciou manifestar elle proprio que não era gestão sua, que era gestão que já tinba sido
concluida, e que não podia remediar por um credito supplemental'.
Por consequencia o trabalbo da defesa não t~ca ao nobre
ministro, toca a outros, e eu sinto que alguns que silo intel'essados nesta discussão não tomem a palavra para a defesa desse principio; eu queria ouvi-los, pO"que tambem teria
o direito em outra qualquer occasião, quando elles demandassem o cumprimento da constituição, dizer-Ibes: « E porque não obrastes desta maneira que hoje aconselh'aes, quando
na occasião tal fizestes despeza não aulorisada, contra a
constituicão o contra as leis? »
Não tênho outms reflexões a fazer, não tenbo outra pel'gunta a di! igir' ao nobre ministro; contento-me sómente com
esta; estimarei muito que elle esteja de accôrdo com os meus
principias.

Eu n<1o desejava que o orçamento da
assim nos
ministro da
mannha, COnforme a express<1o boje parlamentar, Desejara
sómente ouvir de S. Ex. uma informacão.
Consta-me que está nluito adiantadâ a construccão de um
vap~r encouraçado, em um dos e,staleiros da FI'ança, para o
SerVlç? da nossa mannha; e a lllforrnação que eu desejara
obtel' e a seguinte,: a despeza para a construC!),iO desse vapor de que verba e tirada? Quaes s,io os meios que tem o
!;o~erno para fuzer face a essa despeza? Essa despeza foi autons~da pelo poder legislativo? Concebe o nobre ministro,
quo e um dos cstranuos defensores do systema representativo,
que_ não s.e póde faz~r dcspeza alguma selU que uma autorizapo I~glslatl\'a eXls.ta? Ora. parece-me que a verba resper.tlva nao fornece meios ao govel'Oo para uma despeza tão
avultada
Eu. já ouvi dizer que o governo entende que com os recursos, a cargo do tbesouro, provenientes de dons gratuitos podia
fazer face a essa dcspeza; mas é esse um principio que eu
contesto. Os dons gratuilos, eu disse aqui nesta casa, disse
n~ cil!~ara dos ~rs. deputados e repetirei sempre, quando
sao obtidos, constituem uma receita do eslado e esta receita
não póde por modo algum ser applicada, sem' autorisacão do
podrr legislativo.
•
O SIl. VISGONOE DI! ITADOIlAIIY: -Apoiado.
O SIl. FEnnAz: - Este principio li fundamental, é inteiramente constitucional.
Não se allegue um precedente havido anteriormente; este
I recedente se deu em tempo em que uma especie de torpor,
ou llldJlIerenca, apossou-se do poder legislativo; mas csse
mosmo prece1ente foi combatido, e o estadista que o estabe.
leceu n.ao deiXOU de recenhecer li. força dos argumentos em
contrano. S.e elle, SI', presidente, fosse ainda hoje vivo, se
Ó !!ll', ministro da mOl'tnho : - Sr. presidente, saoceupasse amda aquella cadeira em que se assenta o nobre tisfazeudo á pergunta, qne acaba de dirigir-me o honrado so.
l'el'l'OZ:-

man~ba. passasse sem discussão; parecera que
csq~lvarLamos de dar alguma animaç,10 ao nobre
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nador pela provincia da Bahia, cabe-me dar-lhe algumas explicações a respeito da materia por elle trazida á discussão.
E' verdade, senhores. quo o navio encouraçado que se
construe nos estaleiros da Seyne e omcinas de illa"seille para
a armada brasileira se acha adiantado. As despczas com elle
feitas têm sido pa~as com os recursos do donativo espontenoo, (lue a população o[ereceu para as emergencias do esLulo na occasião do con!licto inglez. Quando se fez esta encommenda, senhores. foi de"de logo designada uma certa e
(leterminada parte dessa suuseripção para fazer face a importancia total desse navio; e acredito que o meu antecessor assim procedp'lldo, não só cingiu se a precedentes
que cxistiao no nosso paiz...
~. O Sn, FEllnAz: - Um unico.
O Sn, MINlsTno DA MAllINllA: - ... como tamuem pensou,
que tendo cssa suuscripçiio uma applicação toda especial,
n;tO faria com a sua resolução os prin~ipios de nosso systema,
npphcando aquellaquantia para o que expressamente tinha
sido de.tinada pelos proprios ~ubscriptores,
Eu penso ainda, seollOres, que o seu acto não merece justa
critica por outro lado ainda considerado. Pelo orcamento
está sempre o governo autorisado a melhorar o maierial da
armada concertando, melhorando ou fazendo novas acquisi~ões.

O Sn, FEnnA7.: - Dentro das forcas do orcamento.
O SR. ftllNIS;nO DA ,['\lll~llA :-Aq~i, .pois,· a questão está
no terreno simplesmente de uma 110va acquisição para a qual
o governo estava autorisarlo, porque o poder legislatiYo não
tem fixado terminantemente o numero de navios, que se possITo armar, .Assim, pois, parece-me, que o meu nohre antecessor, aindl por este lad~, não feriu os principios, que nós
todos acatamos
Espero, Sr. presidente, que estas breves re!lexões, que
acabo de fazer em resposta ao bonrado senador, se não o satisfizerem completamente, ao menos lue farão cl'er que eu nutro motivos assás ponderosos para entender que o meu nobre
antecessor não abusou como n S. Ex. pareceu.
o !or. Fel'raz : - Eu tenho de olrerecer ao nobre ministl'o um exemplo contrario ao que elle apontou.
lJurulltc a g·uerra que nós tivemos na provincia do Rio
Grande do Sul com as republicas do Prata, ab,'iu-se para as
despezas da guerra uma subscripção; esta subscripcüo
montou a muito, principalmente pela preseoça do fundador' do
imperio naquella provincia. Esses dinheiros entrár;to eomo
Nceita- e[ectiva do estado, e aquelles que não contribuirão
com o quantum que tinhão assignado, dirigi rITo-se posterior~
mente, e em tempos modemos ao corpo legislativo, pedindo a
cxoneração dessa obrigaçãO. O eorpo legislativo, segundo os
principios constitucionaes, concedeu es:;a exoneração; consta
!le uma lei de orcamento, não me lembro agera a data. Já vê,
pois, o nobl'e miilistro que o principio não foi falseado senão
Jlor um precedente,
Se examinarmos, porém, qual o precedente que pódo mais
convir ao caso veremos que é aque!le quo acabo de referir:
importava donativ03 para as despezas da guerra; este que
recentemente se o[ercce, importa tambem donativos para as
emergencia da guel'l ~.
O outro, Sr. presidente, foi muito e3peeial; declarou-se
que nenhuma pessoa podia ter direito a receber uma accITo
do Banco do Brazil sem pagar uma certa quantia volun'tariamente. Eu digo pagar voluntariamente, SI', 'presidente,
porque não posso applicar outra expressITo ; dar não podia
ser, porque era ourigatorio, nITo era propriamente um donativo, !lIas, vejamcs, Sr. presidente, a applicaeão, Se nós
IJem attendermos, a applicaçITo era toda municipal; se nós
bem allendermos, a applieação erjltoda definida, e marcada,
era o calçamento das ruas .da capital. Cá no recente donativo era para o caso das emergencias de uma gnerra, era
para despeza~ de guerra, no caso que ella podesse ter Jogar.
Perguntarei eu: dado este priocipio, estabelecido assim
este fncto, houve algum dia o caso de emergencia bellica ?
O caso de omcrgencia hellica poderia dar-se? Se se désse,
era no momento em que nós fomos insultados e não para o
futuro; e o que resultou? Senhores, é uma causa que a

historia registrará com p~smo, um plano de grande defesa
para a capital do lI.io de Janeiro, mas de uma defesa que,
segundo os homens da artc, é toda ephemera, e a nós que
somos leigos nesta parte, n,10 póde escapar por mais leigos
que sejamos, a inutilidade dellas,
Por consequencia eu creio que nunca houve e caso, a hl'potbese a que alludiu o nobre ministro, a bl'potbese sohre que
versou esta Eubscripção-emel'gencia de guerra.-FOI·ão feitos
os donativos para furtificaçlles, para armamento bellico? nle
parecia que todas essas quantias deviil" ser lançadas ou nos
cofres du estado sob o titulo-depositos-, ou em algum ei;tabelecimento para o futuro dar-se o destino que o COl'pO
legislativo, unica corporação competente, lhe podesse dar;
o contrario, SI', presldellte, é arrogar-se o poder executivo
um acto para o qual não está autorisado.
E nITo vê o nobl'e ministro que, admittido este principio, é
facil a qualquer d03 capitães generaes actualmente presidindo
as nossas pl'ovincias, ou neste ou em OUtl'O tempo qualquer,
(IrOmOVer uma subscripção, o que, como todo o mundo sahe,
é facil, e dar o destino quc quizer, um destino inteiramente
arbitrario á essa subscripção? Não póde mesmo um homem
qU',lquer, revestido de autoridade, no momento de afllicção
ou de entbusiasmo pnpular, recorrer a isso para dar um destino inconveniente? lia exemplos de desvios de dinheiros publicos para objectos que n~o se achão antorisados.
Eu não posso, SI'. presidente, comprehender que possamos
continunr desta maneira; a materia importa uma prerogati··
va do corpo legislativo, a materia é sobremodo importante,
Não é a minha fraca voz que póde vindicar esse direito que
assim se arrogou o governo; nesta casa mesmo eu creio qu e
nITo ha uma só voz qne discrepe do meu pensamento.
O Sn, SILVEIRA DA r.IOTTA : - lla só os ministros, que são
os que não executITo os principios.
O SR. FERllAZ:- E agoi'a perguntarei ao nobre ministro:
não li digno de piedade ver-se o producto dessa subscripção
tio mal empregado? NITo é digno, Sr. presidente, de lastima
o saber (lue as obras emprehentlidas não só tende a absorver o
producto desses dons voluntarios, mas ainda uma grande
somma que tem de recahir sobre as velbas ordinarias ou ext,'aordinarias do liudie? Diga-me, se o· nobre ministro pode
dizer em quanto andão as enCOIlllJJfndas feitas para a Europa á
fiuza desses dons voJuntarios, em virtude desse plano de defeza
que emprehendemos ? E o nobre ministro que accumula neste
momento duas pastas, é o juiz mais que competente para informar ao senado, para dar a sua opini~o recta e justiceira
sobre a desnecessidade de taes encommendas. Quando se
aeabaráõ as encommendas feitas? O que fnz a commissão encal'l'egada dessas encommendas? Qual a qualidade dos morteiros ou das peças que se encommendúrão?
O Sn, VISCONDE DE ITADonAIlY :-A quanto montão? Onde
estão os dinbeiros?
O Sn. FEnnAz: - Se o corpo legislativo poder ter eslas
informaçlles, eu estou persuadido que o proprio nobre ministro, cujos talentos e cujas (lualidades sei apreciar, será o
primeiro a confessar: cr Na ver,lade foi um objccto em quo
os meus antecessores andárflo muito errados. "Em verdade
os homens atrapalharão-se; pensárão que,accumulando sobre
o paiz muitas fortalezas, muito armamento, muitas peças de
Withworth, estava tudo salvo. mas não se lembrArão:
quem guarnecerá as peças? Como defender todas estas obras,
todos estes reductos, por toda a parte, até nos picos mais
elevados, nas praias mais baixas em toda a extensão da
bahia do Rio de Janeiro e alguma cousa na mesma provinci<l, elc.? Quem poderá desempenhar uma tal tarefa? Eu
não trarei aqui uma anedocta de um homem que se presumia
muito valentão, porque não quero que depois lord Palmerstoll
reproduza no parlamento, como reproduziu a ladainha. A
aneedota seria verdadeira, a ladainha é toda falsa; tnlvez
encommendada pela propria legação ingleza. Mas compenetre-se o sel1<ldo do quadro que nos apresenta o ministerio
com taes encommendas: é fazer um arsenal bem provido de
peças de aIlilbaria bem montadas, sem haver meios e pessoal
idoneo, e mesmo não idoneo, para guarnece-las, de sorte que
hão tle ser guarnecidas com um pessoal noviço, não profissio-
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nal no momento de ullla crise, de qualquer emergencia, fazendo-nos um ou outro mal, do que ha o exemplo que nos
deu a nossa artilharia em l\lonte-Caseros. Figure ·se tudo isto
e entrando o inimigo apodera-se de todos estes bens, de todas
estas riquezas militares,sem podermos vingar a dignidade e a
honra nacional. E' o que succedeuao valentão; tem muitas
armas, muitos arcabuzes, sem pessoal que os manêe; e depois Yêm algumas crianças, toma-lhe as armas e elio foge ...
Eu nào quero il pplicar esta anedocta á nacão brasileira; a
nação brasileira faria tudo quanto fosse possivel para manter
a dignidade, e mante-Ia-ia debaixo de todos os sacrificios.
Senhores, nossa defesa toda está nas nossas florestas; ahi
é que nós temos fortificacões inexpugnaveis contra o inimigo
que aborda a nossas praias. Pouco podem~s [azer sohre nossas praias; mas o inimigo não poderá conquistar impunemente
qualquer cidade maritima, ha de ser incommodado, ha de ser
vencido. A historia. quer a nossa, quer a de Montevidéo, e
principalmente esta, prova o que acabo de dizer: as tropas
inglezas quando se apossál'ão de montevidéo virão-se na necessidado de abandonar sua presa.
Agora mesmo a historia do n/exico ainda prova muito: era
~ma nação forte quo tiniJa um exercito, principalmente de
In[antaria, talvez o melhor do mundo; entretanto quanto não
lhe tem custado- essa conquista que chamão paeifica e de
grande futuro para essa parte do solo americano? Quantas
difficuldades não tem custado, e quantas ainda não custará?
Ora, perdôe-me o senado quo eu aiuda adiante uma idéa,
No estado em que lias achamos não poderião ser convertidos
em melhores beneficios, mesmo para a classe militar e para
defesa do paiz, esses dons voluntarios? mesmo para a de[esa
o nobre ministro sabe muito bem que a marinha precisa de
tudo, que mais ou menos palmo a palmo vai-se conquistando
algum terreno do pI'ogresso, mas que nós temos muito a fazer.
Não serül melhor, que, ponderadas estas circumstancias ao
poder legislativo, elie decretasse, sobre informacão do ministro, e segundo os dados que colhesse, segundô os conhecimentos que tivesse, Ut1l destino, em rclacão mesmo á defesa,
a esses dons gratuitos? '
Vamos agora ver, Sr. presidente, de que nos serve o vapor
encouraçado. Ainda não se tem reconiJecido por uma experiencia.o grande prestimo desta machina de guerra; o [acto é
que am.da aquelfe que poss~ia a Djnamarca nada fez, salvouse, fugIU. No,s Estados-Umdos elies se encontrão batem·se,
e de um lado e outro ba destroços. De que servo um só?
Que fará no. nosso porto inv~5tido por dous ou tres em iguaes
cn'cumstancIaS, ou de supenor força? O quo fez, ou póde
fazer a marinha russa na Criméa contra a marillba ingleza?
Eu entendo que nós nos devemos aperfeiçoar nos meios da
guerra paulatinamente, devemos aproveitar a experiencia
dos outros POVl'S ; mas já, de repente, immediatamente [azer
acquisições do em preza problematica? O que fazem estes
vapores. encouraçados contra os torpedos de que lancárão
mão os americanos do sul nestes nltimos annos, contra êssas
machinas que elies depositárão no [undo de seus rios, e que
tem destruido as canhoneiras e outros bateis encouracados
do seus inimigos? lUas em todo o caso para que tudo Isto?
Vamos á Iiis.toria da administracão da marinha. Houve
época, não me leltibro a qual. ... Ali I A época das descollfiança~ contJ;il o Paraguay ; a época em que era preciso fazer
cumpnr o tratado de navegacão; o que se fez, Sr. president~? Ayali.e. bem V. Ex., e'V: Ex. póde avaliar, porque
depOIS fOI mllll~tro desta reparltção. mandárão-se construir
na lng!a~erra dIfferentllS vasos e outros na França; diga-me
Sr. mllllstro, V. Ex. póde contar com alguns desses vasos
construidos na Inglaterra? Mezes depois todos estavão em
máo est~do, sua construc.cã~ fragil, suas madeiras de pessima quahdade, tudo contnhUla para que elies se arruinassem
e o nobre ministro parece q~e hoj~ quer autorisaçãopara vell~
de-los. Quantos annos de eXlstencla tem estes vasos? Eu creio
que isto se deu, em 1857 a 1858, de 1858 a 1864, creio que
é um tempo mUito curto para a duracão de um navio.
Perguntarei ao nobre ministro o que é feito desse pobl'e
vapor a que derão o nome de Paraguassú?
O SR. FRnRElR!. PRNN!. :-Perdeu-se.
O SR. FERRAZ :--Bem. Depois de ter ~otI'rido na navega·
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cão do Alto-Paraguay, o quo so fez de11o? Eu creio que de
proposilo, ao menos pelas razões do conselhu de investigaçüo
niuguem póde dizer que não fosse de proposito, este vapor foi
OI pique, creio que proximo á costa de lUaldonado. Sabendose que o vapor achava-se em máu estado não se aproveitou
uma só de suas armas, nem uma peça de artilharia...
O SR. FEnnEIRA PENNA :-Perdeu-se a machina que era
exceliente.
O Sn.FEnRAZ :-Não se aproveitou mesmo nem os salvavidas, que forão vendidos todos por 400$. Não ora melhor
que se tivesse feito tudo quanto fosse mister para salvar a
macbina, o armamento, isto em l\lontevidéo antes de [azer a
viagem? Assim é tudo, esta é a historia de nossa marinba.
O SR. FERREIR!. PENNA :-Felizmente tinhão ficado algumas peças em l\lato-Grosso.
O SR. FER,RAZ:-Estas peças ficárão em !\lato-Grosso por
ordem pOSItiva do goYel'llO, se elle não tivesse dado esta
ordem, eUas ter-se-bião perdido com o navio.
.
O noJHe ministro sabe que não podemos ter grande força,
que devemos ter uma força boa, escolbida; póde o nobra
ministro dizer que nós a temos? Creio que não,
Passarei agora a fazer ao nobre ministro uma outra per"unta que tinba-mo esquecido. Eu desejara que S. Ex. mo
âissesse 50 existe nas ?risões da marinha algum preso condemnado á morte pelo crime de ter morto um seu superior á
bordo. Eu não desejo que cesse a vida de, ninguem, mas não
me cumpre saber a razão por quo o legislador impõe a pena
de morte a individuas em taes circumstancias, e que os tribunaes tem declarado culpados. Consta-me que existe um
imperial marinbeiro, que tendo barbaramente morto um dos
seus superiores em' uma embarcação de guerra, depois da
ser julgado e de n[o ter podido obter a graça ou de comutação ou de perdão, comtudo as autoridades marítimas entendêrão que podião comutar de facto a mesma pena. Eu entendo que se deve acatar essa attribuicão do poder moderador:
so elie em sua alta sabedoria recõnheceu que não podia
[altar ás cOflyeniencias do servico publico, concedendo a
graça pedida, eu creio que poder Ílenbum da parte da admillistraç,lo da marinha póde haver que possa perpetuar á pena
de prisão n.aquelle que tem uma pena mais forte, uma pena.
que não sei se será boa, mas que está escl'ipta em nossas leis.
Este facto, a meu ver, é digno, não só lIe censura mas de
puniçãO contra aquelies que o tem praticado.
Se as autoridades maritimas entendem que a pena desse
individuo deve ser commutada, sujeitem de novo uma peticão
de graça ao poder competente, mas não demorem a execucão
da sentença por qualquer motivo, porque isto importa uina
attribuição que não Ibes compete. Creio que a peticão da
graça foi inde[erida em 1860 ou principios do anno de'1861 .
não sei se o individuo falieceu, não sei se existe, não sei
inteiramente o quo é feito delie; mas, se nós procurarmos
tod~s as puhlicações officiaes, todas as noticias que têm dado
os Jornaes, não acharemos que dep.ois dnquelia época até
all'0ra se tenha executado essa sentença, nem que elia tenha.
Sido comutada.
Ora, dir-me-ha o nJlbrc ministro, qne pelo lado da justica.
que não é militar o mesmo se pratica; mas eu deploro qüa
assim aconteça; desejo sempre que a lei seja executada.
Eu desejava fallar, SI'. presidente, se V. Ex. me permitisse
sobre o estabelecimento do ltapura. . . .
'
.o. Sn. FEnREIRA PENN!.: - O orçamento manda suppnmlr.
O SR. FEnRAZ : - É' um desses estabelecimentos cuja iniciativa, pertence, creio que ao governo, em lJ,ue se tem gasto,
segundo os calculos que ha pouco tempo VI fa!er mais da
1,000:000$, e. que não te~ ~ado resultado algum 'plausivel.
Eu perguntarei ao nobre mllllstro : elle aceita de bom grado
a emenda. da COlmara d?s. Srs. de.pu.tados que supprimo essa
estabelecimento? ConVlra suppnml-lo desde já perdendo-se
tudo quanto se tem~eito,deixan?o-se aqueiLe loga~.uma tapera,
lJ,uando ao contrano m~_pareclU que, ainda ,com outro destmo, essas despezas devmo ser aproveitadas? Entende B. Ex.
que esse estabelecimento é utH ?
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Na verdade, Sr. presidente, me parece que elle não é pro.prio do ministerio da marinha; não posso conc.eher ~omo
um estahelecimento daquelles possa mteressar a m~l'lnha.
Podia interessar a todo e qualquer outro ramo d~ servl',~ publico mas ao servico da marinha sempre concebi que nao.
E 'a este proposito ainda repetirei o que diss,e ainda hontem, São estes estabelecimentos semelbantes as emprezas
particulares: crê-se levianamente que se podem crear, .não se
fazem as explora.cões convenientes, não se tem conbeclmento
nenhum sobre o seu provavel andamento, deixamo-nos levar
pelo enthusiasmo, gasta-se muito e depois ahandona-se tudo o
que está feito I
E' o q~e nos ha do succeJer com as fo~tificações; daqui
a dous dias veremos allas cobertas de capIm; veremos nascer nas muralhas essa arvoro que entre nós cresce muito, a
gamelleira ou figueira brava; não se ha de aproveitar nada
dõlquillo, se ba de dizer mesmo que as despezas de conservacão não valem a pena, e o dmbelro quem' gastou? O thesouro publico. Quantas dezenas de contos de réis despendidos
em balde I Senhores. aproveitemos o dlllhelro que os contl!buintes dão para o estado, n[io façamos delle tal appilcaçllO
qne no futuro seja inutil.
.
Creio que hoje já podemos pe~sar e .dlzer a ve~dade. Antigamente havia a febre guerreira; hOJe tem haVido alguma
intermitente, senão para todos, ao menos para todo o seuado
Somos tl'iO calmos, reflectimos tanto I mas, senhol'es, a febre
guerreira é uma febre igual áquella 'que couhecemos pelo
nome de febre maligna; passado algum tempo, a razão vem
e a cura se faz. Não progridamos com essas despezas, aproveitemos o que está feito, e deixemos de ir exigir dos contribuintes em uma circumstancia destas mais dinheiro do que
temos gasto. Espero que o nobre ministro de sua parte se
empenhe muito para o fazer.
Passarei a pedir ao nobre ministro que me diga qual a
forca naval que tem a provincia do Rio Grande do Sul e qual
ll. fôrca quo existe no Uruguay e no Ilio da Prata,e se a furça
navar que elle tem no Rio Grande do Sul é suJliciente.
Igu<l.lmente pedirei ao nobre ministro que diga se achou
alguma razão para não empregar-se no serviço. da es~avaç[io
do porto do Rio-Grande o vapor Chuhy, que fOI para IstO expressamente con:Jtruido, e porque comprou-se um vapor que
não era bom, o cbamado Cachoeira que agora consta-me que
está inutilisado, porque nunca poderá ser applicado nem ao
-Teboque, nem á marinha de guerra. O vapor Chuhy esta aqui
servindo unicamente para algumas necessidades do porto, e o
vapor Apa, que póde ser aproveitado para iL marinha de
guerra, porque fOI expressamente feito para isto, não estava
montado com a artilharia que lhe era propria, etc. Qual o
Tesullado de tudo isto? Quem aproveitou na compra do vapor
Cachoeira e na substituição? Foi o particular a quem aquelle
vapor servia de peso; tinha de perder muito, não tinba destino a dar-lhe, e immediatamente comprou-se nm tal vapor:
<, e se applicou ao reboque das catraias destinadas á escavação do porto do Rio-Grande. »
O nobre ministro ha de conbecer esse facto, ha de ver a
inutilidade dessa despeza, porque o nobre ministro sabe
muito bem das cousas do Rio-Grande, Q,ue é sua patria ; ba
de ver que isso foi um perfeito disperdiclO. Estou persuadi.do
de que o nobre ministro mandará vender o vapor Caehoetra
talvez por alguns saccos de feijãO para o supprimento do nosso
exercito.
Era bom prescrutar isso; quaes forão os vendedores do
vapor, ou os protectores dessa venda? Porque é preciso conhecer que não é só nos Estados ·Unidos que iguaes cousas
se fazem, que se ajusta a coilstruccão de grandes embarcações, que depois não servem para cóusa .alg-uma, o.u se comprão algumas que não podem ter o destmo conveDlente.
Sr. presidente, sinto até ter occupado algum tempo, por
que o nobre ministro necessariamente tera outI os afazeres
em sua repartição.
O SR. SILVElllA DA nIOTTA: - E hoje mais ainda, porque
chegou o paquete do Rio da Prata.
O SR. FERRAZ: - Mas, se os afazeres não são extl'aordinarios, pelo que me diz aqui um nobre senador, ...

o Sn. SILVEIRA DA nIOTTA:-Chegou o Saílltonge com noticias importantes.
O SR. FERRAZ:- ... S. Ex. se dignará de prestar-me esses
esclarecimentos, e estou periuadido que durant'O sua administracão iariÍ todo o possivel por cortar os abusrls quo
nella se dão, e que a oluos vistos correm sem que baja um
paradeiro. ,
Se V. Ex. t01ll'l1' pé na sua repartição, porque isso depende de tempo, veriÍ que ha múita cousa a cortar. que ha muita
cousa a esmerilbar, que ella é um dos canaes por.onde se
absorvem rios de diubeiro, sem muitas vezes haver o criterio
de se fazerem as despezas convenientemente.
O 81'. lIJinistl'o da marinha, - Sr. presidente, o
nobre senador que acaba de sentar-se,sabe comquimto apreço
ouvi sempre suas palavras, elle conhece bem a consideração,
que tributo áos seus talentos, e as suas idéas ...
O SR. FERRAZ: -Muito obrigado.
O SIl. MIl\ISTIlO DA. MA.P.1NIlA.: - ... mas ha!le tambem
permiltir, pelo conhecimento, gu~ ~em de mi.DI, que eu
tenha ainúa a fl'anqueza de lllslslIr nos motIvos que me
aconselhrro a não concordar com elle na maneira por que
apreciou a applicação dada aos dons voluntal·ios. ..
Eu creio, que o nobre senador labora em um equIvoco. A
subscri pção nacionaL senhores, .teve ~m fim cer~o e de~e~'
minado. Eu não me achava aqUI na curte, mas tive notiCia
de que a principio a subscripção se destinava exclusivamento
a acquisiç.ões de navios encouraçados. E' verdade, senhor~s,
que ullíimamente não se fez expressa ~ensão desse ~estlllo
especial, deixando-se .ao governo apphcar os_donatIvos ~s
exigencias daquella SItuação. Ora, quaes erao essas eXIgencias? .,.
Justamente a acquisição de navios, .e o melhoramento das
nossas fortificacões. O que então mUls se lamentava, o que
todos sentião nessa quadra, era não tel'mos nem navios de
guerra, nem fortalezas em condições de oppOr séria resistencia aos insultos que acabamos de so[rer.
E' claro pois, que, applicando o g~verno o'prodncto dessa
subscripç.ão para a acqUlsição de navIOs encouraçados e p~ra
a reconstruccão das fortalezas no nosso porto, deu o destlllo
que os subsériptores tinhão em vista, quando o o[erecerão.
Não era de mister, senhores, que esperassemos uma occasião
de guerra, porque até esse momento teriamos perdido o tempo
necessario pera adquirir os meios de faze-Ia.
E tendo meu nobre antecessor, dado conta deste seu acto
no r~latorio, que leu perante ás camaras legislativas, por
esse modo procurou obter a sua approvação.
Entende ainda o nobre senador, senhores, que o producto
dessa subscripcão tem sido mal applicado, porque com elle
temos procuraao obter muitos canhões muito armamento para
ficarem nos arsenaes e fortalezas, sem meios de os empregarmos nas occasiões das grandes di~~uldades. Eu si~to quo
o honrado senador fizesse tão grave lIlJusllça aos sentimentos
do J.lovo brasileiro. Em emergencias desta ordem, senhores,
o palz tem por mais de uma vez demonstrado que sens filhos
sabem tambem ser soldados. ,
.
OS R. FERRAZ: -Eu disse, que as nossas forlificações erão
florestas.
O Sn. MINISTno DA MADlNHA: - Recordo-me de ter lido, não
ha mnito, que na: Fran~a mesmo, quando se trata:va das fortificacões de Pam, dlZla o marechal Soult, antondade nesta
matoria. cc que ellas bem podião'ser guarnecidas pela guarda
nacional.. ..
O SR. FERRAZ: - Sem duvida alguma, porque ellas são de
outra maneira.
O SIl. MINISTRO DA MARINnA: - .... emquanto as tropas
regulares fizessem as operações de. campanha s~bre as no~sa.s
fronteiras.}) Lá, senh'll'es, onde eXistem aguerrIdos e dlsclphnados exercitos, onde o seu numero é extenso, ~ t[io creSCIdo
como a populacão de uma de nossas provincias, póde a guarda
civica, isto é, '0 paizano, de um dia para outro arvorar-se em
habil artilheiro, guarnecer peças, defender baluartes, e não
podemos nós....
-
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o SU.FERRAZ : - Temos o exemplo da guarda nacional de adaptar aos melllorameutos modernos corno meios indispensaveis de defesa?
.
Vienna.
O Su. FEUnAZ: - O fortinllo da Viuva não foi legado por
O Su. !llNISTUO DI. ~II.RINIIA: - .... confiar no caracter e
.
espírito ardente e nobre do povo brasileiro ? Eu creio que o nossos maíores.
nobre senador fez uma injustiça a si proprio e a mim tambe~.
O Su. MINlsTno DA MiRINII.\.: - Engana-se o nobre senaConvenho com o nobre s~nador, senhore~, em que o paIZ dor, foi tambem uma idé,a delles que se acha traçada em um
nITo precisa, nem deve cuidar IÓ de grandes armamentos.
plano antigo das fortificações deste porto, A sua posição é
A paz, o trabalho e a industria são elementos de sua pros- um ponto estrategico assás importante que nào póde deiperidado que não devem ser contrarIados. Nós outros tam- xar de sal' atlendido em urna boa organisação de defesa.
be:u os comprehendemos. lIlas, senhores, se nós tivessemos a como complemento de outros pontos fortificados. As fortílifortuna de poder confiar que, para as nações que curo prem cacôes do morro d<l Viuva, bem como a do Imbuy, que são
religiosamente seus deveres e éompromissos, que guardão in- inteiramente novas, estão sendo construídas como parte de
teira fé, e a lealdade que devem ás outras, nunca chegão um systerna de defesa adoptado para oste porto. l\ntende,
dias criticos, eu acompanharia o nobre senador em toda a porém, o nobl'e senador quo este systema não é sulliciente,
extensão de suns crencas; mas é ou não verdado , quc sem o que é imperfeito. Pois bem, apontem-me os selis defeitos, o
merecermos, sem provocarmos, temos tido dias aziagos em discutamos
.
que infelizmento tanto temos sofIrido ? Porque não nos preO Su. FEUDAZ: - Não disse nada disto.
pararemos para melhor guardar a nossa posição de digl!idade
e de honra dianto dessas emergencias, pouco a pouco, sem
O Su. ~IlNISTUO DI. ~[AmNIIA: - Senhores, tendo-se em
gravaI' os rocursos do nosso (hesouro, sem desvia-los de ou- vista as fortalezas existentes e as posicôes estrategicas do
tras applicnções tambe~ uteis, de sorte 9ue, quando nos v:e- porto desta cidade planejou-se, depois de serios estudos, nm
jamos a braços com um Insulto, que nos Irrogue o estrangeiro systema rle defesa completo de que fazem parte as fortalena séde mesmo do proprio governo do paIZ tenhamos meIOS zas que possuiamos, bem como as novas conslrucções em
do o repeUir? ..
audamento e outras que ainda não forão começadas.
Não creia o h~nrado senador que, executando-se as obras
Este melhoramento assim concebido é urna idéa proveitosa
quo encetamos, e qne continuaremos, se o corpo legislativo e necessaria, e como passo a demonstrar,pesada aos recursos
nM mandar o contrario, nos possamos achar diante dessas do nosso thesouro.
dilliculdades que elle figurou, contando a anedocta do homem
Felizmente trouxe comigo um quadro que resume os
que queria ser valente, a quem arrebatárào as armas e fize- orcamentos de cada uma das obras projectadas, pelo qual
rilo fugir ...
posso mostrar ao senado, que desJe março do anno passado
O SR. FEunAz:- Não, quo tinha accumulado muito ma- ató lins de maio do corrente anno, despendeu-se com as
obras
de fortificaeões do porto desta cidade a quantia de
terial sem ter quem o servisse.
345:~91,jl556. Esias obras progridem, marchão lentamente.
O Su .. !llNlSTRÓ DA MARINllA :- Senhores, nós não temos
O Su. FEuu.lz:-QHal o preço dellas?
esquadra que guarneça os nossos portos, como bem disse o
hOl!rado senador, e não temos porque?
O SR. V1SCO"DE DE ITAllOUI.I1Y:-O orcamento é de tres mil
e tantos contos.
•
O SR. FERnAz:- Porque não podemos.
O Su. MINlsTno DA MARINHA: - Porque desde longos anO Su. MINISTnO DA MAnINllA:-O orcmnento rle todas estas
nos se entende que não devemos gastar com estas cousas.
obras, segundo os dados que mandei colligir, subirá a
O Sn. FEnuAz" - E que é da marinhagem, mcu' caro 3,849:057~052.
amigo?
O SD. FEnnAz: - E quaes os meio, para tudo isto? E a
O SR. ~lI~ISTUO DI. MARlNIIA: - Nós não temos exerci tos ] artilharia encommeodaua ?
tão moveis em sua acçào,que possão rapidamente deslocar-se
O So. MINISTRO DA YARl:"I1A: - Se estivesse o governo no
de um ponto pam outro e acudir ao logar onde o perigo se "proposito de executar ue uma só vez touas estas obras, setorne mais eminente.
rião muito bem cabidos os reparos daquelles que enteudem
O SD. FeuuAz: - Porque não se preenche (j quadro óo que esta quantia, so!Jremoôo pesa em nosso orçamento.
Mas, senhores, se pelos dados que acabo de orrerecer-vos,
exercito.
no lungo espaço de um anno despenclemlls. apenas 3i5:4D2~ Itílj
O SO. VISCONDE DA llOA-VISTA : - Ncm moyeis, ncm im- li obvio que não sobrecarregamos o estado com dcspczas
moveis.
su;)eriore~ a seus reClIrsos.
O Sn. MINISTUO DA MAniNHA: -Purque, pois, uão serilo
No quadro que passo a ler, encontrará o senado todos os
tolm'adas a~ despezas lIue se fazcm COIU a reconstrucção de dados necessarios para conhecer a iIUportan~ia relati va de
fortalezas que nos legárão nos,so~ UI<liOlCS e que procuramos cada uma das obras.
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a SR. JOBIl\I :,--Ísto é só em obras, e em artilharia?
a SR FERRAZ: - A artilharia' encommendada em quanto

anda?
O Sn. MINISTRO DA MÁRINBA: - Eu lã vou... Acreditamo~,
portanto, que, sem exagerar as quotas ordiRarias do orcamento, podemos ir continuaRdo essas obras, de modo que
em um futuro mais ou menos proximo, tenhamos conseguido
reconstruir as nossas fortificações e dotar a capital do imperio de meios mais energicos, do defesa, que nos tem faltado
nas grandes emergencias.·
.
a SR. SILVElfiA DA ~IOTU: - E' preciso ,pedir os fundos.
Está se tratando do orçamento, porque o nobre ministro não
pede dinheiro para isso?
,
a SR. MINISTRO DA,!IARlNHA :-No orcamento ha uma verba
especial destinada a obras militares, êm cujo numero estão
comprehendidas, por certo, as obras de fortificações.
a SR. VISCONDIl DE lTADORAIlY : - Não chega para isto.
a SR. FERRAZ: -Para forl!lar os 3,000:OOO~ serão precisos 10 annos.
.
a ·SR. MINISTRO DA MARlNII.\: - ~Ias quo importa que se
acabem em 6 ou 10 annes ?...
a SR. FERRAZ: - EDtão não é para a: emergencia.
a SR. MINISTRO DA MARINIlA: - S~ tivessem os procedido
assim ha 10 annos, teriamos tido os meios de oefesa, cuja
falta deploramos, quando fomos o1Iendidos. Em annos mais
felizes do que este que atravessamos, não vejo inconveniente,
que nos embaraae pedir alguma causa mais do que 400:000$
por anno para obras militares, de modo que possamos apres.
siar a cooclusão daquelles t!'abalhos.
Cooformo for maior ou menor a quota designada no nosso
orçameuto para obras militares, assim será maior ou menor
o de,senvolvimento que daremos áquelles trabalhos. Eis o
pensamento do governo. Já vê, portanto, o senado, que, por
este lado ainda encarada a questão da coDstrucção das fortificações do porto do Rio de Janeiro, as censuras que se
dirigirão ao governo, dimiuuem tambem de inteusidade, restando afinal hem patente a injustiça da opinião, que combate
aqueJlo generoso pensamento .
a SR. FERRAZ: - Felizmente nos concede quo diminuem
do intensidade.

a SR. !nNISTRO nA MARINIlA : - Vamos agora, senhores, ás
encoIDmendas a que tem alIudido o nobre senador pela llahia.
~~~~~~::?~~~~~~I~ Eu creio tambem, llue á vista das considerações que passo
oo-O~e~COC'f:\_OOO;.Q 100
a enunciar, reconhecerá quo a sua censura carece de solidos
~'?~9~q~~~o:?~?~~
~
t'"-o
fundamentos. ~landei organisar um quadro de todas as en·.
CC11..... "l""'I_ ...
'Il"""'l"''':I
-CN
~
coromendas de armamento e munições feitas por conta dos
.... ministerios da °ucrra e da marinha. a quadro li longo; poderei fral][IUea-~o a qualquer dos nobres senadores que o
o·oc.o OO~":IOO 0 0 0 0 0 0 ....o>
queirão consultar.
a So. VISCONDE DE JEQUlTINIlONHA : - E' melhor mandar
~~~~~~~~~~~~~.~
gggg~;s~~~gggi.~ I ~ Ímprimir.
~O~~;'~~l:..:r-:~c;OO~ I.,:.;
a SR. MINISTRO DA MARINHA: - Sim, o farei imprimir
.:.o;.L':lIU:l-_~c.oO":l~l""'OO~
00
G'(
or-l 00
C'l':> =-":>
ce_ junto ao meu discurso; mas sempre direi em resumo, que
",.
as encommeodas limitão-se a armamento portatil, a artilharia, a municões e a diversos outros objectos que lhes são
relativDs. A °importancia total destas encommeudas, que
não sendo devagar executadas, e tambem dovagar remettidas
para esta côrte sobem a 1,607:5í3~028.
a SR. FERnAZ: - Fóra as despezas do transporte e de
commissilo.
a Ss. VISCONDE DE ITABORAIlY; - E quantas pocas do artilharia?
•
a SR. FERnAZ :- Qual é a qualidade das peças?
a SR. I'ARANIlOS; - lss9 é só para a marinha?
a SR. MINISTRO DA MARlNIlA: - E' a importancia de todas
as d~spezas feitas por conta do ministerio da guerra.
a SR. FERRAZ; -Ah I
O 8R, 1lIJlilSTRO DA M.l.RIIIIl! ;-Se o senado consente lere
OO&lOO~~OOOOOOI~
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rapidamente o quadro que mandei organisó!r, afim de satisfazer as diversas perguntas que se me diriaem.
O senado vai conhecer de perto as m08estas proporções
dessa eneommenda que tantas reclamações tem provocado, e
em sua sahedoria não deixará do bem aquilatar a injustiça
da eensura feita ao governo, que uesse acto soube conciliar
a necessidado do novos meios de defe~a com os recursos 01'diuarios de que pôde legitimamente di~por.
:..""Eis o quadro, a que tenho alludido, (Lcndo).
(( U ,000 fuzis raiados de infantaria, com-jiaiouetás,
bainhas de couro e varetlls.
(( 3.000 clavinas raiadas de cavallaria, com vareta de
bracadeira.
1,000 mosquetões miados de artilharia, com yatagctlls,
bainhas de eouro e varetas.
(( 25,200 jogos de aecessorios pam soldados.
« 2,800 ditos ditos para cabos.
(( 13,000 carabinas com sabre-baionetas (yatagans) ,
bainhas do couro o varetas.
« 2 fuzis raiados suissos, comprehendendo saca-balas e
lavador, uma baleira," elc.
(( 1,000 pistolas revolver.
« 3,000 espadas do cavallaria.
(( 12 carlequins.
« 1 estojo de calibre~.
» 1 dito de tarracha.
(( 40 pecas raiadas do calihro 32 Whitwortb patente, de
carregar pêla boca, comprehend~ndo so,quete, osponja, etc,
JI 4,OOll projectis oblongos, oglVaos, ucos.
JI 2 000 dilos massicos do cabeca cbata.
JI 2'000 hombas do ãco de cabcêa chata.
JI SÚOO tacos de mact·eira.
•
JI 8,000 saccos de .cartucho para carga de pol vora.
« 8,000 tacos lubnficadores.
JI 2,000 saccos ou cartuchus de polvora para bombas de
aco,"
0« 40 pecas de calibre 70 como acima.
JI 4,000 'projectis oblongos, ogivaes, ôcos.
JI 2,000 ditos massiços de cabeça chata.
JI 2,000 bombas de aço, idem.
JI 8,000 tacos do madeira.
JI 8.000 saccos de cartucho para carga de polvora.
(( 8,000 tacos lobj·ificadores.
(( 2,000 saccos ou cartuchos de polvora para bomba de aço.
II 20 pecas de calibre 120, cumo acima.
« 2,000'projectis u1>longos, ogivaes, ôcos.
(( 1,000 ditos massiços de caheça cbata.
(( 1,000 bombas de aco, idem.
« 1,000 tacos de maleira.
4,UOO saccos de cartuchos para carga úe polvora.
(( 4,000 tacos lubrilicaclores.
« 1,000 S,lCCOS ou cartuchos depolvora para bombas de aço.
« 2,000 tubos de friccão.
(( 2,000 eapoletas de iempo.
(( 1 modelo úe cavallo mechanico.
(( 1 machiua de fazer balas por com]lressão.
(( 1 mochila padiola civil
(( 1 dita dita militar.
« 1 barra~a para completo da mesma mochila: _ "r.' "
Importancl!l total. . . . • . . 1,60 i:.J 1,1$028
« Despendido. . . . . . •
620:116,;;567
(( A despender. . . . . .
..
987:426$461
Não se comprehende a despeza de fretes.
Além disto, pediu· se tambem.
« 1,000 resmas de papel cartucbinho amarello, proprio
para o fabrico da munição das armas portateis.
(( 1 apparelho para banhos sulphuricos com::capacidado
para seis doentes.
(( 50,000 cartuchos para as pistolas revolvers do systema
Lafancheux. »
Eis o resumo de todas as encommendas feitas por couta do
ministerio da guorra.
O Sa. FEnDAz : - O totai das peças é 120 ?
(( o

O Sn. !lINISTno DA !IARlNDA. : ~ São 100. Tem-so despendido até hoje 620: 116~553.
O Sn. FEnnAz :- Uma JJoa leguade estrada de ferro.
O Sn. MINISTno DA !I.lllINDA : - E a despeza, que está
por fazer, e á proporção quo as encommendas vão sendo
conclllidas, e sejão pura cá reme\.!idas, não recahirà toda
de certo no corrento exercicio, mas aiuda seguramente no
exercicio futuro.
O Sn. FERnAZ : - A encommenda é para tres annos.
O Sn. !IlNISTRO DA MARINnA : - Ternos ainda de despeuder 987:i26~461, não por urna vez, mas pouco a pouco om
mais de um exercicio.
Examinemos agom as encommendas feitas por conta do
ministerio da marinha. ElIas se reduzem, além do navio.
encouraçado, de que o senado já tem conbecimento, aos ob·
jectos que constão do quadro seguinte: (Lcndo).
1800 davinas e suas pertenças. .
58:3i2$5IS
li09$778
2 fornilhos para aquecer balas.
154:343$555
6 canhões de 1'20. .
6 reparns para os dilos. . . .7:809~liti7
10 canllões striados e suas pertenças.
10S:378il441
10 reparos para os ditns . . . .
9:2'25,;Hge2 canhaes striados de 1'2.
4:53'2,~880
o

Rs. 343:141$919
Somma tudo 313:11.1 ~919.
O Sn. FEnnAz: - Sem o vapOl;. Qual ó a importancia do
vapor?
O Sn. WNISTno DA MAllINDA .-Anda por cerca de SOO:OOO;j).
O Sn. SIL'lElDA DA ~IOTTA : - Deve scr causa muito ordinaria.

O SR. !llNISTRO DA MARIN1IA: - Desto quadro, senhores,
que procurei organisar com os dados olficiaes, que me forão
presenles, eu posso concluir, que não dore incommodar-nos
nem assnstar as despezas feitas por couta dos ministerios da
guerra e da marinha.
Estas encommendas não no< levaráõ sem duvida a um
estado de armam0nto tão completn, que dispensemos de todo
novas acquisiçües ; ó, porém verdade incontestavel que, adquirida esta artilharia, collocada convenientemente nas nossas fortificações, licaremos por certo em melhor eSlado do
que aquelle, em qne nos achúmos quando recehemos a oITenSI!. face aJaco e desprevenidos.
Corno disse lIa dias na outra camara, a acquisição destes
mrios de defesa é direito da nacão. é dever do govorno insistir pela conlinuaç;io dessas ohr,;s, 'pelos motivos que ainda
UiI pouco aCilJici de expendcr peranto o senado; mas 50 é vcrdade qne Cst.« minha con"icç'10 é elTnnea, assuma o corpo
legislativo a responsabilidade do decretar a susp~nsão,de tacs
trabalhos. Eu úocJaro [rancameote ao senado e ao paiz, que
não a quero para mim ....
O Sn. SILVElDA DA MOTT.i: - Se não quer, não faç,a.
O Sn. !lINISTno DA MAlllNnA : - Não qucro a responsabilidade da suspcnsão da acquisição do meios de defeza a bem
da dignidade do paiz.
O Sn. SILVElDA DA MOTTA: - Então peça os fundos.
• O SR. !IlNISTno DA MAniNHA: - A' exeepção, senhores, da
applicacão dos dons voluntarios e das despezas que fizerão
parte dos cl'editos aqui votados para a marinha e para a
guerra, o mais até o presenle tem sido satisfeito pelo creJilo
ordinario votado no orçamento.
O Sn. FEllll,\Z : - Mas com prejuizo de outras obras.
O Sn. SILVElllA DA MOTTA: - Sú em 1866 ó que o halanço
de 186i nos púde dizer alguma cousa e então talvez V. Ex.
esteja na opposição.
O Sn. !IlNISrnO DA illARlNOA : - Enlende tambem o nobre
senaMr, a que tenho a honra de responder, que foi infeliz a
idéa da acquisição de UlIl na1'io encouraeado, perf5,unlando, o
que fará no nosso porto UIll só navio· destes? Mnhores, Q
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senado sahe que não temos meios de fazer acquisicões desta
ordcm em grande numero; por um ou dous sem duvida devese começar, anm de ir restaurando o material da nossa armada; não vejo dilliculdade em que comecemos em um anno
pela acquisição sómente de um navio, e posteriormente de
anno em anno navio por navio, se irá conseguindo o mais
que é para desejar.
"

julgava sufficiente para as circumstancias, que atravessamos.
Sr. presidente, no Rio-Grande do Sul· temos pequenos va.
pores ...
O Sn. FERnAz :-Não armados.

O Sn. Ill~IsTno DA MAnJNIIA:- .... que não se achão armados regularmente e que não estão convenientemenle tripolados. Para lá fiz seguIr, ha bem poucos dias uma canhoneira
O SR. FERRAZ: - E o pessoal?
• que estava em Santa Catharina, bem armada e bem guarO SR. MINISTRO DA MARINllA : - Para guarnecer, senhores, I necida. Além disto, mandei armar o vapor Apa que se
uma modesta esquadra, como penso, que devemos ter, não acbava empregado no reboque dos batelões a serviço da
nos faltJo os meios.
barca de escavação, no porlo do Rkl Grande. A esles dous
O Sn. FERnAZ : _ O'recru13menlo?
vapores póde ficar incumbida, juntos, ou separadamente a
policia da lagôa Merim.
O Sn. MINlsTno DA MARINHA: - As companhias de marinhagem que lemos já nos fornecem quasi lI'cs quartas partes
O Sn. FEnnAz:-E haverá fundo para esse vapor que foi
da guarlllção dos nossos navIOs. Não tenhamos quarenla ou de Santa Catbarina ?
,
O Sn. IIINlsTno DA MARINllA:-E' uma das nossas canhoneicincoenta navios mal armados c mal guarnecidos; mas tcnhamos trinta bons, e para ter esses trinta hens não nos falta ras que lem menor cnlado de agua.
neÍlbum meio: para guarnece-los tcmos o pcssoal neccssario,
O Sn. FEnRAz:-nIas em quatro palmos não poderá ir.
alé mesmo sem recorrer ao reerutamenlo.
Tocou tambem o nobre senador em um faclo de que eu não
O SR. IIJNISTRO DA MAllINlIA': - A não ser grande a secca
do sangradouro da lagoa, o que succede mais frequentementc
tinha conhecimento.
nos mezes de novembro em diante ...
O SR. FEnnAz: _ Pcdi infurmações.
O Sn. MINISTRO DA MARIMIA: _ Não posso dar-lhe de
O SR. FEnnAz: - Ou os ventos.
promplo as informações que pede ácerca desse imperial maO Sn. MINISTno DA MAnJI\RA : - .... poderá livremen te narinheiro; que, segundo lhe disserão· acha-se sentenciado á vcgar da lagoa nIerim para o Rio-Gmnde. Dentro delIa elll
morte, e que não tem sido executado, apezar de ter sido de- qualquer tempo póde navegar em todas as direcções.
negado o provimenlo ao recurso que iuterpozera Vou infurO Sn. FERnAZ: _ Com bons rralicos.
mar-me do que existe a semelhante respeilo, e br~vemenle
darei ao nobre senador com toda a lealdade os esclarecimenO Sn. MII\ISTno D.\. MAllIi'(HA: -, Portanto, creio que para ns
tos que houver colligido.
circumstancias que alravessamos, os dous vapores que se
rcunirão áquellos que já existião no Rio-Grande são sufiO Sn. FERRAZ: - Será bom que se intente outro recurso. cientes.
'
O Sn. MINlsTno D.\. !lARlNllA : - Procurou snber ainda o
O Sn. FEnnu: ,- Mas creio que pelas noticias que rece·
nobre' senador o quo eu pensava a respeilo do estabelecimenlo bemos hoje não é necessario nada disso.
do Itapur~. Sr. presiuente, pelos esluuos feilos sobre aquel!e
O SR. SILYEIRA DA MOTTA: - As noticias são horriveis,
estabelec11nento, eu tenho minhas apprebensões ácerca de esses vapores não hão de ser baslantes.
sua profiCUIdade, apezal' de se ter até o presente de,pendido
com elle, não I,OOO;OOO,p mas GI'2:94IiPI01.
O SIl. I11MsTno lU llAlIINllA :-Para o Rio da Prala sabe
o nobre senador que, além das embarcacões que lá tinhamos,
O. Sn. FERIlElRA PENNA: - SOmenle pela repartição da acabo de mandar mais dous vasos de gúerra, os quaes todos
mannha.
'~e achão bem guarnecidos.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Ainàa ha despezas com a
repartição daguerm.
O SR. FEilRAZ: - E bem commandados, é verdade:
O SR. FEnnAl: - E de colonisação tambem.
O SIl. l'línnElllA l'ENI\,\: - As despezas com estradas não
d
. h
I' .
correm por conta a manll a, sITo pe o mlfilsterio da agricultura.
O SR. MI,ISTn-o DA MARlNllA: -Todavia, senhores, não fui
de OIJinião na camara dos Srs. deputados, que fosse esse esta·
belecimento supprilllid~ immedialamenle. Entendia conveniente examinar allentamenlff este assumpto em oJ'(!em, a
formar um juizo seguro sohre as condições de sua existencia,
em relaçãO ao fim para que fOra creado. O senado yai ver
como por equivoco ficou subsistindo a suppressão desse eslabelecimento.
O Sn.FERRAZ: _ O orcamenlo veiu realmenle com muitos
equivocos.·
O SIl. MINISTRO DA !IARlNllA :-A emonda da commissrro
passou em sefrunda discussão nestes termos. <r O estabelecimenlo naval do Ilapura, poderá ser aproveitado pelo governo
como co!onia mililar ou agricoh, conforme for mais conve-

~~~~;edO» ~nCO;~~~ã~~a t~~~~~:':· d1:c~~~~~do aco~igso~r~~;{~

O SIl. MI~ISTno DA !lAnINllA: - Eslão bem commandados,
e, tanto quant~ permiltem nossas circumslancias, bem armados. Mandei ainda deseer da Uruguayana para o Rio da Prata
uma IJOrr.•.ão de prac.as de warinha!!:em que para ali tinhão
sido enviadas com o fim de IlIonlar uma pequena esquadrilba,
quo. se não armou. Este numeru reforça~á ainda mais a guarmcão dos nossos navIOs de guerra no RIO da Pralo. E assegúro agora ao senrrrJo que não me descuido de preparar oulros navios para o que possa succeder.
O Sr.. SILVEInA DA MOTTA:-Ou que J'á succedeu.
u

O SR. MINISTRO DA MARlI\nA:.-Eu acompanho o nobre senador no juizo,que faz ácerca do estado do vapor Cachoeira
comprado para o serviço do estado. Não sei neste momenlo
como foi essa compra elfectuada/nem tão pouco sei quem o
vendeu; acredilo, porém, 'Iue~ o mal, que deplora o nobre
senador não é imputavel nem ao governo na cOrle, nem ao
presidente daquella provincia, que resolvêrão em virtude de
mformacões recebidas.
Sn·. FERR.\Z;-O governo póde ser isento, o presidente
não.
O SIl. ~lINISTnO DA MARlI\H'\':-O vapor Cachoe'ira não póde
ser empregado como auxiliar do serviço da escava!]ão do
porlo do lHo-Grande porque demanda muita agua.
O SR. IIEnRAz: - Não houve exame?
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desse eslabelecimento, mas em vez de supprimir todo o periodo desde as palavras-estabelecimento naval de Ilapuraalé-mais conveniente,-apenas forão deslacadas as palavras
-que poderá ser aproveitado.-Daqui resultou ficar extincto
o estabelecimento, sem dar-se destino aos edificios e as ]Jemfeitorias ali existentes. Não era esla o peRsamenlo nem do
O SR. MINISTRO DA II!RINIIA: - Para navio de guerra-não
governo, nem da commissão dtl camara.
serve, nem como lal o aproveitarei. Declaro ao nobre senaQuiz o nobre senadór saber ainda, qual a forca naval que dor com franqueza que não sei que destino darei a esse vatemos no Rio-Grande do Sul e no Rio da Pl'atâ, e se eu a por.

....

SESSÃO E~122 DE AGOSTO DE 1864.
A' vista destas consideranões, Sr. presirlente, que tenho a
honra de offerecer em resposta ao discurso do honrado senaóor. nutro a esperanna de que, senão tive a fortuna do convence-lo da justir,a que assiste a meus pensamento., conseguirei ao menos (Iue elle acredite nas considera~õ es que lhe
tributo.
O SR. FERRAZ:':"'-' A questão não é de culpa do' nobré
ministro.
O 4>1". Pal"anhos pronunciou um discurso que publicarem03 no lIPpendice a este volume.
Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada, e retirandose o SI'. ministro com as mesmas formalidades com que foi
recebido, o Sr. presidente deu para a ol'lIem do dia '22:
l' parte.-O resto das materias já designadas.
'2' parte. - Continuacão da '2' discussão da proposta do
poder executivo, fixandô a despeza e orcando a recella geral
do imperio para o exereicio de 1864-1865.
Lovantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.
G;i~

sessiio

EI\I 22 DE AGOSTO DE 1864.
pnllslDENclA DO sn. VISCONDE DE ADAETÉ.
SUMMAnlO.-Ordem do dia, 1" parte: Companhia União e
Industria.-Discursos dos Srs. Mendes dos Santos e barão
de S. Lourenço.- Requerimento de adiamento do ultimo
senhor.- '2' pade: Orçamento da mannha. - Discursos
dos Srs. Pompeu, Fenei'll Penna, barão de ~luritiba e
ministro da marinha.
. A's 11 horas da ~anhií. achando-se presentes os Srs. visconde de abaeté, 1I1afra, Tcixeira de Souza, Ferreira Penna,
Mendes dos Santos, Danta•• barão de S. Lourenco, Ferraz,
Dias de Carvalho, D. Manoel, marquez de ltanhaelil, Pompeu,
barão de lHUI'itiba, Paranhos, visconde de Suassuna, vis_
conde de Sapucahy, Araujo Ribeiro, Jobim, Souza Queiroz,
visconde de Itaborahy. Pimenta Bueno, Candido Borges, Siqueira e 1I1elló, Cunha Vasconcellos, barão de Antonina,
marquez de Caxias, visconde do Uruguay, marquez de Olinda,
visconde de. Jequitinhonha e marquez de Abrantes, o SI'. preSidente abrIU a sessão.
. Comparecérão logo depois os Srs. Dias Vieira, Furtado,
Visconde da Boa-Vista, llodrigues Silva, Nabuco, Zacharias,
Silveira da Motta, barão do l'irapamu, Candido .Baptista,
Souza Franco e Carneiro de Campos.
Faltarão Com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
bariio de lUaroim,barão de Quarahim,Euzebio, Paula Almeida,
Paula Pessoa, Almeida e Albuquerque, Sinimhú, Souza Ramos, Fernandes Torres, Fonseca, Souza e IIlello e Ottoni.
Foi lida e approvada a acta da sessão ante;;edente.
Não houve expediente.
ORDE~I

DO DIA. -1" PARTE.

INNOVAÇÃO DE CONTnATos DA COMPANHIA UNIÃQ E INDusTnIA.
Continuou a 1- discussão, adiada na sessão antecedente,
da proposição da camara dos deputados, autorisando o governo a innovar os contratos da companhia União e lnduzstria.

o Sr. IIlcudcs dos Santos .-Sr. presidente, peço ao
3enado que me releve,ou perdúe a necessidade que sinto de romIler nesta occasiáo (\ meu habitual silencio em favor tle uma
co usa, que tanto import'! á provincia do meu nascimento,
pela qual tenho a honra de ser representante da nação neste
recinto. Siuto mais a necessidade de pagar o meu tl'ibuto de
gratidão á patriotica companhia União e Industria, a cnjos
esforços e sacrificios de seus capitaes se devem os relevantes
serviços .prestados á lavoura e ao commercio, de onde tem resultado lllcontestaveis beneficios, nos quaes tambem mo tem
cabido '!lgum quinhão,
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Sou, Sr. presidente, um dos membros mais antigos da
assembléa geral, e infelizmente, para mim,um dos mais velhos
dentre os mesmos, e, ainda mais infelizmente o mais insignificante de todos eUes. (Nilo apoiados.) Encan~ci nos trabalhos
e fadigas da velha estrada, pela qual se fazia caminho de
Minas para a curte. Tal estrada mal merecia esse nome e era
apenas praticave! p~raniIl~aes silves~res se~l maior. perigo e
mco de suas IndIVIdualidades. Digo anJmaes Silvestres,
p'orque os mansos, ou esses em cujas costas se trazião e trazem aIllda os productos da industria mineira para este mercado, e se levão outros para ali em retorno. esses tristes animaes pagárão um pesado tributo de mortalidade a ruindade
e miseri" de semelhante estrada.
Diflicilmente, Sr. presidente,' se achará um palmo da mesma estrada que não esteja dilIamado pela ossada de um ou
de muitos dos referidos animaes.
•
O Sn. FEr.UAZ: - Isso acontcce em todas as e<tradas 'lo
Brasil.
O Sn. I\IENDES DOS SANTOS:- Eu mesmo, com perda d...
não poucos, concorri contra min1Ja vontade para a povoação
de tão vasto cemiterio. Quão diversa que é hoje a sorte e
condição do viajante, que, sentado em mui confortavel diligencia, faz agora em dous dias de Barbacena a Petropolis o
mesmo caminho que pela velha estrada me custava o dispendio de oito ou dez, mediante desconfortos e trabal1Jos que
requcrião paeiencia de bronze para se poderem tolerar, e que
a minha rohustez de melhores e menes descontados annos me
pennittia aguentar sem succumbir. A quem devo esse beneficio, senão á patriotlca companhia, de cuja causa se trata
agora? V~ja, pois, V. Ex., Sr. presidente, se tenho sobrada
razão para procurar pagar o meu tributo de gratidão á mesma
companhia, não me contentando com o meu voto symbolico
em favor deUa, mas pronunciando-me expressamente, e sustentando o projecto que se discute pelo modo que cabe em
minhas minguadas ferças. Entretanto, se por um lado tenho
ardente desejo de me desindi vidar para com a estralla União
e Industria, sustentando a sua causa, receio, por OUtIO lade,
comprometter e prejudicar a minha Causa com inhabil e desazada defesa. Nüo ha bom defensor sem muita elolluencia,
diz o erudito e sahio mestre da mesma eloquencia Quintiliano em suas lnstulliçües Oratorias : - Bonus defensol'
nemo, nisi qui eloquentissimus fwit. - Se procede como
supponho, a doutrina de um tal mestre, veja V. Ex. em que
apertos e dehuchos me devo eu achar, visto que a ninguem
fallece mais a qualidade, que Quintiliano requer no defensor,
para merecer o nome de bom! O mesmo meu acanhamento
natural, e o desazo, e esquerdear, com que me offereço a
respirar esta atmosphera, tão incommoda para mim, pôde
prejudicar a causa que advogo, fazendo presumir que não
é boa.
Todavia o mesmo erudito mestre propõe, ou aconselha
um elIugio, especie de salvo conducto, que me anima a ir por
diante sem descoro coar . Esse salvo conducto consiste em
pedir eu muito humiÍdemente ao senado, que attenda mais
para a bondade' da causa, do que para a sufficiencia do patrono. La.tu!etur potit!s causa quam patrinii. Louve-se a
causa embora seja deslouvado o defensor q~c merecia antes
censura e vituperio, do que louvor pela temeridade de haver
tomado em seus hombros carga que a debilidade delles
não comportava.
O SR: FEnnAz : - Isto é muita modestia.
O SR. IIIENoES DOS SANTOS: - Na confian~a, pois, deste
salvo conducto, e na esperanca de obtê-lo da indulgencia do
senado, animo-me a entrar ná materia da defesa. Antes disso'
porém, direi assim ainda á modo de prefacção, ou preambulo, que a presente questão deve ser decidida nntes,flelas
regras da equidade, do que pelas regras da estreita justiça.
A equidade. porém, não é o contrario do direito, mas sim a
perfeicãO deUe. E' a-regra Lesbia modificando a dureza da regra dê Polycleto. E' o supplemento necessario da legislaçllo'
e como tal foi sanccionado em principio na sabia constituição
que n05 rege. Quando Se trata da interpretação dos con·
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pesado tributo á inexperiencia. O que tem, porfm, o estado
com isso? Porventura ficar-] he-hia mais barata a estrada
se ell0 a fizesse como cumpria, vislo que é estrada
geral communicando duas provincias entre si, e com a capital do imperio nos termos do art. 2' da ki de 29 de agosto
de 1828, que rege a materia sujeila e que poem as estradas
nessas circumslancias á cargo do ministerio do imperio? As
pessoas que continuão o fOro, sabem a diITerença que ha entre as custas do processo e as despezas que se fazem por
occasião do processo. As primeiras são sempre com;mrutivalnento muito inferiores ás segundas. O estado fica com a
estrada em questão pelas custas do processo, isto é, pelo
custo real della nos termos do projecto. As despezas do processo ficão por conta. da companhia I que só na exclusão dos
juros so1fJ'e notavel prejuizo, elevando-se todo elle a mais de
3 OOO:OOO~, se me informarão bem, E', pois, certo que o gov~rno do pail adquire por bom mercado uma estrada tão ne- .
O SR. MENDES DOS SANTOS: -O 2' ponto deriva-se das cessaria como grandiosa e monumental, e que nada tçm quo
circumstancias apuradas do tbesouro nacional' por falta de invejar á outras do mesmo genero, onde quer que baJa. Dereuda que faça frente a tantas despezas, de ou de resulta a sindivida-se assim o governo dessa obrigação por preço que
rrecessidade da mais severa economia, para evitar-se a ban- ntio podera alcançar se por s~a conta mandasse fazer a obra...
ca-rota; 3', influencia perniciosa do exemplo, que póde dar Passarei ao 2' ponto que derIva-se da escacez da renda e da
causa a que outras associacões ou companbias se organisem necessidade de severa economia.
na fiusa de iguaes soccorros, se porventura forem outorga'los
Sr. presidente, em minha qualidadc de mineiro, penso q,ue
á companbia de que se trata. Vamos ao l' ponto: máos cal- não posso ser suspeito de prodigalidade. A economIa minm~a
culos da companbia. Não foi, Sr. presidente, a companhia vai passando em proverbio, se com razão ou sen.l ella - D~
que falhou em seus calculos, forão os elementos dos calculos cant paduani. O certo é, que não póde haver riqueza partIque falhárão, por circumstancias imprevlSlas que nenhuma cular nem publica, sem economia, que é de indispensavel n~
previdencia humaua podia alcançar pelo discurso, salvo adevi- cessidade. ~Iaf, a economia dos individuos não é a economIa
nhando. A companhia calculou cum jornaes de 320 e de 500 rs. dos estados. O individuo póde ser tacanbo e mesquinho;
Subirão logo progressivamente alé 2;jl e a mais. Calculou com póde deixar aferrolhados em cofres fortes os seus thesouros,
a modicidade de preço dos generos alimenticios, Esse preço selll. outros inconvenientes, que não sejão as p~ivaç~es prosubiu ao sextuplo e talvez ao decupulo. Calculou com a boa prias, e por isso se diz que o avarento é o mais mlseravel
vontade dos fazendeiros, por cujas terras devia pa.sar a es- dos pobres. Não passa o mesmo com os estados ou nações: A
trada. Fizerão·lhe crua guerra, suscitando·lhe todo o genero economia do estado consiste em gastar bem, e á prop.oslto.
de embaracos e difficuldades, e, se fui bem informado, até A sciencia economica, neste caso, desvela-se om averIguar,
recusárão vender, por preços ~xorbitantes, os viveres necessa- se a providencia reclamada é necessaria; dado ISSO, não resta
rios paról alimentação dos trabalhadQres.
ao estado outro remedio, se não procurar haver a SI os re·
A mesma vida do distincto mineiro, que o bom senso da cursos precisos para ser levado a etreito li providen~ia•. ~Iiás
companbia collocou á testa desta importante o grandiosa em- correra perigo o estado, e soITrerá grande damno o lIldlVlduo
preza, correu manifesto perigo da parte dos tropeiros e moral, ou a nacão. Temos falta de recursos', é verdade; mas,
pessoas inleressadas em que a estrada se não fizesse. E na se alguma cousa pócle au torisar maior uso do credito, é sem
verdado, parece que tinhão razão em sua má vontade, pois duvida a viacão que communique as povoações, .e promova
que a concorrencia desta viaçãO deu em resultado abaixa- a saca,· ou sab.ida dos diITerentes productos do palz, para os
rem-se logo os cal'l'etos com grande proveito publico. Eu respectivos mercados. As despezas então são reproductivas,
mesmo tive occasião de o experimentar em cargas que daqui e dcllas mesmas sahirá a renda que acuda e sus.tente o crefiz remetter para S. João d'El-Jlei. Por essas cargas cbeguei dilo. nluitas vezes, Sr. presidenle, o devedor aVIsado e proa pagar 16$, 17;S e mais ainlla. Paguei-as depois por menos vidente, toma sobre si o empenho maior, para se desembarada metade. Este beneficio dos importadores e consumidores, cal' de seus apuros. O ponto está que saiba haver se com
que foi perda para os tropeiros que bem advinharão pela âcerto e discripcão.
sua opposiÇão e na vontade, como fica dito. Ora, podem-se
Penso, pois, Sr. presidente, que a razão fundada na de~'
com justiça e boa fé, imputar á companbia taes circumstan- ciencia de nossa renda, se é procedente, força é que se consIcias e embaraços imprevistos? Parece que não. Logo, não dere perdido o paiz, que sem viação não póde prosperar; e
se póde com razão dizer, que a companhia calculou mal, e então bem nos podemos. despedir do progresso a que nos acena
que deve por isso sotrrer as consequencias de seus erros. a civilisação moderna. Isto que affirmo, e~ reg;a .geral, sóbe
O defeito não esteve nos calculos; esteve nos elementos e de ponto e procede especialmente com IrreSIstIvel força a
materia delles. Houve desperdicios, diz-se. N~o estou habi- respeito da provincia de lIlinas, que é a unica verdadeiralitado para conhecer dessa razão. Não posso affirmar, nem mente central, que não tem ainda um palmo sequer de via
negar. Não é, porém, de admirar que os houvesse em em- ferrea, nem outra via~ão digna deste no~e, salvo essa.s, poucas
prela desta natureza, que requer pessoal numeroso. Quando leguas da estrada Um~o, das quaes, nao obst~nte, Ja se coo dinbeiro passa por muitas mãos, toma, segundo a obser- lhem excellentes resultados, e que o unico defmto que tem, ti
vaç~o de um classico nosso, a naturezll do pez, que se vai ser ainda tão curta. As mais provincias maritimas do impeenvlsgando, ou empesinbando por essas mãos, até chegar rio tem a estrada que Deus lhes deu, e que o mesmo Deus
diminuto ã seu destino. Não ouso, porém, affirmar, nem tem o cuidado de reparar e conservar. Tem, além disso, suas
negar isso. Digo somente, que parece indeclinavel esse in- estradas de ferro muito adiantadas que lhes assegura um lIriconveniente nas grandes emprezas, como a de que se trata. Ihante porvir, a verdade doprogresso, tão suspirado e soluçado
O homem maü exlraordinario dos nossos dias, Donaparle, de nossOs dias j ao passo que a minha pobre provincia, se não
não pOde &Vit., com sua omnipotencia, que os commissarios for amparada e soccorrida pelos poderes do estado, será o es011 !orneeedü<es de seus exerci los embicassem no mesmo candalo e a vergonha de suas irmãs. E', pois, de equidade,
vicio, e fOfBaCessem tambem materia para iguaes queixas. senão de rigorosa justiça, que a assembléa geral tome isto
Se, pois,d6ióperdicios ou desvios houve, delles, por inevi la- em consideração.
veis, é innocente a administraçãO das cousas da companbia.
O SR. FERREIRA PENNA : - Apoiado.
De tudo resultou ficar em extremo cara a estrada que trata,se de encampar ao governo.
O SR. MENDES DOS SANTos:-Teme-se onerar a posteridade
~ão du.vido; Sr. presidente, que nosso tirocinio pagasse com pesados encargos. Bom fOra, Sr. presidente, .que só le-

tratos, diz um sabio jurisconsulto, que mereceu ser considerado como um novo Potbier, seu emulo, e continuaDor j a
equidade confunde-se com o direito, e por ella devem ser
decididas as questOes emergenles. Islo posto, passarei a tomar em consideração as observaçOes, e reparos do nobre
senador pela Bahia, que· primeiro impugnou o projecto que
se discute. So bem pude comprehender M mesmo honrado
senador, cujos incontestaveis talentos, e vasta erudição juridica e administrativa estou acostumado a admirar, e invejar tanlo, como a estimar a benevolencia com que me
honra, toda a sua argumentação contra o projeclo póde ser
reduzida a tres pontos princi paes e taes são: 1', os llláos calculos da. companhia, desvios, ou desperdicios no emprego
dos seus recursos, o dispendio excessivo da estrada, que ora
se quer encâpar ao governo.
O SR. FERRAZ: ~ Usei da disjunctiva - ou.
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t,l\lol'L1illal'i~i. diviua, tle que fat mei1c:l0 a u;stOl'!;l~ divida Sli;l:;, jir()l!lc~=a:3, de SUl!:; ail~!Ilil~OeS e acon)~o;tmen.los, e 101
ni;}ito superior H tGLb~ lt:S di'lid(1::) rêUllit!as (h:3 mili~ lIi.\~·Õ('S, 1.1e!:a:~,a,I.I~·i.i!la aos lobo: c ~1O.(~l\l~~~laJa a S{';I~~3_ pr~lp!.':(~~ ~':ccm'l~
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c1.lrg-ar lI111IL lla~üu.
nt'lu I'l'spoildl:.'l'. Sr. pre~idelllc, O noLtrc sena.dor levou a bUit
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n..l 0 f,)i ,itl~to lia f.lI)i'rciaç;1o do~ mOlÍvos úe laes favores. A
,1;1 CaL tl.:.! (ll,,:"lLlr.o 1.1u,l,,:, leze:co, o::; I,[O\.iUc.I.:,:'~ I.(t .v'V ;l..l.rrl.
j~:1Uca,lalvpz mais do 'lHe a enúid1:lde Og tlcoJl:5elholl. Creil)
Um (ll'ilidln~,~ie an"~IZ, pOj' e·~cmpln, ql:C ali,UI. ~e p:lf.'".i.!. \:.01' ~l'. l~:'e~identc' qne não ha L'epj'esellta~les menos exín-ente3'
[ire~IJ e~Oi"~aalllCi e l,'!UC e um, diJ5 alllncnt!t:,lOs .J,ual.~ 111 1:1:5- du' \Ie uS de l~lillha pl'ovincia.
b
,
11{~lJ~:lve~ {lara tU'l;~.'; as lllú~as, lC'la-so c1}(~,l;:l:1G la a vender
.,1 ~
,....
•
em S. J(jil\.l o'EI-i\ei P()f' '1(3) c t;:J!nJZ por nú-'nt.L~, eumprinrli)
(,1 Sl1. fc:nnAZ : O meu Deus) iSSO e conlI'3. a vcrda.dl'
IJ!J5e.rv.'.H-SC, qi.\I; o aiqufíre (Ldi é muilo rnil!,~ 'l"iJ!ll'ijar.o do SdlJJ,!íl.
que o ua côrle~ A qlW S0 deve c~la de:5gTilça dos LVril':llre:;
O Sn 'r~lr;;i\r:r::a r,o.~ SAXTOS :- Pela m:nlla parte decla.ro
eJe rT~ina::-, ~eaao :'1 falta de c:;i.1'3das t:U~ tl';L'~l1o ;l mell1ore~ qt.il:':! 1!c-rle~1,:cndt) ao C:d'PI) Jcg!;:;lrltivo ha m;lis de :lU ílllllOS,
illcrcades os pl'OdliCllls (le SUf.l. lavoura"? T·./ê lli.:;Ul V, i::x" SI', nunca exerci prG::;sJo HL:uma sobre n ,(~'LlV('J'no: nunea o ill)Jre~ideiltl\ quc, S~ tive.:iscmo.s uma e::-Uada, l1i~na deste eonnnodl-'j· eom pC'didos ;n;3í(~; e, se Hl'~JIaS Ut em fa\'ol' cil~
flOIiW, qU!J se intern:!s~,e tjc!o cenlro ua [lt'ovincia, qn(wto uutro:,;, tive ;1 boa fürtml1l de não s{'r illtcndido d0 mudo quc,
ilOdl;r~úu lüc:';ll' '. nfin ~.u, ..us COll:;U1!J.idurL'~ .da curie, comi) os ~IJ rll~ucm pl'clendc5se sei' dess!JJ''Ví~JI), ou lcr Ul11 tlesp,il'ho CtlllíilV,j'ad,"',re::i 1 quo L[wtO ~uli['cm com C'5:51 L\.H~l. , .
.
I Irilrio a ::J~U5 r1cs(ljne., ui10 tinha mais do que rC(~Ot'l'cr (i minha
.Outru I!Oill() e!.ll sue lllc~u o .nobre :52I1iHI',11' 101 o pengo ou gl'itndc valIa, para llcar desenganado da effici.lcül. deUil.
u Inlluei1Cla p0rnlCWSi.l du cxe:l!plo, ::e pOrVC!ll.lil'<l pa~sal'clll
;......
.,
.
T·.
I
'
(JS ~OCeOrr1)S r~ciiH;'lil(lc5 e decreiaJi)S 110 projectu, que se
\) bu, ligRRAz:- rHnguem pe-(l\~ pJ.r~ SI,
,Jidcuie. Creiil, porém. Sr, TJi'c.sidcill3, lJue o nubre :;~rl~:ddt
O Sn. ~L~:'íf)E5 DOS S.\~\TO~:- Tenho ouvido iJ meSnlrt l~!!eix,'l
devc ficar bem tt'(1lJlfuí!!o a e·,.;íl~ rospeilo, O ~:-,pirit'J dl~ il~~O- a muilcs oulros repl'esetllante~ pe!a minha provillcia, liond~
cÂa~(lo está (ü\)rlo enlre nÔ:L O [ll'ourio e:.:.empt\.J rtL Uni;;o c infiro que o nobre ~tUutl0r uiio foi jl~::;lo na aprecülç,lO l'e!ndijslria yctlarli a ten,taCi"io, e tiral~ú todlJ o de~ejo da imita- fCl'idn,
(Lo nestas mesmas difJcÚlu:J.des, n0~tll dl1l'a provação pl'rilue
() nohr0 scn'ndor até rlescn1Jriu motivos de suspeiç,10 Ctn
e-stú passunuo e iPTII passadu as rcclalllllç(}~S da companhia, mcmbl'n~ da comara lempornr;a, que votár.-iO por este profundaLlas a. meu juizo cm muita equídi-,de. E depoi:;, t)1'. pre- .i!~cl,o, Nüo me pai't~ce e{l.le haja. COlJ'.'e!lllIBCia ni,.;lo, Sr, pn"8isid~nte, 'lue oyLra assoí..:ia~ão pô\ie ach,lr-sc no mesmo c,~so dellí!) ,; os l'eprc:-,enlillllrl:' díL IJaçflo só podem s?r con::;idt,l'ildo5
~ ClrCulU~ti.lnCW.;5 uesta com:Jíltlllla? Porventura nfio l2m SH.lO Sl.JSpP.ltos no::; termos Je seus r12SUerll',.os rel.{lmcntos. lllteclla babejada, acol'oçoa:!a ê :::t:~UI[ltalb. pelos diycrsos poderc~ l'e5~e lo';!)::; nó:; podemus ler, ao 'lllijllOS intÜl'cctamcnte em
do estado? Não é o gO\'eríIO U;) iJi"liz que deu causa á cooli- toda::.: as nv~rli(.Iil.s que r~~~.~o r.as camaras, de modo que, a
nuação da e~lr<'lda, pCll' modo tão (lncl'o:;o á compallbia? Estar eslil'al'-:5c íllllit\) c~ta jun:,,:,pl'udencia de suspeições. uão havcr(l
em certo t"inp(J ,'çllt!O o di:::penrlio immen:;o que LlCÇ-ji) custas qucm vot.~ POi' medida alguma; ao mello::; faltará o numeru
i\ e~trada pelo modu ind;c~Hlo pdo goven:o, pi'upol-il1e a relegal prll'il :~:;o. P01'tantf>, re~fwitnn<!o muito, como devo, D:-i
ducção da obra, limítundo a ~ua dhlensão em orderl:3 a poder intençiJe:3 d" i!'.JÚI'C senadur, que bem conhece a Llllmil'açJ.o t'
admitlir ullicr\mente triilH.ls. N;lo foi aceila a proposla; Jll:ln- inveja que luilÍlo de sens l.ah~i"itoa c tl\~linclos f1redic.ado~,
dou o gov~.l'no Ijue (.;oliti[Juassc a estrada. animanJo (1 com- peço-lhe qU'J rC~{JnsidürA a proposir.;:10 que uventoll na C;j~a.
panhia·com a. e:ipej'üllça Je ~·JI~COrrosl que tanto· se llle dis::li, prefidente, tl~ídlO pretendido ~ómellLe p:1g-ar;co:no djS~{'!,
1Jut~o o COllti.:blüo agora. Em todo Cíl50 se f05~'ü admiltida a o t.r;~n.l{j t1t' g;>:itíL!:lo, ,quc devo (L cOlllpanuía uni~10 Velos
}Ji'OiJ\bta da. cOfH1J(lilhia, não sahiri.,l a ubra lil.u Hlngnifica: h(':lcGe;o:5 1 em que tê.:n\HJ!H tf.mlJo 8il~0 'lUíilhoeiro íurcejando
tão .rnollumenlill . t) fOI'HW6il; m:l5 0[:0 uÍisurvcri<l tudos o~ por deU' Utlht breve. o li1~d aiinhav;ltla I'!)::-post;\ ao oobro sereLUT-Sl)~ da COlll]H\!Jilia e nem da.da Ioga i' aos SiH',riílcins tlue f1il.dol' !irla [:i1ui.=t, e jJ55igna!anrlo a~.:;in'l o illlPl'rJssa, que turro
tanto tem cust~Hlo á mC'sma, aSSi:11 como ao c"L~~ü. N<l cS' prLl 5(jrl~ d'.~btii. cnmp;-j:;b:a titO util ti ill'!Jo\'LICi:1 rio me.u Ilas·
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cimento. Talvez telJ!JU o[erecitlo,ncstas poucas palanas,novos
Ilocum~nt08 da mioha insulliciencia oratoria. Não importa;
lenho cumprido o meu dever .peJo modo, que posso. PI'ctenLio
compensar o senado, e índemnisa-lo da perda do scu tempu,
continuando a cultivar com esmero o meu antigo programmn,
o qual consiste no lJlay'w tacelldi libído dos esl.oicos e ncsse
Jlroposito fui muito acorocoado p'lr um mui distincto orarlor,
o nobre senador pela Il"hla, ao qual ouvi alJui Ilizer mais de
Um'l,'el, que o fall.lr era prata, mas quc o silencio cra ouro.
~luadrou isso bem ao meu programma. a que admira, é. qu~
esse nolire senallor, á quem me refiro, prcfi'ra a pmf,l ao
ouro e faz muito bem, porque sem essa prefp.fencia ficariamos
privados dos seus excellentcs discursos em todas as matcrias.
llico todayia um pouco confundido, e desapontado com a
mesma preferencia, porque, quando Ita pelo,; livros da eco ..
nomia politica, neBes achei, que o ouro era metal mais oobre
.10 que a prata, e porisso materia mais apta para a moeda.
O nobre senador faz-me desconfiar disso; sérá mais uma decepção entre as mui Las, que a mioha ignorancia tem cncon
trado uos preceitos da sciencia economica, muito embaraçosa
para n,iõll. Preenchitlo a1sim o m1!U Dm, remeno-me já ao
silencio no exercieio do meu prograrnma.
O liir.bol·iio oI.-e. ~.L(Jul'e"ço:-Eu não desejava tomar
o tempo á casa; porém a discussão tendo modificado meu juizo
ácerca da questão que faz o objecto deUa, vejo-me forçado
a provocar algumas explicaç'ies. Desde. a provincia que me
mostrei hostil li preteneão da companhia União c lnrlustria,
porquanto me tem desâgrlldado, Sr. presidente, o sy;tema
atloptado de querei' reparar ttlLios os prejuizos dos m:ios calculos, e das especulações infcli~cs, o S)stemil das encampaCOes! Se, pegando a moda, quizessem encampar minhas
jlerdas particulares I todas na intenção de concorrer para o
progresso de meu paiz? Comu,porém,não tenho al~uma esperança de o conseguir, estou puueo di~posto a ser tão exlre111050 pelos prejuizos alheios, can~ado" de chorar os proprios.
a SR. FERRAZ o-V. Ex. não pede.
(,) SR. DARÃO DE S. LOUREl"ÇO :-Não peço.
~

Sn.

lítEN~ES

DOS SANTDS :-Nem tem promessa.

O SR. ~AnÃO DE·S. LOURENço :-Pelo que ouvi, SI'. presidente, ha rnuit{) que examinar ncste negocio em discussão, e
o exame póde fazer-me vg"r o que á primeira vista dsi1ei de
descohrir.
No tempo cm que fui ministro, despendendo-se muito com
o theatro L)Tico, e querendo cu obter autorisação para "con"
tinuar'a faz~-lo,acbando dilliculdade de o conseguir no senado
.prometli faxer fechar o lheatro,e cumpri a palavra. Posteriormenle i01portuuad'o por coutmuas reclamações dos cantores
\l ue todosapresentavão contratos garantIdos pelo governo, nomeei uma commis~ão para o exame de todos os contra tos, e
l1ara verificar qual era a úespeza fwçada a fazer com o tbeatro
fechado, e qUill a provaveJ com eUe aberto.
neconheci que o thesouro publico despenrleria mais com o
fechamento do referido theatl>o, lloi's que ttldo pesstlal estava
contratado com garantia do governo. Teria, v. g.. ,de despen"
dei' 100:000$ sem alguma receita; e ~rabarbando a companhia
despender-se-hia t'2():OOO$,e haverill uma reeuitR de 80:000$
o sacrificin serta,portanto,de 40 em ve~ de 100. Mandei qll'C o
~heatro trabalhass~,~, com certas provl<lencias tomadas, o sacrifieio foininda menor, graças á commissão encarregaila de
sua adminisLracão.
Receio que nos achemos no mesmo caso, e que com um
exame serio Lenhamos de conhecer que os compromissos feitos,
os favures jú concedidos. nos impossihiliWo de ser rigorosos.
Parece-me que não podemos sahir hem da SitU,1Ção em que estamos.
Foi no meu ministerio que se contrato'j a compaaliia-llni:io
e Industria, não ~ que hoje figura, porem cousa muiLo diiIe
rente. a contl'aLo foi para a factura de duas linhas de estrada
de rodagem, par·tindo de ponLes além do rio Parabyba para o
inLerior da provincia de Minas. Nada se estipulou para a fnctura
lto sef:uimento das referidas du,,,; linhas para o liltoral,ou para
~ Rio de Jane.iro'.

O 8n. ~IENDES DOS SANTOS.-Apoiado; é ,er!Ia úO'.
O Sn. DACÃO DOS S. LOr:RENÇO: - Estil, sim ~stip\lla,la,
no contrato que, se dentro do cinco ,Illnos não se (enlasso
alguma emprpzu para o litloral. a companhia eSlenderia sllas
obr'lS para cil do PilI'ilbyha. Esta tentativa \'orifi~ou-se com
ae5lr"da dc ferro de Pedro li, c de tal hl'poLhese se prel'inlU expressamente o conLrato.
.
Depois do contrato. pelo r1rcurso do tempo, na minlm <1U;sencia cu morte ... (HilaT'idúdc.)
O S~. I!IENDES 00'; SANTOS: - E ressurreiçflO.
a S~. DAnÃo OE S. LOCRE"ÇO: - Consta-me que a companhia fiura ouLros contr,ltos e recebêra exLraunlinarias
f1llimaçõcs c cllcol'ajamenLos até cl1egar ao estaJo em que se
acha. Estas facilidades, esta ing-erencia em tudo, o descio
que tem o governo de túdo fiscalisar e querer dirigir, temlo
pcna que não o consu] Lemos sobre os praLos de nossas ll1"sas
e o que se deva manual' comprar á praça do mercado. maLão
o paiz c collocão o governo em cmbaraços! Nó;, uscalisa"os
tão de pel'Lo, quando nos achamos mal, nos lembramos de
nosSO hom tutor, o qual, tendo sido ouvido na despcza, nos
deva soccorrer quando a receiLa fór insufficiente.
As proviocias concedôl'ão garantias de juros de 5°/. para'
as estradas, cada uma no seu respecLivo territorio, ao
que o governo não é extranho, porque ali actua, por via
de seus presiLientes. Além disto, o corpo lp{<islati"o geral,
actuado pelo governo, elevou a garantia a 7 %, cooced,'ndo
2 % mais. Não con(en:e com os repetidos fayorcs. os COIl1pletou com um emprestimo de 6,OOO:OOO~ I G.OOO:OOO;i),
Sr. presidellte, empresLados, quando se sahia que 1150 podi<io
ser pagos I Já a estrada de Pedro II ameaçava morta'mente
a IiniJa áqucm do I'aralJ)ba; nellhurnn duvida, poi,;, podia
haver de que a renda de uma estrada de rodagem em tae:t
circum,tancias n~o podia hastar para o costeio c para pagar
t,lo er.ormes som mas com s"us premios ou juros. O emprostimo por conseguillte teve esle nome, mas foi uma verdadeira
d'oacilo.
Portanto, qualquer desfeixo niio dere ser attribuido
ao actual parlamento, mas aos que concorreráõ nesta
ou naquella posição, para 05 embarac()s que nos estão cercando, e dos qnaes nii.o vejo sahida boa ou favoraveJ. Se
declararmos ou fizermos declal'<lr a companhia fa 11 ida. teremos
deir sobre sua massa como credores de cerca de 7,OOO:OOOií!
E' notavel que nos scja adjudicada a obra, e como não"
somos cr'edores privilegiados, enLraremos no rateio e seremos obrigados a dar o que toca aos outros credores, vis~o
ter pouco mais ou menus o que está na lei em discussão.
A perda, portanLo, de 9,0(l(l:000;j) ou 10,000:000;;5 é infallivel, passe ou não passe a lei que se discute.
paiz, pois,
fi'que sahendo que seja qual for o meu voto, não concorro
elle para a sua lICl'da, 2. qual está reali2ada, de qualquer
forma que se vote.
O SR. FERRAZ:-Perdidos uão.

a

a Sn. BARÃO nE S. LounENço:-Teremos em troca a obra,
mas inferior ao valor que despenderuos.
a Sn.

MENDES DOS SAl"TOS:-lI/as é uma obra necessaria.
O Sn. BARÃ'O DES. LOU~ENço:-[!erdoe·me o nobre senador,
o contrato que fiz dava t:xistenda á uma obra neces.aria
então, e hoje ainoa util; porém" a linha áquem do Para'hyba
perdeu sua maior imporlancia, e se tornou apenas um caminho provincial, e muito local, do Rio de Janeiro.
O SR. FEnnAZ :-E tambem de l\Iinas.
a Sn. BARÃO DE S. LounENQo:- Cessa de SI'lr de 1Ilinas,
quando a estrada de ferro a cortar no Parahybuna; nem mesmo os moradores á quem do Palabyba, em pequena distancia,
deixarlÍõ do ir buscar a estrada de ferro. Nestas circumstaneias. SI'. presidente, creIO que não estamos preparados
para adoptar o mellJor al'bitno, porque, havendo mais de um,
eu não alcanco a extensão do sacrificio em cada um delles,
para escolber·mos o melhor. Sei que pelo r-rojecto teremos de
perder o emprcsLimo com seus juros vencidos, algum outro
favor jil fe.ito, que me parece existir, uma divida grande de"

li7
Cê,';;,l de~.Giln:ÚOO.;3, além da; di'ii,!<l:; pC~I~Cn.1S, cuja im:qort;ln~ia ao justo ignoramos j e (lue em troc(j tercrr.os a propl'iedadc da c~trLlda: ma-s ni10 <lS g:1I'anti;)s pro\,ülCJarS, ,que
se nos J[~l mas com as quacs Ido devemos COilr.ar. DescJal'~
ilorélll, s1lbcl' exactamente qual sCl'in vo&so. sacrificío, vos~as
perdas, c sua compcnsaç.fio , no caso de Jl~IXi.ll'mOS a emproza

não deyo, nem posso cS(i~eceí', e mo cumprc promover juntamer:·tc com os interesses gcrilcs do impedI).
V. E\:. e o senado ~stal'iio Jembl'udos de que o nobre mini~tro, quallflo aqyj veiu discuti!' a ])I'Opost:J da Oxação rins
rorças de ma!", nos disse ~ue não faltaria á sua l'illdVl'(1. Esta
Jec!nféJ('ào de S. E;.l.. roi aC3ila pelo senado com sati:;facão,
e::l"trcgar-~e. Lma commissão pnra nos I'eiatl'ri' 1.ílC,S in!Ol"mll- corno ei'(l niltuI'al 1 porque na venlaJe não ô pouca côusa.
ciles auxiliaria muito o sellado; e nem se dcve rccelilr grande' .1 (';)rtfza de que um ministro cumpre suas promessas.
j~mora, a nilo podeI' ter log-nr e::-lc ílnno uma Jelibcl'açJ,o,
Ora, S. Ex, 0;1 o-::üra cnsa do parlamcnto disse esponl.al\1uiL()'3 outro::; pontos ha. que pedem a~gu:n estudo ; fl~de a oeamente que lOffiílya o compromisso de dotar o Ceará de um
'cJmpallbia qlle SP lbe deixe '1 cOlltinun~,i" (j;,s diligenclils e porto, ou procuraria melborar o estado do porto da capital rln
aduads conducções, mas q'u-:) as barrcirti5 pil%l~m lW!'(t o go· Cearü ~ cu tomo o nohrc ministro (leIa sua pidav!'a ; venh.o
Vtrao, com a pensão da conscrvaçào d~L eC":i!"lda .. Sabemo:; lelllbr;\r-Ibe cs:;~ CO:HpI'OHl~SSO, cuja exccu~~fiO dcsrjo.
nils â ~uallto lI11portfio a despcza e rccel!~ oUer.cclda,? PaE' certo que S. Ex. jil mandoll para o Cearâ um '!nge·
gará a tomr)(wllia lamhem. as bíll'r~ll\ls? Ou ',."1 (Iue Slln; nheiro, a ~u['m deu instl'ucçõct: pal'il eXíln,ilwr o pono IL.l
porem no eontrato primitivo acba ella i:'enç<1o literal, e nada capital; m'ls lembrarei que IlU lllais rle quarent.a annos iaôe estiplllanllo, hade valer-se da cor.eess,io E se porventul'n zem-se exames na~uelle porto, Em 181;] o !;overl!ador Sam.ficar a companhia desonerada de pag'lr tiS barreiras, não 3e- p.lio millldou füzel' um exame pU!' um engell11eiro J oilltial de
ria justo que a rleõpcza de CO":lservaç,j{) se pnrtilbaôse ?
marinba portuguez.
Eu desejo muito um rel:Jtorio tem milluci050 pam justificar
Em 1833, no tempo da presidencia ,lo Sr. José Mariano de
.0 meu voto, 'luarllto favori\vcl â emprez.1, consagrado eom o Albuquerque Cavalcanli, rez-se noyu exame. Em Ul40, na preodioso sómer,tG r;u{)m de direito fôr, Se V. Ex .. portanto, me sidencia tio Sr, Souza Martins. fer. ·se out~·o exame. Em 1857
admitt.i, um re~uerimellto de adi~~lento, animar-me-bei a o governo imperial mandou 11m ollici<tl do engenheiros, o dismaada-Io â mesa. sem espirito de llOstilidade, e ,deü05 de lincto SI', coroncl Jardim, qae demorou-se ali alguns ll1czeprotcll~r a discass;10. Eu, em regra sou i"yoravel áo emprczas iazendo cxames. De :S:jQ ate 1clG'2 .1 I'roYincia pagou um enno meu P,li", c descj:tra que todas iossf'm iellzes, para 'Iue genheiro [rancez pa"a e,tudar o porto. Vê, portanto, o nobro
se creílS5~ c~(e ~::pillto lle .\S'OCi;lÇ~1o, Ú LlItJ. da qllrd tudo ~e mini::itl'O e o senatlo que esses exam~s e e~luJos e~tão mais
espera d()s cCJfras publicos. Eu fUI 'ôr a Ob",l ocltei-a muÜo que fe.itos; ljuarenta annos de exalllQS para l'esGlv[r '.lUl
heul fcita , C Llmcntd QUll iOêse r0alizada) qU;ulJO era. ceda lluc~lâo pouco impOl'ti,ntc acho sufficielltl3~ pill'(l Loje se
sua morte) COJU o caminho {ie ferro. . . .
1 f:I~cr
ai.gUlHa ubra. 05 relatarias de8ses engt'lIboirus, seus
'),an05 e purrc~rcs devcm acltar-se na secrct"lria da reparti,
, .
a Su. FCUfiAZ: - Mas bto
se diZia aates do contrato.
~fiO da m;]ri!lba.
'
I) SR. D..InÃo n~ S. LO(JnEN~O: - Antes niio, pOI' qUQ eu • E' um facto sahido e todos os q~e têm nas;ado pela callão con~ratel a linha á"uem d~ l'arabyua e sim aqllella ~lle pital do Cearil Mo de 'rec'lIlbecer, que aquede porto é formaamda pode ou dC'ie prestar utilidade; a obra que cxalllllJeI rio de UI:l arrcciic submarinho, ~U" corre pal'allelo á ~osta ;
fOI aqnem.
.'
,
.
este arreciic deixa apenas entre elle e a praia 11m estl'eito
Se V. E:c da llccnça, Sr, presidente, mando o rcqucri- canal, que todos os annos vai-se entupindo, ou atterrando de
illllJ,tO.
arêa; de sorte que boje já não tem fundo bastante para navies,
Foi lido apoi.1do e posto em di:3cussã0 o se,;uin<a
de grande calado, nem capaei,J.1de para. mais de uma dezena de
navieó. Depois, como o arreciie e submarinho. não quebra
nEQUERI}iF.NTil,
suflicieuternent~ a iorça d.1s ondas; a arrebentação na praia cRequeiro que o prcjecto vú as eom!~)is~ues de f;aflnda o iurte, pelo ~ue toma-se custoso e pcrigoso o embarque e desmnpreí'.as pl'ivilegiadil5, para darem o ~ru parecer :;obre o emhal'qlHl. rles,es exames, pois resulta: 1', que o porto
meiu que se de.ve udoplar, alil\1 de aliviar os prejuizos dos vai fi·:ando carla vez mais ins~fficiente, pOl'~UB se vai eslrci·
sccionistas, com menor sael'Íficio do thl'súuro. Sala das ses· tando 'luando maior numero de navios o vai frequentando;
sões, ~2 de a~o:::to de 186i. - Bat(lo de S. LOtcJ'enco. :)
2° 1 flue por faHa de um qucbra-mn:r a arrebenta~ào torna.
ficou a discussão adiada.
•
Cllst(1S0, despenrlioso e até perigoôo o seu traieg·o ; 3', que
por ióso os passageiros eYit'lo desembarcar, e muitos navios
2" PARTE,
el'ítão iazc!' escala ali. preferindo os POi'!OS das provincias
Oi\C,U,lEt"'iTO DA. MA fH;\t!A.
vizinhas.
Achando-sE' na sala immerlinla o SI', mlni::iíro da mnriliha
O Cj'Je, portanto, COnvém fazcr-se pam remover esse mal é·
são sorteados. para a d2putação que il tinha de receber, os r,l]lar aquclla c.qJilal de um porto, como prometteu o bonrado
81'S. Cillldiuo norges, l"i'cl'raz e Souza Queiroz; e, sendo in.- n,ini,tl'o? Quererá S, Ex. cmpreltender uma grande obra
iroduzido nO salão com as formalidad9s do ~sIJlo, tomou h)"/iraulica no porto do Ceará? Que"erit executar um dosassento na. mesa.
planos .1conselhados por esses eng-enbeiros que e::aminâl <lo o
Prosp,guiu a 2" discussào, ádiada na sessiio antecedente, porto? Eu acredito muito nas inten~5 da S. E~" porém
da proposta do orçamento, no aft. 5° eom as eu:encas da duvido um pOUCG rios recursos rio est;ulo para lanta, porquo
~anura dos depIlados.
para isso ,erá mister talvez despender muitas centenas de
o ~ •.•"om••eu :-N~o prBlendo tomar tempo ao senado, contos de j'éi", e eu nfio me desvaneço eom a esperança da
ncm tão pouco concorrer para demorar a p<t6sagern do or'ça- ~ue para o Cearit se de"pend<1o mil e tantos conto>, como se·
mento, e menos para ~ue o g-overno nfio seja ba bilitado com baratcárão com o celcbre estabelecimento naval de Ilapura,
as medidas necesôarias á auministração, que espera, e pede de que se iallou na sess,lo p.1;;sarla, cnde, segundo affirmo\l.
ao corpo legislativo; portanto me limitarei o mais possivel nilS o nobre senador por Idtito Gro,so. se dcspendcrilo mais de
poucas observações que tenho de dirigir ao senado e ao notrc 1,000:000;;3 para agom se abandonar.
ministro áa marinha, com relacão á repill'ticão a seu carg-o.
Não espero tanto, e nem na yerdade é preci50 ; é por isso,
Tambem não pretendo occupÍlr-ma com' as fortificações SI'. presidente, que "ellbo lembrar ao nobre ministro 'lua o
mandadas fa2er no porto desta eapital, nem com as encoU\· porto da eapital do Ceará estâ feito o achado, segundo a
mendas de armamento que o nobre ministro tem continuado opinião de homens pratic05 e conbecedores daquella costa.
aiazer para a Europa ; sómenle aesto respeito farei um voto, M,;s por ~ue razão, me perguntarâõ, n5c usão delle'l EI1
e e o se~uinte: praza a Deus qae tantos saerilieios que explico, e direi o que falla para seu lISO. E:dste a uma legua
vamos fazer eom esse armamento sirvüo ao futuro para a leste da capital uma ense..da, formada por uma extensa
ponta de arca, ~ue, intrvmctlendo se pElo mar adiante, fórma
garantir a honra c a dignidade de nosso paiz.
O meu. fim, 81', presidente, ilmuito modesto·, é muito paci- com a co,ta adjaecnte um scmieirculo, que se cbama enseada
fico; vou tratar sómollto de um objecto quo diz respeito ú do ~lucuripe a qual oITercce eapacidade o seguran~a pura
induôtria 9 pl'oôperiuüde dc !!linha pl'ovinci,\, cujos iJ!l~resses Ullcoradouro d9 l11,tiô de :300 I:avios do ditIcrent!Jô ~aladcs ;. \).
(f
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[~1nílo ~ (~~ íll'~a, cúm qnatro e cinco
J~enl(lçaO e ,,111 pequena.c fra~a, Os

bJ'élÇ:lS de ngua; a ílrre~o semestre de jalho :t fh1zcmJJl'o de 'lEt;:J a rGUlja lia aiIW"ios ilii e~liío ahl'iga- fall/lCL:'a !'uh!lI a 1:-H:íb;iiHi:1H, o tJU2 eleva a i5G:OüO.-$" ou
\..tOS, porque o \'elttlJ mais cOlIslante é de suet=-rc, Ic~le c IIllr- g(HI:GOO,~ a relida de todo () eXtJ ticio , quando lia dol;'~ uti
destc , ~los qUílCS os defende, a pJ!lta' do !,1ucuripe. l}urlanlo, trcs nnnos anteriüres c::sa renda nTio excedia de Olt't;J(!e da~UiIlO rJl:::~e. o porto esi.i~ feIto c achado l1e~ta. en~eaJaJ Qjlde qu.dla Ijuantin. !:;so', porL:!Il\o" prova, nüo só Oillcre:llcnlo que
~xi~te já uma crescida (lo\'onção de pescadorcs C01l1 Illois de 1 v~u t.en:Jll ~I C(JIllI2H~i'Cj~ n;~quella ['rnça, com;) lilrnllelll que nfio
~ou c;~~as.
.
5(IU 1~\SlgilificanLe~ os llltcrl\:;ses "lue jú bfrjc aii muve o commas_dista umalegoa
capital , ~ pl'ccíso , poi5-: 1°, que ttli mC'J'ClO.
FC b~>o armilzens ou qUH6... quer .oulf'í\s o!~l'a,:; que sirv;-lo para
Vê. portiad.o., 0, l'i{j!Jr~ milr1:;tro que r:rrUf)Ji,l prr!~ ..~ mercco
il~rafH~(\ga; '20, que se faça urll tnlbo de (erro para :-\s commu- qU:lhi Uer SilCfJficiO que se tullua de [i1Z{'l' p\lra dtlr-\ile um
n~cí.!t;r,es entre o porto (! a cidaul:' da liorta!eza; 3 um tra- bl.~m pori?, e ilS~im de~Cilvoh'er-se me.~b0r a sua industl'ht ;
p!cbe UU'pÓJltc dc dc~cmbal'qu-e
tanto IiWiS ll.Utl.:tto c~tc sacrifh:ilJ sel'ú cump~nsado cum maior
l~1I pedi étO iHustre engenheiro fiscal [In cstrlllla de f~JTO de l:oll',Ja da Ldtilildüc:a~ Silo e;,tH~;151 ~!~~~pP:&{\S productivas que
n. P~.dro JI J o SI', c-(lpi1ão- Verinto ,lc nIed·eiras, que me fI- ~~ oevem r(l:~e-l' j ~;IO est.!J~ IJ~. ~1.ICI'If:CIOS que nilo e~g-ot.ão 0$
zcs~e o orçnmer:lo da de$pcza prOYilvl'l com a factura dan I'l'CllI'SOS do estr.do\ porque er.l \'02 dc €Si~luca!'{:m criiio ou
1)1~r:ls neCes~al'iú~ pi~l'a o ~es.em~ lrque em ~Iucuril e e flara o ;.:u;~mel1t~lo (lS rendi!s Dublic:l8,
EBse dbtlllúU engenheIro .te\'e a lJoll~~~Il~ores, a minhil'pl'OVlllf'ia resc!llc-se ela rilHa <1('. dOlls
tl'l IIJiJ de f~r~o.
da de de HllIl1strar-llle uma ]luta, PTn ([Ul:' flpr05cllta O calculo gj"a.IHk,~~ Illeiu~ par:t ue=-envo!ver os rl'CUI'~OS n;itut'ilC:-; qu~ dia.
dc~sa deSpe%íl, que é o seguintc: para a. via I'c rmil- lP.i\l em s~. ~'tal\'r1. a unira. j}l'ovincia do Ihi,~il em que se
-PClltC g 1~~)UOl); para nuas locomt·d,h:a.-:5 pequenas tZ';:OHOi); telll1a re~()lvl\to, o P!'o!)!ema do tl'ilbtl.lb~ livre; porque toua a
Illlra ü~cl~a:3 de pequena l'epíll'a~;II) 2h:fHH:íÕ; para d't'pQ~il.o producç,iG do (,CiJl'U e r:lba de hr::co:3 IIViTS) c estd. considedc locumotovas, ~nrrus c tnnque 22:0UO,:') ; p~ra despezns de ]'i\~.,10 só por si !lOS deve IllcrecCl: muito, tJ,\S infelizmentc
f,n;.;e;d;ailJ. CaecldentÍlcs 2:l:DOn;;3; ·ao todo 1::3:1;00. POI'tiínto fi.ltl~o ao Cearú "!llS de cO~lmuni\.'.l'ci';o pal'a facilitar o trnllSr"OIll ~ l~e~pCZ<l de 173:000; r,óde u guverno, uotar a Cilpi!al do porte dLlS generos dus cenlros Jlrõdnc"torc3 (10 inf:l'cacio da
t./.~fUil com ·um excl:llcnte p<lItO, abandonando-se o aclur.1
exp0I't(l~ilo, e falla um pOl to 1~\lC fati!itc a silhida de:55cs. geIllH~ não p61le mai~ ler fi'medio, sen:l0 mediante um.l clloi"ln~ nel'O~, S(lO e~tés dUllS inconvt:llie.nit:s (lue (liH'il.Jisü.o o de.sel~
deSrCZ:I, incompaLivcl tLllvcz com as fni'C'as dlJ l',~,LlIio, ou ai) '{ulvim(~nlo material ua"l lwll ;l IJl'o';incln, .üé qne blb teI111'(l
H~(,.rÇU.s rHÚ~~f o Ceará, eom qnr~ ate hofe nfio se t.em drspe;'l- j'UcülSr.S bil:=,!antes l'IH ~i tJ(-lla I'emcve-to~ e emnre;lCnut:r
d~,lo q,tlilS; ~)il~ia em ,ohras lJublJc,~s, Iüi.l~, p'~:'gunt()ráÕ, a ca- CI'rto,:; ü~iJdjl.'itlS, que (-djú~ ll!cumbi~
nos podcl'es gel'aes, e
~l1lal (lO Ceara estafa. Ilú caso de 'merecer f'ste bcnelicio?
C{UC Ol1,lrd~ pl:;:Jri!l(;ia3 têm íidtl , ou \';10 recebendo, p~lnl t;,d\'{~~
SP-IIIJores , é mi~lel' que os pocl6res do e~tfldo. na disid:nli- ten~m q;ua! UH't'lto; c, cor:)iI el:a. llil0 tt'-ill ainda re;,;u:'~(jS
cITo ,lo:; favorcs que fazem Ú:3 proyincia~, ~('iJO llJ(li::; cuu!la- b("tt;tilnl(l~ pura (H'i1!üI/"cr c:=::cs rúc!iWl'ílHlemtos que recia:nrro
l'ivo~. d(~F-\lCn~eado cum tod(ls qUllnto peln~··tliJ'em êl~ cir- Surl il!dus~ria e en.~rjll1(lecim\.l!ito, lIle nd(~varáõ qu~. pu n:1l'
eumstnnciü5, e quanto possa cada {}ud merecer pl'1GS l'çcut'~ÚJS ~úLlpe ,es!8I'ç05, Cf1nlO seu ~'e:ir('~ent{ljlte: pHJ:a jg~(J eUil~ec.uiQ
'lllr pro:nelte desenvolver.
lJOS pOfll.:res bGrae~; e pOI' I%G Cll<llJlO il ali:(~lIeão du ~l':liUJO. o
Tudas as provindas do imperio gozuo ele liF,is ou l)w.ncs i:l~~kl cum o Dobre miiiisll"o r:lra. :~õltisíll~el' s~·u C(,Jl:llromiss'o.
he!1t'(1i;ios, r~ccbem SU!>\-'CIlÇOCS dus cufrc~ genles Oll parõl üJlIPor cOllse~p.IC!!cia,J t;e u :;el\(u!o cu o corpo h:g;:-lJt·~·vo Ijuizer
JlreZ~I:3 de VlilÇiio,' ou' para na\'cgaç.i}ü co~teil'a e í1uviúl, ou C3[er~t.l_e~· até ~,Cl'ar~t il p.'otecç:1v q:JC lC;ll pre::Lldo (l muita;'
llara exploraç<lo e animnçfio' de al~uma indu:-tria, Eu lt'!~ho 1'l'OVliltiilS,' Ja panl nH:d!-!()r:l~' íl~ \õjns de cOllliHunicação , as
i.lillíL l!:bel.l~l tjj·ada. t1O's ~)a!an~:os em que e.~t.ilo con~jg:lat!(rs JlJ('.uo~ para <d,s!lllS po~t.us de pror!ucç;io ~:i,'.r;;·:'·:l;ll j:'i ~ul'a Ül~=,~e5 alr~lItOs prestados em fav.or das prOVilll:WS\ e l!i.le so- t:1:ltill' o emb;.lrque e l;cstm!);~rqll,e (iOS Jr:\ll.;i:l'lliS" fará [W.I
hem íl mdhal'es de contos ~ tereI oceasifio ue íJjll'C3elltul' ~ll111i cert? U~l) a~~lL~n;~!ado lJenPÍJClO aqu~ll;t InljlO!'lillllC pcrçilo de
~·.$!'a 1.;11:.e1la, nJio PÜI'(l I'J~dir sua restrl~çã? ou IJor inveja. dos terl'ltol'lo bril?J!t'Jro, e J-lfl,r co l~C{JueHc~a. a ,todo imperio, porlil\'orcs '(ple se filze:m 115 outril!=- pr>.lVHlaJa~, porém s6nwnl.e que o lJeneJ~clo tjut' se Ll'l. il um.l ln'U\'UICii:l resulta em favor
para mostr(lr o direitu que assist.e á I!i!llha pro\'lllcia em sú!i- de todas; e o Ceal'ú, se ror dotado de uma c5traf~a, {)O m~nO:3
titar algum benet1cio em favor da !5ua industl'lil,
dG rO:!<lgem J e de um bum porto , em hreve !'ivillbarú elll riA./:::"OI'H quero sórr:ellte mus~rar os·titLlos que jusliuciio r~.~e qiH':L<1 com ~s mai3 fll\IVinciíls du imperio.
pe,dld.o, e o que vi.rle o C,eal'a para lTlt~l'creJ' e~te pequeno saLeinhl'() tunda no nubre DlJr.lstro que na lei do orcamcnlo vienfl'Clú ,do estado .. 0 Lllmo malS seguro,cie cOIihecel'-~;e a im- gellt~ de 18G'2-UJ~;J c:;11e('.ificl]l! ~:c a qlltllltia ([e tiU:OOG,;)
portanclU de um péllZ com re~a~~:1o á Sl!(l Illc!llstria e actividad8 p:lra, a obra. du pori? do Cf~i~I'Ú; ror~alllo brtstal'ü que S. Ex.
~~ cer.tamente a imporl.ilrIcia dll nj(jvime:l~o dessa indu:,tl'ia, ilppllque esta qU:lntHl. para ilS pnmelrtiS obl't1s nece5saria8 ao
i1preclad~ pela lIêlvegrlçào,. pelo cCtlnm~l'tio de importilçi:1o e pOI to, e dos üi0:0on,:3 iI~C pt;.dlJ i)(}'Úrçamento, que sc discute
('xpcrLl~l~o) pelo descnvolv:mento r~l:üt:J'ill1 e eno"rillldecimen~o vara ohras ria ~ua ,;'eI'Jrtl~ào, rnll!ltle dc::,igaj\r quantia: igual
;j,il tC;T:t.;
b " . a que for 11eceSi;~:na 1}(Il'a o 31Hlilmellío das o1Jr'as. ProvavelQucm tiver vjnjado pela capital do Ceará ba 10 annos a mente n1CS!lW ·,?~ti~S ohras não se acabi~rúõ dentro do exerciCIO, e por is,;n cum os 5ü:úUO;!l ja votados e com outro tanto
'
os t a pm'tc, e a VI,it<lf 11('jl', por ccrto não a conhecerá, por
'
'('
I
'I'
certo sc ei'pilntora do seu Incremcnto maleri,d rio crcsci- ou nWls quc se Ii~S lllC (a qU<lntln pel Ida no orçamcnto que
mento e ;)fo~mosenmeHto daqueHa cidodc, do m~",imc:lto tlo ~c discute se poõ,õ.'j',l frlzél' o ~u~ fur llJalS lIluIspensavel, e o
:-;~1I porto frequentado por crescido numero de navios de va- resto cG!lC!ulr-se-lu !lO ;l;,~lO sl'~uinte.
l'Ias I"'(}:;'<lS de Europa., e da extensa cnhol(lrrem com as
Eu não mando urna cmenJa ;..;0 orC,lnH~!lto peajn-do a decladem\liB ,.rovincias do im[lerio, .
.tl.
r~cii.o uc uma cOlIsig-nacão eSDct:ial· na. yerlJa Lle GíO:QOO$
p"j'a o porto do Ceará, j',por":u6 confio na prome>sa do nobre
, Aqui tenDo o> mappas (lffioiaes, [,"':lccidos pela aHandcoa
' l i "
.
daquella cidade, que ell n;1o qucro ler para n;1o tomar t<~mbl\O milJl5lro; e e mostrou tôo úO(t vontade quando eSlJOlltanea,
. t d
.
mU!le.ll,'omettcu dar um porto á minha,' provincia, e' eu tenho
:HJ SClla::o, conl.en nn o·me ~ümcntc em apl'CGenlal':ls c i f r a s · '
1
l,lJl.aes, \lo mappa de nal'eg:"CITo se "ê quc no arlllO lillnllceirv de l~l[,ta,lc na sua pa av;,u, quc nuo dUVIdo um mom3nto que
'{õü2-;i!Ji;3 e,ilrilrão e sabirão no pm'to da capital do Ceará tIrara da verba que pedc para obras a quantia necessaria
llara dl"ersas praças da Europa ti5 navios de lon"o cur~o [Jara este fim ; 2°, porql!o nno quero conéorrcr de modo al~om 1') ,ü~G tondadas, ' e 4.50 navios de g-rande ;'lbota~cr~ gur;' paraqu~ o orçamento seja emendado no senado sem
p"ra d,vel'';OS porlos do "n[lo.1'1o, cem 133,058 toneiauas,
1'0 ,er voltar a camara dos ~rs, deputados talvez em tempo
. Dos mappas do movimento comm;;rcial consta que no em que aquella camal'a esteja 'a funcclOnar, Portanto espero
mesmo exercic,io,,a im,llOrtüção suhiu a1,iJOi:8G4'~882, e; cx- qne o nobre ministro tomará em consideração estas reflexõcs
_
I '
.,.que acabo de fazer,
!l~I't~tÇ(:O p.llJ~a O!:~ do ~1~P,P.rIO a ~)~S3:fl:J,Jt720. e·para as proYJnClaS" clS9:GLl';J?9'1J, rotei! da eXllol'lac,10 2;)7~:1i1l3i3G!)5;
<!) !!ir. Fel·.·c;.·.. Il'CIIIHlI pronunciou um discurso que
,mdllll, illlio o mOVlllllllltn COllllJlon:iül de íu'''orlac,lo c ['xl'0r- publicaremos 110 appcndicc a este volume,
:,;~'~,3.t: ~llb!U a 1 .aM I :~~18.,o;j·j7,
i
r.t.
...
C'
,.
•...
/!o",
.. a.'uo
•Ie ltJh... il.iba: -;'1'.
presidente, lEr·:,

ua
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:-iESSÁO Hlt2 Dl: AGUSTO DE 1:11>1
l;üUI~.I:} p:d~l·d·;.~5 ~(jbr(\ ú GYÇ"Il~Clll() tia. Jl)tll'in!:,\.; pretendo ~ó·1
tll'.'Jlte 'H~t!~l' llgelr<l::i ex:>1H~ll~l'C:i <10 r:U!H'C ml:~l~tl'() ::o!.irc al
~llll~~ oJ:.Il'dOS.
'. A '!~ri:llc:ra (:i\5 c',qlicacCrs niH~ d2:5l'jo ~ej;1.() drtdas pelo nohre nlilli~:rr\ ó Úccn'.:l du ;i'tlgm~';iU de desi;l'Z(l que se ub:-:cl'va

Inl I'C~:;,!t.!r~:10 J. seu ei\r~~o. S~gundo os di'icl'~0S hr:I;\Jl~'o~
<'lpr~'-:'~~(jt;:liü5 ao pllrl1mr:ilo) CO:dlC,CC-::iC que de J81,:i nte :W:.Hi
::-1) ;;,~~t(lrJu tE:rt;a d~ ,íJi~~OG:OfH},:) com C:5ta l'epilJ'li~Üa; 3 um
e.':p;\!'\) d~ (J;to all:~OS.
de 1fJ~j' até 'lSG'3, em que i=l:mellle
(~Ql"Jrn~i'Qo sete anr,o::;'; (;b~UVa-3e que a tle~~peza dH~.t;OU i:L

S. Ex., vp.i.0. que,~.~peZal'
"Ne:llc qUC!X1t-SC d.} f<lH;)

'.lu (~ppI'OVi.11' elle~

o, pt,ano ~ tlo _~I;.
.c~clal'el'l!n~'l!lo;, bll~l.ln~{'~:IO:' III
pl'oj~L.l(l~ que lhe [or..lu SIlJnttos para dar uma UpIlllUO hem
[und;.tda e decisi~a úccrca (!a llIi1teria. Por nulra parte. llavendo cu já lembrado que o SI", ~~ale eln SUílS obras iJa ~t
{I.e

fanL!pr;a du ~ôrte ,!ilo fOl tClllpl'e .re,llz, ten,bo l'nz,lo ~ara rcceWL"
quc o plall~ que o nobre CX-LllllllSl.l.'O, (lJs:;~ (Jue la ser po~to
em c~ccuçuo pos~a. causal' os flrPJu~z~5 tntJlcado~ 'pelo Sr.
lltll'reto. llcço, pertanto, ill) ,;eOl'c illllHstro da mannha 9ue
~c (~igne ~:qJli;:;.u' ao ~ejl,~do, ~'dgum;~ ~~u~a a este~ r~spc.~to,
~;n UíYO:V{~::.;), t:ül~l') cün::i.a dos mCSlno::, !;,tlaueos e d:.t :::'dwp:;e
f tio stlhe!IFJ5 mesmu qual lOL a OplillaO do S1'. Ga . .laglla ;
\~i;;~ f:!i /lpj'~:~';:J~ntadi~ ll!:::-L,~ :-:\:::::'.i1 r), Ora, ve;JlJrJ-SC jll'hL" rela- e note o nobre mtlli::ill'O 'Iue os C~lUtiiJS dede senhor são louc,in d:.'s iJilyjo3 d;~ armada ar.c a maior !Jade Jn~ llu~ temos v,ldo~ pelo SI', H;lrro~ lliirrt'to, IjUe nliás fulmina o plano do
;;10 r(\]l'.:~ na prír!l"ir2. fpOC~tJ da 'i8~!J alo !~mn, e que uO:tsa Sr. NUBte, ap[II'uvH_r!o,lJelo SI': lJit,wk:;sa,\v. COllseguil)Le,menL~
(!pne;~ para eú (Ij:;~:~:l~ ~D [;:~el';;(l pni!cO:3 nJ:l):, ·[0 que :1~ Cilfl,!JO
1)(l~'eCe'llle que a OI~IlII.(le do Sr, Gahaglla) 9ue me c~ll;,la tm
:;i.';nu.:. que C:,iStl~iIl ;H'j ~;alJlH'nteJctl.i\ls IlO!lJeS llilo ílecllilarcl, e ~UiJildosi.lrnenle ~~u:ll1l1lado os logal'~s adJ<lceuleS as lobl'as
r:.\j",1:)l\n.llda i~~-5l.iI;\:..,tl!.ljr pdu SI', S,;rilivà: 1l;:0i'0~":;50 /)t'IllCQI~~ que devem ~el: [eL~;~~,C (lrccu~'aJo ,cal.~llec'Zl' a uh.ura,do Dnl1CO
PI',.'l1(:.n,kl' o mub"iJ do t::;i'an:le i1U~llH~llt0 rf0 despez:1 que Ja sobre que .~~lll eddl~a.do, o bairro ue .t;~HlIO .Anlolllo, e que essa
r<;[,'ri. Dc,,,j:\,.,, que o Hobre milli'lro illful'm:ls,e lJorque SCUl parle ua cldalle em mUllos logares e mfenor ao preamar das
D~"l:i' c'.lnslruc('6c~ LIO ClHi::ideri:lY0is rumo í~tí~~l3JG){je~lil cpl.lca grilnões mares cerca de 3 pes.
r.~lj'a Gii ~e ::;ii~Ú;Ll':tú ~;);lJ~n:ünO,;3 maj3 uo que se ue:5p 'lIuera
Ora~ jú \'ê Y. Ex, qual serú a consequencia de uma obra
até a mesma GpOC:L
.
.,
fJue de:;tl·óe certos ouslaculos nalurac?, que agora servem
E:t.i~ cxpljcü~;lo dada) tal1!h~l~l llUlzer,n flue o li~lJ.re mllllS- para amparar f!.{lllella parte da cidade do flecife.
.
tro Jrd!Jrma:::~e alguma cou~a l::OOl'e êl ut;ril l/O nlelllol'amenlo
V. Ex, nada disse no ~eu rc1atorio a scrnelballtc rc~pelto.
do porto .d~ i\Tnam:)lI~o. No J'~iat0.río tlprCSCnliido pelo ,no- n.efer~·::e ao plano anteriormenle posto em execução: illfort'~n",~~ m!:J!st.l'U da mi~nilua em PI\Pj~'O t~O C,{;n~e[Jtc gi:no /~.l":'~e meu-nos qrw ~e tir,ü·~10 mais alguma,s toncliiJas tle arê(~ perto
b, :~:. . , llue Iii Só'!" postl) em l'Xel;U~iw U !llílIH) til) ~I. Nc.I.L.. . , dll barra do eieão 110nJe se exlruuiU tambem um navIO ve;'i~P:'~,).-·'afb pe~o ~". D.'l~d~s:~,~\.,\"; t1,t--pnis dito't,o fui cl!viadu para lho) c que se coulinúa a grande muralha üCOllselliada creio
;lIjUl.:,uJ. pnJ' IlleL-l ;j Sr, CilJl.J~dl(l para lazer o1Js,t;I",'açÕl~::i que pcliJ Sr. Liai3.
;'~:i.~l'ca !,:l'.~~'C mesmo nbjccto. Núe t:(lndil dI) r(;biür!o du !IOSe eu tivera aln-lIma explicaei.TO (te S. Ex.) poderia dh;pcnl;ro \.:i;!l~(;'J que C~5e P!,l:lO aee.iLo pblJ SI', itl\Y}~:::s:\W len.u-ll ~ar~mq de Jil'ígi~-jhe estas c~ollsidcraçõl:'s: ma.5; na fillta
l;I{!i).!Ii:~t'.t (.~.) r~:!~;'l1(!:i. I:cm ~;I~ tOldl.ece tillllucm, fju<.:.l fOI a deI la, pareceu-ale necessario dispcrl~r a sua aUençJ.o: EsLou
!JP!l'I.!O (\:) tJl'. Gid}~gllíl. sobre us proJl~etc~ tclalJvo~ ao me· ccrto de (fue S. Ex. P0l';'l todo o cUHlauo llCste negocIO, mas
iiWí"cl!\\C",lo (/;;liu .. Be l,orl0.
.
,do faz llJal quo cllame sua attencão para elle, quantlo o
o plllilO LIa 51', Ncato , a que se COufOITJH}i] ~J Sr.l1a ..dlS~a\~:, I'lnno do Sr. Neale soífre serias objêcçpes.
L'i ultlm,::;lclltc C\'.1:2ur::uln {l;'!' um ellgcLlhcII'O dil pruvHlclil
~~ terceiril c:<plicacilo que de:;cjo do nobre minislro reduzI!': l\:rnam;';uco, o :31'._ ilai'jú~; niJr~'elO, o (~ll:~l. d,ec!~1~'a, ljue. S3 S~ ao cu'mpl'imento ~e uma promessa feita por S. Ex: CIll
lu!' ex':.cullldu o ,m8~!nO Vl;lIl~)l a c!{]ade du hu..:!fe ler;) de yer relaçilo i1:J decrclo de outubro de '18G3, que deu nova forma
\'nl mu:ks (:ce:l~:\;eS ;ll:l!~:td;j:"l ~ua~ nns pL\lilS enc.henle:"l dns ás prOnl\ll'.UeS da armada, ordenalldo que ellas se facão andqU:1S que devem en!i',Ii' pdo. cértc 1_l[~r.'i}O~to p~IO 81'" N~ale riualmenLo~ c que ilP..5 iJl'opÓ~LilS llpresentadas, ao govel'110 não
allm de c,coar as "guas e 1"'CI:lê do, nos nebe~lbe.~ C''1J1ba- ,ejão considerauas a, lre, partes por anliguldaue e uma 'por
)"IDe. (J~,ervanrlo eu Oljue .la aconteceu ao :'1". l~eale nas merecimento no, po,los de capiLJo de frilgata para unlXo,
CJras tia aH~lndc~f' •. c1f'E.l.a l:Ô!"li.~1 cau~andú (',0 estado um pre- de fôrma que nas vagas quc forem apparet:enuo se pl'eenchflo
J,u!:w Jc I:l;li~ de HCO:tHJ~';$) pOI~({ec o Jl.\il1l0 de .Iacs obl':15 m1,u ~u~cc~siyamell~c. tr~s lior ~nligllidadc e uma por merecímento,
101 0.r!;iHIIS~lL!O com :lS ílece;5~HrJas c;;utdl;}s, pOIS tlue el1e qmz q;.1iln(lo as lCl.~ dlspulllIao que ef!l cada. prop~sta. de quatro
ell~a:al' um Ey:=;lcm(~ novo) lenho dc:;catlnilW~íl de que o IlICS- oiliciaes lres destes fossem promovidos por anliguldade e um
/!lu po"" tel' luoar a re~peilo uo mciborameuto uo porlo de [IOr merecimento, o que pl"esupm,ba a exislencia daquelle
l'cJ'lI:liTlDuco.
numero de vag-~s.
Se ('ss:, obra ilOtO fos>e tão valiosa, como se vê que 6 pr,lo
Eu di,se, r.a oç.ca,llio em que pedi a allenção ue S ° Ex °
Ül'ç;J.ll1CnL!}j ·se. fI;IO ill(l:lta~S(j ;\. mais de !l,O{h1:oon.$) eu sobre este assumpto, que o decrelo era ilh:g-al no meu mO:!1)
prcscillfliri:J. Ut3 clEllHi:il' i.l altf-.~ilç;10 do nobre mini::-tl'o plna de ver; conlinúo a pC{lsal' da mesma maneira) pelas rtlzões
iJ!li; lllns UIlLl c!\-Mntia Lão avultada n:10 (leve ::,er facilmente que ji'l expuz e tornarei a rereril',' .
arrisGada em um pl,ulo cujas cn,~>equencjas podem ser as de
A re,olução de 17~n e o alvará de 1800, por onue se regu'lue [ol ü1er.ç~o o Sr. ll'HTos 1}\ITelo. I'Rnl inleirDr melhor lJo as promoções da arruada, muilo clnrilmente, e da mao nobre ministro da opini~o rio SI'. !Janclo, eu tomarei a li- neira mais explicita, determin,10 que cau,l uma proposta
herdade de ler o que uiz o mesmo Slo. BIlI"I'cto, cujO! corres- para os 1105!OS de que fallei seja feita tres quartos por antigui
pCnde!lCia não '.ei Sé foi viita pelo nohre ministro.
dade e um quarto por merecimento; se porventura não ba tanDepois de tcr fallado dos eSludos do Sr. Gab1glia, disse o tas vagas l/uanlas SilO nece:;sal'ias para qne sejão promovidos
S,'. Ea:Tos Darrelo: (lendo)
quatro oficiaes,não tem logar fazer-se a promoção por mera
(' Logo poio quo se elfeclue " ]Jl'ojectilda aborlura no cimento, se a qual'ta vaga dá se uepois de feila a promoção.
isthmo,:ls {J.(;ll(l3 do mar nus enchentes,CI\Cníltl'ünrlo uma espa- Esta di~posiçãu foi SCn:Jpre observada desde a {lata das
çom e curta pOir·solgem, jJcnelrarúü COllllllaÍ, rapidez no alveo mesmas reis atú a ocasião em quP foi publicado o decreto
do rio, e por conseguillla nJ,üor volume ue agua do que antes que citei.
.
enll\"Oa no meslllo (eUlpo, de moda que baverá coincideneia
No decurso de GO annos foi constantemente dada essa in·
na, bomo do preOlll1nr dcr,tro e fóra;. isto é, n~ rio e na costa, t~lli~enciapratica, e ta! era o direito adquerido pela oficia.
ou, IEu'il melbor dlzcr, bavera cqU11Jbnu e nlVelanlPnto entl'e !Jua'de da armada.
.
esles dous pontQ,. As <lg-ua, do rio, porlanto, elevar·se hão á • Com esta disposiçüo acha-se de conformidade o regulamen·
metior allum do que actuaiJuenle, etc. "
to do "Consellio naval, para que Ilpresente' annualmente a proSr. Barro, llarl"eto conclue que a abutura feita no posta dos' offieiaes que devem ser promoviuos por mereciisl!.Jmo de Olinua, ent"c os [orles da Buraeo e Brum, poderá mento e por antiguidade; entretanto o nobre ex-ministro enlbr em resultauo o alagamento de algumas ruas do Reci[e, tendeu que, não obstante tuuo isso, devia assemelhar as
principalmente 'em occasiiio de ventos um pouco violent9s e p,oomoções· da marinba ás do exercito, não obslante o impelias mal',j, maiô v i v a s . .
dirnento que a lei orrerecia, e que só por oulra lei podia ser
Examinando eu a opinião do Se Hetwkssaw, que vem junta removido.
ao relatorio do nobre ministr;) da marinba, anteceSSor de. Nuto o ho.nrado mini~lro que a respeito das promoções du
I
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exercito o g'overno tiniJa sido auto risada pela lei de 185Q o proporções muito maiores do que o segundo, em qUG .. ~ora
regular o maneira peJa qual deverifio ser feitos, r, não sendo se trabal~a, IHío pórle alimilla' os vapol'es das companhiaó
esta auto.risnçi1o extensiva iI mariniJa, cumpria nada alterar transatianticôls; se tivermos um dia vapores de nnis 101'na intel1igencia e na prJtica das disposicões legaes que esta- gas dimenwes do que os actuaes, ess~ dique serú imprestavão em vigor, lll.3rmeute pendendo no 'corpo legislativo um vel para os fabricas.
O nobre ministro sahe que iJoje os navios têm crescido cooprojecto sobre promoçt'les, em que existem providencias
adequadas; e, pois, creio que não podia o governo usar do . sideravelmrnte em comprimento; podem alguns ser t"lvez de
arbitrio de que usou, . regulando-os d.e modo que dão mais menos calado, mos o cumprimento é extcnsissimo qnilsi serl·
eXJl.ansão ao merecimento.
pre; como, portanto, um dique dc 300 pés, pó de ser bnslante
\lue era aquclla o disposicão das leis em vigor reoonbeceu ; para o fabrico. de navios que têm um comprimento mnito
() nobre ex-mini,tro que rerérendou o decreto; seu relato rio maior? Como é que deixamos que o segündo dique se faca
o diz mais on menos neslas palavras: '.' Além de se fixar a com dimensões ainda tlJcnores do que o primeiro, para no
época em que se de"cm fazer as Jl'0mo~'iics, caberá por fnturo ter-se de fazel' no"a despcm com o prolongamento de
este novo d'ecrelo ma'is largo qUi"hão ao me,'ecimento do . 11m ou de outro, afim de que possa prestar'-sa 00 faurico dos
qué até agora. ,~lá vê S. Ex. que o propr\o autor do. decreto na~ios? Eu pen-o que cril mais simplcs que desde logo se
confessa que a lei anterior não facultava o que cite pQ.5teri- dêsFe' ao dique os propor~ões ne~essari<lS para rcceucr os
ormente fez; que creou por consequeneia um direito no.vo, . navios que póde ser que em algulls annos tenhamos necesexcedendo assim os attl'ibuições do poder exeç~tivo.
, sidade de fabric .1'.
Vendo eu .que esse decrcto estú sendo obsen'ado, apezar I O Sr. La\\" oITereceu-se nara estemler csse segundo dj,[ue
ôe iocorrer na pecha que lue teaho attribnido, parece-me de m1ido que pudesse recebe na ;'ios de maiol' calado e maior
dever provocar sobre dle algnma dedaracão do nobre mi- comprimento; mas o go\'el'1lo julgou que não devia aceitar
nistro. e, se S. EJi:. entende que não póde i-evogal' o decreto es;a proposta. Pergunto aO nobre ministro se está S Ex.
alludido, neste caso não tenbo duvida alguma em formular ainda nesta iôéa de conserveI' ú dique em estado de não poder
emenda no sentido de torna-lo sem eITeilo.
. sen'jr de!'.tro de alguns annos para o fauricu de nossos
Como que presinto,de algumas phrase do relatorio do. nobre : navios.
minístl'O. qne .na opini,lo a esse respeito não discorda da . N,To irei ildi.lnte, SI'. presidente; as explicações qne queque eu ii: ,;. J!<1I'que S. Ex. mostra-se desejoso de uma nova !'la pedll' ao nobre mil:islro são as de que já fiz mCI1\·ão. O
lei de \ill llil.<;ües que faculte 00 merecimento uma ~?rte orçamento da mal'inua Ilara ser devidamente discutido tinh"
maior do lJue dão aS leis aetuaes. Se o nobre ministro en- n~ceswl"de de ser examilEldo em todas as suos verbas, e nas
tendesse ':ue essas leis devião ser ex~culadas como prescreve suas diíl'erentrs relaçõ.es, a variadade do serviço é immensa
o dccreto de outuhru de 186a, tena declarado que o regi- . e cada um delles prcClsa de mUito CUidado para serem desmen dos promoções havia sido um panca melhorado por eriminauas as r:spectivas rJcl'!,ezas. Eu, porém. não desejo
'Osse decreto; DIas S. Ex. nada ausolutamente di;se. d(}nde fotlgar a allenç:lO do sonado com uma dr;cu,são desta 01'collijo que élle não est;\. mnito de aC:lorrio com o nobre ex dem ; bas~10 iH;r1l. o mcu fim as ex!,liea\'ões que por ora
ministro da marinha sobre a legalidade daquelle' acto..
pedi. O hr.nrado .ministro póde SCI' que 1l~0 esteja habilitadu
Uma outra e1:plicacão desejo do nobre mi.nistro e é ares· pal'a satisfazer Immediatamenle a alguma delbs. mas sem.
peito do que vem mencionado á pago 1'.! do relataria do seu duvida póde desde já dize;' a sua opinilio a respeito de outras.
nobre antecessor sobre dnas macblnas de '2110 cavilllos de que
o ...... ntil!il!lll'() .~a .",,,.'lnlIa: -- Sr. presidenle,
se occupão os officinas do arsenal de marinha. Não sei para,
que navios' essas macuinas são dC5tioadas; vejo apenas no tendo eu toda a conSideração ás observações que acabào de
relataria que og-overno mandou fazer dous navios pam trans- fazer os nobres sCllar/ores que t~1lJ tomado parte nesta disporte, um na côrte e ouU'O em Pel'llambuco, ao passo que cus;,ão, passo o responder-lhes.
Começarei por atlendor' ás ouservacões que fez o iJonprecisamos de navios do guerra. Sei que esses transportes rodo
senador [,ela provincia do Ceará..
devem ser movidos por vapor', não estou informado se aquelO senado ouviu como. intere;,sando-se pela sorte daquella
las macbinas l11es' são destinadas. Quitera que S. Ex., a.o
mesmo tempo qne explicasse isso, nos désse sua opinião provincia, exige que o goverfJo, "ltendendo iÍs circUllJstanácerca da necessidade dos taes transportes, quando nós temos cias do úesellvolvimento qlJe tem tido a Eua inuustria e com·
a facilidade de transportes a frete com mais economia Nos. . mercio dentro em pou,:o tempo, procure por sua parte dota-Ia
de melboramentos que reclama.
~s navios de guerra ti que não chegão para o servico ordina
E' verdade, SI'. presidente, qne na camara tempor"ria,
I'io dos provincias da nossa extensa costa.
•
sendo
intel'pt'ilado por dislinc.tos membros da deputacão do
Ainda uma explicação tenho a pedir ao nobre ministro e é
Cearú,
cu prometli n50 dotar a pl'ovillciit do Ceará de'gran.
sobre o dique novo tia illba das Cobras. O governo conl~atou
melhuramentos no seu porto actual, mas esforcar-me
eom o engenheiro daquelle dique, o SI'. Law, para fazer des
uma porta provisoria em consequencia do desastre que teve para que aflue/Ia provin~iil tivesse um porto melhor do que
oro tem. Então, senhores, cu s;]bia hem que desde longos
logar, dando-~b.e o uso tlo mesmo dique por certo espaço de annos
têm acumulado estudos sobre diversos mclho,'atempo, e sUJeitando-se a pagar os despezas de estadia dos mentos se
a fazcr-se nô porto do Cear;í.
seus navios que no dique entl'assem para fabricar'. Diz se
Eu
já
sabia
que. quaesqner que fossem os opiniões a con
que se fe~ esta concessão para que o Sr. Law se indemsultar sobre a materia, o melhoramente daquelic porto dCfo
flisasse da~' despeus que fizesse com a construcccão trazer
ni10 peqnena despeza 00 estado; não é obra impossivel,
da nO'Vl1 porta,até que fic.asse prompla a que se tinha eocõm- nas nossos
circumstancias, mas é uma obra dillicil diente dos.
~endado para ser collocada no dique. Eu desejo que S. Ex
recursos quo possuimos. Tendo me inrormado algumas pese
rnforme a quanto montou a desl'eza feita 1',Om navios da soas
da localidade, qnando passei ultimamente por aquella
armada durante o tempo em que o dique esteve entregúe ao provincia,
de que muito proximo á capit,,1 existi0 uma enSr. Law.
seada denominada do ~lucuripe, que na opinião dos homens
O SR. FEnRA.z :-Esse contrato não estava autorisado.
praticas do costa, e de alguns navegantes experimentados,
~ Sn. ~ARÃO DE MURITmA: - Creio que ta!- despeza foi que por ali têm transitado, podia ofl'erecer se~uro abrigo ÚS
mUlto. maIOr d? que o custo da porta, e além disto o Sr. embarcações que demandassem aquelb provincia, julguei ser
Lo,,: tirou conslderavel vantageI? do ~ique pelo fabrico de conveniente mandar proceder a exames, que me uabililem a
na"lOs do commerClO. Isto· pOl'ecla ObVIO, e não sei compre- emprehender um melboramento realmente de subido alcance
bender como o pretexto de economia so foi pagar muito mais para a prosperidade daquella florescente [,,·ovincia.
Neste elllpeniJo, CalDO sabe o uonrado senador, para ali
do que se tiuha de despender COIlI sellJelhante obra.
T~lDbem preciso que ~. Ex. di.ga se está na idéa de lIeixar e~pedi um engenheiro, que me parece de rcconhecitlo lllereCJmeoto.
continuaI' o segundo dIque da Ilha das Cobras com as dimensfies que lho. farão marcadas. O primeiro dique, que tem
O Sn, POMPEU: - Apoiado.
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() Sn. i.l1~IS'I'RO nA OIIRmUA: - hlho da~uella provineia,
tem desejo ardcllte de llie Ser uti./, e mostra-se interessado
pelo melhoramento ~ue pro,euro. O seu principal lim f,! i 115a
compulsi.H 05 antigos pstuuos sobre o ~H:!rte acLu,,1 do teílrit~
nHlS sim r;l~er um l;~tudo esp~ci;)! da enseada l~O Mucuripe, e collígir lo·Jo~ (;S esdal'ecim~nlos ~nc as suas oh:::,er'varões lhe rOI'l~ec~relll em i:I'dcm a conhecer i.lS (ol~dil-'ücs do
novo porto. Couto em CSPllÇO de tempo, que não passô exac·
lamente pi'eciSlti , ter reunido todas c~~a::J jnformaCÕC5 j e. se
for 8xaeto qlH~ Bli r:ü~le um porto a!lflJyeitavef, não terei
duvida dc emprcbeR:ler os melhoramentos fjue lhe forel':'! tndispensal'eis e couberem na dli:icncia dos meios dc que dispOe o ministerio a meu cargo. De.-ejn sinceramente poder
alliviar o commercin marilimo que actu~lnlellle entretem o
porto do Ceará das dilliculrlalies extraorilinarias com que luta
na baldeação dos carregamentos dos navios.
O Sa. POMPEU: - Dem ;é o que desejamos.

O Sa. W~ISIflO DA j\L\n:~HA: - Os recursos que lembra o
nobre senador mio sel':10 tão amplos que me babilitem a fazel'
desde logo tudo 4ue sera necessario talvez para converter
essa enseada em um bom porto; mas, conforme for o resultado dos examas a que se mandon proc2der, penS(l que
ainda neste anno financeiro algumas obras podcrão ser começadas dentro das forças da respectiva verba do orçamento.
Passando agora, Sr. presidente, a responder 110 bOllrado
senador pola provinci,l do Amazoaas, eu terei de acornpanba·lo na3 apreciações ~ue fez a respeito de algumas ~erbas
do orç.amento da repartição a meu cargo.
Notou o noble senador que n9 ~ (',secretaria dc cstado, se
observa uma dilIerença entre 1l proposta do /:overno e o que
antCl'iormentc se tcm despendido, acbando justificavel o exeesso de 1:398',~ correspondeute ;l el~vação da gratificação
de um empregadQ, que pnr ler jil preencbírlo mais de 3:;
annos de ~ervlço, tem a eBa direito; não achando, porém,
assim proeedente o angmcnto de mais '1 :OOOt~ na verbaexpediente, 81'. p,residente, eu mio faria queótão do mais
l:UOO,j\ ou de menos 1 :000~, em uma verba desta ordem,
se as iuJormações que tive me uão babililassenr a alliança,·
que, it vista das variadas applicaeõcs dessn verba, a quantilli
pedida não' é e:ltraordinaria. E, iccrescendo as despens que
lhe são relativas, o dispendio necessario ao expediente da
commissão incumbida do levantamento da carta de rrossas
costas, o augmento fIe 1:000$ cstá plenamente justificauo.
A respeito do conselho naval, o honrado senado'" em continuação do ~ue hontam disse o nobre senador pela provin·
eia de Mato-Grosso, observou ~ue a emenda da camara dos
Srs. deputados mutilam o pensamento organico do conselbo
naval, reduzindo desde logo a qnantia correspondente exactamente aos vencimentos dos dous membros adjuntos.
Sr. presidente, a idéa da exislencia de dous membros
adjuntos ao conselbo naYal pela espccialidade de sua profissão é uma idéa muito proveitosa; oão serei eu quem li
conteste Deste momento.
A questão, porém, em relacão a esta suppressão na Camara dos Srs. deputados assentou em terreno diverso. Sabe o
senado que pela instituição mesmo do conselho naval cabehe o direito de ouvir a todos os cbefes das diversas reparticões do arsenal de marinba, quando entender qtle as sUa~
informações são neeessarias para o desempenho de suas
funcçÕes. Pois bem; no arsenal de marinha existe um constructor naval de reconhecida aptidão ; na tambem um engenbeil'O de obras hydraulicas: são estas as duas jlrofi,soes
especiaes quo se achão representadas no conselho naval pelos
dous membros adjuntos. Ora, se o conselbo naval, encravado
como se acba na reparticão central da marinha, tem o di-reito
de ouvir aquelles dous p'ro[issionaes, segue-se que a presença
dos dous membros adjuntos de que se trata não é inclispensavel
ao regular andamento de suas funcc0es.
Encarada a questão neste terrenó, Sr. presidente, eu não
achei fóra de proposito a idéa da suppressão.
O engeubciro hydraulico e o constructor naval a serviço
do arsenal, podendo ser ouvidos pelo conselbo naval nas
questoes de sua especialidade, supprem a missão dnquelles
Q'.üros, licando assim dispensado o thesouro de continuar a

despender com duas entidades tambem iguaes, unicame~Ê<;
porque são membros· adjuntos do conselbo naval. Estas farão
as razões CID que se apoiou a commis5<1o da ;:amllra, e conlrn
as ~uaes em minba cunscieneia entendi que não medcvia
pronunciar.
Então, Sr. presióente, as suppressões determinadas pela
outL'a camara devi<1o ser executilrJ:IS desde o momento em
que ,1 lei começasse a vigo,ar ; foi sómenle mais tarde que,
por um artigo additivo ao orçamento, a eamal'a entendeu
qut.~ esta suppl'essil0 deveriil ter logar 1Í medida ~ue os logares fossem vagando .. Esta idéa pas:iou em 3a discussão, e
uão farão com elIeito restahelecidas as respectivas quantias,
que tinbão sido supprimidas em 2' rliscuWio.
POI'lanlo, Sr. presidente, para OCCOITer ao pagamento destes cmp"egados, a subsi,lil' o pensamento do artigo additivo, será miste,' restabelecer na verba respectiva a quantiil
correspond~nte ao seu vencimento.
Na verba intcndencias e accessorios, e conselhos de con;. pras, notou o nobre senador di1Terenca não pequena entl'e os
algarismos da proposta do governe. e a importancia consignada na emenda da camara. Esta diifel'eDça l'rovém dllo
suppressão dos vencimentos ~orrespondentes aos Jogares, e'
estabelecimentos de que trata um dos artigos additivos do
(}rçamento em disc!/ssão, A' e;tcepçUo do estabelecimento
naval de Itapura e do cousellJo de compras, as outras reducções não têm grande importancia.
Dominando o pensamento de rcduzir-se o mais possivel as'
d~spezas dacr repartiçOcs cra marinha, concordei na supprcssào das quantias cfrrrespondenfes aquelles logares, entre os
quaes estav50 jif alguns V1lgos, e o~tros erão desnecessarios,
~.ndo aliás certo ~!l~ niJ orçamento continuavão as suas
respectivas consignações, como fossem os vencimentog dI)
i1el e serventes do deposito de Mocanguê, que fôra suppriinido por acto do governo. Resta, pois, a suppressão dos conselhos de compras, que passo a considerar.
Eu não dUVido, Sr. presruente, que o pensamento que dictou a cL'eacão (}os conselbos (le compras fosse o mais louvavel
(rUe é possive) imaginar; não duvido crer que a experienciil
do passauo nos aconselbasse uma nova experiencia; o quc,
porém, é veedaile é' que. se o passado não trouxe proveito, o
p1esente tambem Dão é' fisongeiro. Da maneira p"r que silo
organisados os conselbos de compras em' relação ás diversas
operaçOes p~ que pass:lo os productos desde o momento elll
que"o seu fornecimento é contratado até aquello em que entra para os naviiJs, não vejo senão uma muftip:lieada divisão
da responsabrlid,lde. O conselbo de compras, Sr. presidente,.
recebe as propostas, escolhe o genero, mas não o recebe.
Os e:eneros contratados são recebidos por outra entidade, a
quem compete fiscalisar na entrega ao almoxarifado a sua
qualidade, e daài ainda passa a uma terceiril mão para que
cbegue a bordo. Será talvez excentrico o meu modo de pensar; DJas nunca amei a subdivisão de responsabilidade de
modo que uns se desculpem com os outros. Não tenbo feliz-o
mento facto algum que me desgoste dos servicos do eonselb(}
de compras do arsenal de marinha; mas ó que acabei de
dizer é uma verdade que não se me 1)6de contestar. Pela
curta experiencia da minba administração, eu observo que a
coucurrencia perante o conselho de compras cada vez mais se
estreita.
Ainda ba pouco tempo tentei alargar a esplIera dos concorrentes, por me parecer que certos generos, com quanto
não fossem de todo máos, nao crào da qualidade conveniente
au bom fornecimento dos navios. Vim ao conbecimento de'
que os fornecedores desses productos não erão importadores,
mas que compravão a estes. Querendo cbegar a melbor resultado. ordenei que se annunciasse a concorrencia. para um
fornecimento maior do que o de tres mezes, pensaudo que
esta medida sómen'le por si seria bastante para trazer ao
conselho de eompras concorrentes. em maior escala, visto
como' o contralo teria de ser mais largo, e por conseguiute
mais vautajoso. Apparecêrão com eJfello, em vez dos seis ou
oito do costume. mais de 20 proponentes; qual foi, porém, o
resultado?
O S·R. SItYEIRA D;\ MOTTA :-Os r,ostumados forão preferidos.

. O SIl. ~milSTRo DA ,IAI\INHA : - Forão preft'ritlos aquellcs
mesmos que coslumav;10 fornecer, e forão prderiuos muito
razoilvelmente.
O SR. SILVEIIlA DA MOTTA.: ':"'Abi é que está a eousa.
, O Sr.. 1f1~lsTno DA 11,\m~u.\: - Exanl.inei allentarnente o
trabalho do conselho, vi com pasmo oITerLilS de cerlos pro,dnelos por uni preeo tão baixo como nunca obtil'e pari! mínha casa j e quo su·ccedcu ? Na t" vez, Sr. prpsiuen,le, qqe
se tralava de fazer a entrada do gcnero para aba:;tecimenlo
do almoxarifado, foi mister rejeilar todn a carne seeeu, tona
a farinha que tinba sido para ali conduzida! ...
O SR. SILVElfiA DA MOTTA: -Entretanto as amostras érão
superiores ás dos seis coslumados ...
Q Sil. FERRÉinA PENNA: - Creio que um dos membros deve
aSSistir á enlrau:l dos gencTos.
O SR. IfI1,jSTRO ,UA M.\llINnA: - A' visla ~estes e de outros
aclos, que se reproduzem conslantemente, acredito que os
conselhos de eorppras, taes quaes existem organisados, em
vez de ser um bem, .são.um mal.
. Naturalmente se ha de per~untar : cc Como pl'clendeis fazer
essas oompras? Voltais a.o passi!do? Ides encarregar "quelJes mesmos que a nxpe.riencia de hmgns nnnos deE Ô· ,lrou
que não davão satisfactoriJ resúlta'!o 'I" Senhores. mIo vos
direi já por inleiro o meu pensan]ento: eu organisaria um
outro conselbo, não de entid.)des helerogelÍeas, m'as do inspeclor do arsenal, do intendenle.;,
O SR. FERREmA PCIl~A: - Já houve'.

O SR.
Sn.
Irado já
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l.r'\HI~rrA :-A expcl'iencia nos tem 1l10~:'
que cJ la 11,10 se presla ús esperanças com que foi
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P~N"A'

- E é muito ,"cxaloria em cerlos

(j SR. SI1.u:mA nA MOTTA' - Se se reformar, fic<l peior c
ba de cU~[i!r mais dinheiro.
O Sn. lUli\ISTiW n.\. r.JARIi\iiA :-Notou" il.inlla o nohrr sena-

rlor, Sr: prc~jdcnLc~ r!l1C é dc~ner~s,;;ari:l a Hul.oris:..tci1o para
a.supprc~s,lo da capilnn;a d~ I~!:;lo-G1"o:>2.o. }~. mcil~.:fLo e:·:.
pressf.l da 5Up[li"cssiio d~~s~i1 c(!i'ji~ni;t te'H) umc: txplicac::o
rnzoay.el, -.u dim!nuição lio orc;]Jncnlo eIn rclucão ú (pú)i;!

que dIa disjJrnde.
.•
•
O Sil. VmmEHL\ PE[\i'\r\.: - Nilo ~c (1-.)\'c sliPPl"imir rOi ici
urna rCIJartiçiiô crcadi\ lwiú governo, c qut). Ó Uil éllll'ibuiç;'iü
do governo..crear e supprimir.
.
O" SR SILVEIIlA DA MOTTA: - E' uma eensura ao governo.
O Sp·. mNfsTRo 1>,\ MAHllarA: - A rctpcilo d~ fOi~.a nav~1
notou o"ltoorêldo ,sen~dor que cDnsign(:r{~o·se sómcnlc iiO orca~
~cn.to, ns quotas ncces~ariíls pnra. llc~gnmento t1n :~JüOfl praç;;ls
r16 pl'c.t, fOl'ça decretada pílríl ns clrcUlYISflncins ordintl.ritl~.
l)~ando lhe f.'~\fccia ~el~nos t~.cilfi? a uma epr.cha em que
cIl'cum.,lílnCI8S não Ei.W OrflJnanas. Eu dedaro no 1Jom'(,Hll'
s(!cnador que ino pilrccc que por rmquéloto as circui:l1;;l;wciilS
fIão e-ligcm ainda a d t:vi1çào da força ao r:umcrl) vütndo para
cil'cumstancitls cxtraurdinarifls.
O SR. MINISTRO DA M,\.R1:'\nA :.....:. ... C dó chefe da conia-I Notou o nO!il'e senn,lor o ilugmento da despcza da verlia
doria...
relativa il e,cu\a e bihhotheca de marinha .
. •0 SR. FER~ElI\A PENNA: - E" poUco IT.ais ou menos o que ,~Das .label1ar q~~ acompanbJo o ~rçamento., ~r}r?;idente,
e fOI reformado.
'c-se .1 nppl.eaçolo quc lem n '~Iba dc,tlo<l;l.. <. cnl!,' um
Já'houve
1
de ~ es dous est:\helecnllentos. liel1as se ccr.ccce evn:'enl')O SR. MINISTRO DA ll.\lllNllA: nJ:o prrmonente....
mente que OS fins a que se desLinão as quantias pedidas csUn
O SR. SILVEIRA DA ~jOTTA: - Vai-se aproxinlando.
delerminnrlo~ por lei.
O SR. MINIS:tRO' DA l'JAnti':l1A: _ ... e qUt se reunissem !Sob
Acom'pall?o, pOr~j~l. o nobh~J.6cníltlor no p~n;nmento .qufl
. <'1 . I
• i<t·
d'
di"
l"b d d d aconselha a convcrm,,!'i<l de eXLremnr-<e a vespez<l l,erttn~cg~~-~::~~ll;~ err::l~~ )~~' dd:poenne~'o;.e n1<lIS I er a e e cento.a cada UTjl desses serviços. Eu me esforço, senhorrs,
..
.
I
g....
com sJncero empenho pil~~"l fíllcr com, que riS llcspr.zí!~ {lo
O SR. SILYEIIlA Dl nlOTTA : - Penlos Incerlos.
.or;amento a mün cargo SCJiío desen['loc"das, de modo que o
O So. MINISTr.O DA MAnlNllA : - J:i v~, portanlo, o sonnl10 pod.e r Jegi~l~tivo e o P2~Z CCr.hê~.fíodcl~!badill~iclJl~ a ~p!,iique, aliberinrlo ao pensamento d" camara, não fiz IOni~ do I caça0 que tem os dl~rhell'o5 publlcos . .nJ:IS. P"l' mais ~ehe
que annuir tambem á minha opiniãu a re5jJeito da mat~ria, menl·~ Ilue tenha SIIJO o meu. empenho sohro 1\ mat,wr<l, o
.
_
scnrrdo l'C'con1..tecc qU3~ lendo sujo outl'O o ~y~(~m:l. até bOli~
. O _So. FEnREIIlA PENNA: -·Logo ? é reforma e nao cx- seg-uido, não póde a "ep"rticJo de cor,l:Ibi!i,ble r!e meri,dia.
lmcçao dos conselbos.
proceder cmn toda a facilidatÍe a esse tiesengloDamcato, come>
O Sn. lJINISTllO DA !lAr.lNllA : --" O nobre senador a quc-m fOta pnra de5ejar.
tenbo a bonr.a de responder observou aind:l que havia redu cJá tive occaõi;io de dizel' ao senado qne a neeessida,le Ih
ção na verba ~ Arsenaes --:- em relação á .proposta do go- prompta remessa dos documentos, c.om que se proeessão a5
verno. A reducção, Sr. IJI'esldenle, da verba - Arsenaes - conlas,1i6m (Ie subirem 110 tbesouro, da lo;;ar a que na conlafoi por mim consentida em razão de pnrecel'-me.que algumas (lona dI) mannha se Lrç;IO lançamentos englo~ados. Mas não
economias se podem fuzer nas r1espezaô daquella repartição ba duvida .que o descnglobamento da deSlJl'Zfl convem {j VC!·sem prejuiso para o serviço. Sem augmentar o pessoal d"s dade do orçilmento, convem ás C<lnlal'as e con"úm tilmDcm 0.0
úllicinas li limilando a dcsllcza ·desta verha aquillo que Ibe governo. JloTIJue aS8im m!'lbor OsenJis,H"t por sua perle a
li prOIITi~, acredito que com a quantia votada poderemos dur app\icação _das quantias destinadas lli\ra ce:t"s e det~;'rninada:;
andamento ao seu trabi!lho ordinario.
rubriC1ls. Neste propositú irei pijr diant3 em meu caminuo.
Reparou tnmbem o nobl e benador, a quem respondo, que
O nobre senador a quem r.csponrlo fe~ ain.da algu~las ohhouvesse grande dilierenca na verba relativa a capitanias de s~rvações ácerca(le obras de forlilicaçAo. Por jJ1i.rte do miportos, comparada com á que tem sido dispendidas nos dous niôlerio da marinb.1. senhores, já não lcmos obras rle fortaultimos exercicios. SI:. presidente, comquunto sejào certas e lezas no porlo do ltio de Janeiro. Ha algnns coocertos em
determinadas ns capilanias exislentes, me parace que a des- 1lndamento na no~ Via!:cm. Ainda os ba na ilha das Cobrns,
pezas de um anno póde não ser sempre a dos annos seguinté;~ mi!S não ~ão IIropl'J~mente obras de forli~cação, e tanto estas,
E' mistcr lembrar que ha de~pezas de material peculiares como as da lloa-Vmgem,estão a condU1r-se.
ás capilanias dos portos, que, sendo dispensadas em um IlrIOO,
Observou tambem o bonrado senador que no arsen:l1
podem tornar-se necessarias e urgenles n05 annos seguinles. se tenba admlt!ld.o umi! dlspensa de ponto em favor de emO SR. SILVEmA DA. MOTTA:- A di[erenca é no dobro.
pregados. que eqUIvale a uma verdadeira aposentadoria.
O Sn. MINISTRO DA ~I!RfNDA : ~ Accr;sce ainda que a
O S~. FERnEIRA PENN,t -Apoiado, e que agora se consagra
esta verba I~vou-se despeza, que JlJe é propria, e que nos por leI.
.
annos antecodentes figurava englobadamente em outras verO SR. MINISTRO DA IfAnl~mA,-No arsenal de ma:'iuba, ~~
l,as. E ahi está a principal raz~o do allgmento que se nota, nhores, existião cinco ou seis homens invalido;; pr mclcslio$
mas que tem explic'.lçao natural e legitima.
. adquiridas no serviço e ~or desê.,ll'es que tilluão solfridn
Acompanbo, porem, o nobre senador no pensamento de naqll.elle cSlahelecimento. Esles bomer", com ell'eito, tiU:lão
que essa instituição carece ser reformada...
dispeosa d;) ponto j eu dcclarei c5te facto á camarn do;;
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Srs. deputados, e ali pedi que se me insinuasse o procedimento que devia ter com esses infelizes. P~r~ d~spedi-Ios,
parecia-me commetter de algum modo lima InJnstlça; para
cons<lna-Ios, sem qne se prestassem ao trabalilo de todos os
dias, bavia uma irregulandade.
.
O Sll. FEllP.EIllA PE'/Gü: - Conceda-se-Ibes uma pensão e
venhão os decretos ás camaras para serem approvallos; é o
meio.
O Sn. MINISTRO DA MAlIIlI"DA: - Elles não estão dispensados completamente do serviço, fazena.algum trabalbo, mas
não estão sujeitos iL hora do ponto. Assnn como esses, outros
existem no arsenal de guerra.
O SR. FERllElRA PEi'iN.\: - E nas provincias.
O SR. MINISTRO DA !IAlIINDA: - Devo ainda em resposta ao
bonrado senador ohservar-Ibe que, tendo tido na maior consideracão as informacões que S. Ex. se dignou dar-me a
respeito dos estabeleéimentos pertencentes ao minis teria da
marinha qUi existem em Dlato-Grosso, tive todo o cuidado
de mandar l'eunir as informacües e:-.:istentcs a semelbante res
peito. Depois de alguns estúdos,cheguei a conhecei' que com
effeito a remocão do arsenal de marinha era de urgente necessidade. Logo que pude chegar a este resultado, expedi
ordens muito terminantes para que nenhuma despeza mais
se fizesse ali com eonstruccõeS. Devo bl'evemente tratar da
sua mudança, fazendo escofher o local onde dnva ficar melhor situado.
Passarei agora, Sr. prcsillente, a dar tambem li,l'eiramente ao honrado senador pela Bahia algumas informações
que devo ás suas jlerguntas, esperando que se digne de
descu1par-me se o não satisfizer completamente em todas,
porque dependem algumas de esclarecimentos, que presentemente não tenho commigo,
riotou o honrado- senatlor pela Bahia que a d~spe7.a feita
com a repartição de marinha até o anuo de '18::;6 seja muito
inferior áquella que se tem feito de 1856 em tlianto. Uma
explicacão cabal e completa, que possa satisfazer ao honrado
senadol:, depende por certo do estudo comparativo do quadL'o
de todas as despezas feitas nesses dous periodos. NãO me é
possivel de prompto assignalar, uma por urna, as causas
que determináráo esse augmento.
Seja-me porém, permittido, Sr. presidente, lembrar ao
honrado senador que de 1856 em diante abundão despezas
cOm novas construccj}es, que nos custárão crescida sommn.
Dessa época em diante datão algumas reformas imporlantes,
que nos trouxerão consideravel augmento de despeza. De
então para cá tem subido de valor o preço dos materiaes, e
avultado crescimento tiverão os salarlOs.
Os arsenaes tiverão maior desenvolvimento, a mão de obra
augmentou. o conseguintemento as despezas devião cresceL'.
Estas causas só por si explicão a differença. que observa o
lIobl'e senador.
Em satisfação ás explicacões quo me pede a respeito do
p'lrto de Pernambuco, eu air~i por hoje resumidamente ao
honrado senador que, depois de ~xaminar os pareceres a
que alludiu, eu cheguei a compartilbar com o nobre senadol'
as mesmas apprehensões a respeito das grandes obras que se
indi<;avã.o para o porto do Pernambuco, Não dissimulo, senholles, que me inclinei ás apreciacões do Sr. Gabaglia; todavia, para que eu pudosse tomar uma resolução definitiva
sobre a materia, que é digna de seria estudo. pareceu-me,
á ~ista do rompimento do isthmo de Olinda, que se tornava
necessaria uma nova visita do mesmo engenheiro áquelle
porto. Para ali o mandei, chamaodo a sua attençáo, não s6
para este incidente, como para o seu antigo parecer em relacão ás oLras do porto de Pernambuco. Este acaba de chegar,
é ainda não me apresentou o seu trabalho.
Espero estas informações, e sómente em vista dellas toma·
rei uma resolucão, podendo desde já alfirmar ao bonrado se·
rtador que prelérirei ir pouco a pouco, com passo seguro e
firme, reahzando os melhoramentos que os recursos ardi narios do paiz me permittirem, do que l\vel'turar-me na execução de .uma grande idéa; mas cuja applicação não esteja
cOLlvementemente demonstrada.
Com razão exigiu de mim o nobre senador pela provincia
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da Bahia o cumprimento de uma promessa que eu lhe havia
feito na occasii\o da discussão das forcas de mar, relativamente á doutrina do decreto de 29 de outuhro de 1863.
Sr. presidente, o decreto a. que aBude o nobre senador não
iutstaedire ito novo. A resoluçãO de 5 de novembro de 1796,
e o al vará de 13 de novembro de 1800 estabelecêl'ão que fi
promoção se fizesse na armada 3í1.por ant!guidade e 1í.i por
mereCllnento. O pensamento da lei uão fOI por certo que S8
attendesse sómenlo a um destes principias com exelusão do
outro; !<UltO assim que os combinou, determinando as proporções em que devião ser considerados para as promoções dos
oficiaes até. o posto de capitão do fragata. Entende entretanto o nohre senador que, não havendo quatro vagas em
que OS tres quartos por antiguidade possão ser altendidos e
um quarto por merecimento tambem o sejl, deve prevalecer
sómente o principio da antiguidade. Daqui resultaria,Sr. presidente, que as vagas se de.sem tres a tres, ou menos de
tl'es, Ilunca serião lIl'eenchidas por mereCimento, mas sempre
por antiguidade. Ura, a lei uão podia pr~screver o principio do merecimento, e ao mesmo tempo regulal' as causas
de maneira quo grando numero de vezes não pudesse ter
applicação.
O SR. BARÃO DE MURITIB~: - Fazendo-se a promocão
sómente quando houver quatro vagas, não ha inconvenieóte.
O SR. 1Il1~ISTRO DA IIlAnINH,\; - Que lezo decreto? Dispôz
que as vagas fossem preenchidas iL pro porção que se fossem
dando, de fórma que successivamenle se lizesso o prohencbimenta tres quartos por antiguidade e um quarto por merecimento.
Eu entendo quo, organisando-se o quadro da marinha e do
exercito com certas e determinada~ calhegorias, com um numero fim de olficiaes, teve-se em vista que cada um, no posto
que a organisação lhe designa, preenchesse serviços que se
tomITo necessarios; a vaga, portanto, razoavelmente, segundo o espirito da organisacão de ambos os quadros, na
minha opinião, deve ser prehênchida o mais depressa que for
possivel.
Eu sei bem que no nosso paiz jil temos tido designação de
dias certos e determinados em que estas vagas erão prehenchidas, porque se entendeu que podião esperar uma pelas
outras; para isso concorria tambem a necessidade de iuformações? que não podiãO ser remettidas ao governo senão em
certas epocaR.
Em ultima analyse, senhores, o decreto a quo alludimos
não fez mais do que tornar real a parte que a legislação dá
ao merecimento no preenchimento das vagas que so derem
nos postos de olficiaes da armada.
A isto se reduz toda a questão.
Reconheço, porém, SI', presidente, que esta materia, habilmente manejada pelo nobre senador, se pó de .prestar a
largas discussões; IDas é tambem verdade que a oplRlão que
sustento, fundado nos principios estabelecidos pela legislaçãO
em vigor, é procedente.
Perguntou mais o honrado senador qual o destino que S6
pretende dar a duas machinas da força de 200 cavallos, quo
lbe constava qile estavão . em eonstrucçáO no arsenal da.
córte e em Pernambuco. Estas machinas, a que se refere
o nobre senador, erão destinadas para os navios transportes
que se mandárão constrUir, navios no systema mixto:
E' verdade, Sr. presidente, que precisamos de navios de
guerra mais do 'lue de navios transportes; mas é tambem verdade que os nossos antigos transportes estão deteriorados,
nenhum existe mais Ras condições de prestar .algum serviço.
Não era, portanto, fóra de proposito quo Sff tivesse mandado
constrUIr mais dous navios COI!l applicação especial' a este
destino.
Não posso presentemente dar ao honrade senador as informações que pede a rosl?eito do dique; eu as darei ao senado
logo que as tenha reuOldo.
•.
.
.
Tendo dado a hora, ficou a dlscussiio adiada; e, retlrao
do-se o,Sr. ministro com as mesmas formalidades com que
foi reeeb.ido, o SI', presidente deu para ordem do dia se·
guinte;
1" parte, - 1" discussão da proposição da camara dos
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Srs. deputados, approvando a pensão concedida a D. Constança de Paiva Lopes Gama, filha do fallecido visconde de
IIIaranguape; e o resto das materias ja designadas;
2" parte.- Continuacão da 2" discussão da proposta do
orçamento, com as emen'das da camara dos Srs. deputados.
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.
66" sessão
EM 23 DE AGOSTO DE 18ei.
PRESlDENCl.l. DO sn. VISCONDE DE ABAETÉ.

Sumamo. - Expediente. - Diversos ofllcios, alguns dos
quaes acompanhando proposições. - Oiferta de Antonio
José do Amaral. - Pareceres. - Ordem do dia, 1" lJarfe.
- l)ensão a D. Constanca de Paiva Lopes Gama. - Requerimento do Sr. harrro de S. Louren~o. - ltetirada
verbal do dito requerimento pelo mesmo senhor. - Com- panhia. União e Industria. - Diseurso do Sr. Ferraz. 2" parte. - Orçamento da marinha. - Discursos dos Srs.
JolJim, Silveira da Motta, e ministro da marinha. - Encerramento da discussão.
A's 11 horas da manhil, achando-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, !Ilafra, Teix.eira de Souza, Mendes dos
Santos, visconde de Sapucahy, Rodrigues Silva, Ferreira
I'mna, Paranhos, l/crraz, barão de S. Lourenco, visconde
de Suassuna, Pompeu, harão de Muritiba, Piménta Ilueno,
Souza Ramos, mal'quez de ltanhahem, Araujo Ribeiro, Jobim, Siqueira e Mello, Cunha Yasconeellos, Dantas, mar·
quez de Olinda, D. Manoel, marquez de Abrantes, Zacharias,
Silveira da 1I10tta, Fonseca, barão de Pirapama, Souza e
1I1ello e Dias Vieira. o Sr. presidente abriu a sessão.
Comparecêrão logo depois os Srs. visconde da Boa-Vista,
visconde do Uruguay, marquez de Caxias, Candido Ilaptista,
Souza Qneiroz, Candido Ilorges, Souza Franco e Dias d~
Carvalho.
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Antonina,
llarão de Cotegipe, barão de Maroim, barão de Quarahim,
Carneiro de Campos, Eusehio, Paula Almeida, Paula Pessoa,
Almeida e Albuquerque, Sinimbú, Fernandes Torrcs, Furtado, Nahuco, Ottoni, visconde de Itaborahy e visconde de Jequitinhonha.
Foi lida e approvada a aela da sessão anlecedente.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE.

Officio de 22 do corrente, do 1° secretario da camara dos
deputad01l, communicando que a mesma camara aprovou as
emendas feitas pelo senado a proposição da dita camara sobr.e hypothecas. e que a ia dirigir á sancção imperial.-Intelraáo.
Outro, de igual data, acompanhando as seguintes
PROPOSiÇÕES.

A assembléa geral resolve:
.
« Art. 1° Fica o governo autorisado para crear na provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul e nas outras que se
Achar.em em identicas circumstancias, um procurader fiscal
espeCial, ao qual ficaraõ pertencendo exclusivamente as attribuições,que pelas leis e regulamentos em vig-or, tcm o pro. curador fiscal da fazenda sobre as terras publicas legitimações de posses e revalidações de titulos.
'
« A~l. 20 Este procurador fiscal das terras publicas terá
a gratIficação annual de 1:000$.
" Art. 3' Ficãorevogadas as disposições em contrario.
« Pa.ço da camara dos deputados em 22 de agosto de 18ei.
-Barao de Pl'ados, presldente.-Pedro Luiz Percil'a de
Souza, 1° s.ecr.etario interino.-Henrique Limpo de Abreu
2° secretario lI1terino.-A' imprimir. •
'
« A assembléa geral resolve:
« 1\ rt. 1.0. O gover.n~ fica au~orisado a mandar pagar a
D. ~oanna Rlcard.a VIClra d.e Freitas, filha do finado capitão
Jose da Cruz F!eltas, o melO soldo de SeU pai.
« Ar!. 2. ° FlCão revogadas as disposições em contrario.
« Paço da caroara dos deputados, em 22 de agOiito de 1864.

_ Barão de Prados, presidente. - Tito Franco de Almeida.

1. secrelario.-Pedro Luiz Pereira de SOMa, 2° secretario.

-A' imprimir. II
A assembléa geral rosolve :
« Ar!. 1.0 "Fica o governo autorisado a mandar ahonar a
D. Mathildes Emilia de Vasconcellos Pinto Leal, a importancia do meio soldo de seu finado marido o hrigadeiro Manoel
Peixoto de Azevedo, sem prejuizo da pensão .que já recebe.
« Art. 2 0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
« Paco da camara dos deputados, em 22 de agosto de 1861.
- Barâo de Prados, presidente. - T. Franco de Almeida,
10 secretario.-Peclro Luiz Pereira de Souza, 2° secretario.O mesmo destino."
Carta do capitão Antonio José do Amaral oITerecendo um
exemplar em 3 volumes, da sua obra Indicador da legislariio

militar.
O Sr. presidente declarou que li oiferta era recehida com
agrado, e ia a archivar-se a dita ohra.
Pelo Sr. 20 secretario forão lidos os seguintes
PAnECEnES.

A commissão de constitui cão examinou as actas da eleiçii.o primaria a que novamente se procedeu na parochia da
villa do Patrocinio, da provincia de nlinas Gcraes, por se ter
annullado a outra que se fizera em setembro do ann o passado
para preencher a vaga acontecida pelo fallecimcnto do Sr.
conselheiro Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos; e não
achadno no processo da eleicão defeito algum, vindo pclo contrario, scgundo o testemunho das actas, que a leI foi em
todo o ponto observada, é de pare~~r que a dita elei~ão seja
approvada.. e se reconheção legltlmos, para servIrem na
actualleglslatura, os eleitores procedentes deUa.
A commissão julga do seu dever declarar que, depois da
apuração das cedulas, o cidadão Francisco Alves de Souza o
Oliveira, um dos mesarios quo até serviu dc secretario,
apresentou um protesto expondo quc certas autoridades policiaes tinhão intervindo na eleição; mas esse protesto foi
contrariado por outro mesario, e por um cidadão, que juntou
documcntos cm contestação das arguições produzidas. Assim
que nenhuma prova se exhibe que vahosa seja contra a
eleicão.
Pâço do senado 23 de agosto de 1864.-Visconde de Sapucahy.-Souza Ramos.-Visconde do Uruguay.
Reservado para entrar na ordem dos trabalhos, imprimindo-se antes.
O governo imperial, pelos decretos ns. 3.049 de 6 de
fevereu'o de 1863, 3.161 de 9 de outubro de 1863, e 3.263
de 21 de marco do corrente anno, fez coucessão a Luiz Bouliech para lavrar minas dc carvão de pedra que por seu fal·
Iccido pai tinhão sido descobertas nas margens do rio Jaguarão,
provincia de S. Pedro, bem como outros mineraes,excepto os
diamantes. •
A comm issão de emprezas privilegiadas folga por notar
que nesta concessão se tenha o governo aputado do systema
alé ha pou co seguido, autorisando individuos e companhias
a lavrarem terrenos mineraes sem nenhuma attencão aos capitaes indispensaveis á empreza, e não tomando'provindcncias que resguardassem os interesses do estado, e a seguranca dos individuos empregados nos trabalbos.
N"as condições impostas pelo governo, e a que se sujeitou
o emprczario, umas estão na alçada do poder executivo, out,:as, .porém, dependem da a.pprovação da assembléa geral leglslatlva,e comquantoa condição 18 das quo acompanhárão o
decreto n. 3049 de 6 de fevereiro da 1863, dispunha que todas ficão .dependentes .da approvação da mesma assembléa.
comtudo,Julga a commlssão que só tem de tratar das que não
pertencem ao governo estatuir, e deste passa a occupar-se.
Pela condição G' das acima. mencionadas se firma o monopolio da mineracão do carvão de pedra dentro de uma arca
muito superior a ei)) que é permittido ao emprezario lavrar;
re~uItando.dahi que minas muito ricas., e que possão contribu.ll' vantajosamente paTa o desenvolVImento da riqueza pubhca, e vantagens parhculares, se torneIA estereis, e COmO se
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não existissem, por espaço de 90 annos. Basta o si.mples
enunciado deste favor para não merecer elle approvaçao do
poder legislativo.
O monopolio, que a cond}ção 6' prete~d_e !ormar, em beneficio de Douliech, é amphado pela condlçao j ' que concedelhe o privativo ao de transporte do carvão de pedra pelo no
Jaguarão e seus affiuentes, e nos logares em que actualmente
não sãO navegaveis, e se tornarem taes por trabalh03 do em.,
., .
.
\Jrezario.
E' tão vaga esta ulllma condlçilo que pode sUJeltar a ml.~e
rar.ão que tiver de exportar seus pro~uctos por aquelles llOS
aos caprichos do emprezario. Wposslvel, e mesmo erovave.l,
que nos cursos de agua menCIOnados por falta ~~ IIldustna
deixe do haver navegaçao, e ao mesmo tempo eXls,ta um ou
ontro pequeno obstaculo que a dllliculle. ,Dada e,ta ~yeo
these, o emprezario, mediante ~enu~ sacl'lficlO ~eCUlllal'lO,
desemharacará o rio e o monopoltsara CID beneficIO propno
e prcjuizo do publico e de muitos cidadã~s brasileirOS. Se o
emprczario fizer canaes laterae;, ecl~sas, 0l! outras obras Importantes, de equidade seria que se mdemmsasso por alguma
retribuiçjio dos que se utilisasse de seus. traballlOs, dos gastos feitos e auferisse me~mo um beneficIO, como reeompensa.
de seus t~lentos e sacrificios; mas restringir o curso natural
dc um rio, propriedade do es.tado a.o uso partlCul~r de u,m
individuo, sem atten~ão aos dlspendlOs por este feitos, n<iO
parece razoavel á commissão.
. .
A condicão U, que isenta dos (hrellos, por e,paço de
cinco annos - contados da época em que começarem os trabalhos, todo o' machinismo, utensis, quaesqu.er outros artefactos
ou materia prima, que forem necessal'las para lavrar a
mina, entende a commi~são que pód~ :er. approvad.a, decla·
rando-se, porém, quo som~nte ficarao hvres os direitos dc
consumo, e não os de expedICnte.. , .
.
.
(( A commissão dc emprezas prevlhgladas, é, pOIS, de pal~
cer que: i", não se approvo as condições 6' e 7' que balxúrão com o decreto de 6 de fevereiro de 1863; 2", se declare que a isencão dos direitos se limite aos de consumo;
3", não tenha ô emprazario direito de desapropriação dos
terrenos particulares, e que com estas emendas seja adoptada
a resolução de 21 de junho proximo passado, remc~tlda ao
senado pela camara dos Srs. deputados ; fi~ando, porem, e~
tendido que o emprezario, ou a comranhla por clle orga~l
sada, so sujeita á legislação do impeno e que a ~l'provaçao
dada pela assemuléa geral nao isenta o emprezano das multas nem da caducidade da concessão, se em qualquer destas
penas tiver incorrido por não execução das condições im
postas pelo governo, c que se acMo em sua alçada. . •
Na conformidado deste parecer offel'ece a COlllmlssao as
seg-uintes clllendas :
. .
No final do arl. i" accrescente-se: suppnnundo-se as
condicões 6" e 7" das que acompanharão o decr~to n. 3,019
de 6 de fevereiro de 1863, e a faculdade cQnceJlda pela se~ nnda parte da condição 5" d~ mesmo dc~rcto para a
desapropriação dos terren~s Jlossuldos por llarllculares. . •
§ 1." A Isenção de dIreitos de que trata a condlçao
H' refere-se tão SÓlllcnte aos de consumo, e nao aos de expediente.
..
§ '2.." O emprezario, ou a companhia orgamzada por
elle fica snjeita em tudo á logislação do imperio ; e pelo facto
da approvação dos decretos dada POl' esta resolução não fica
o primeiro isento de qualquer pena, ou mullas, em que
haja incorrido, ou venha a incOlTer.
~ala das sessões, 20 : de agosto do 186<i. - 111. F. de S.
ilIello.-Candido Borges.-l1Iuritiba.-O mesmo destino.
ORDE~I DO DIA. - i" PARTE.
PENSÃO AD. CONSTANÇA DE PAIVA LOPES GAM,L
Entrou em i" discussão, passou para '2' e desta para 3", a
proposição da camara dos deputados, que approva a pensão
concedida a D. Con-stanca de Paiva Lopes Gama, filha do
finado visconde de nlaranguape.
ADIAMENTO DA INNonçAO DE CONTRATOS DA COMPANDI,~ UNIÃO
E INDUSTRIA..
Seguiu-se a diSCuSSãO, adiada na sessão antecedente, do
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requerimento do Sr. barão de S. Lourenço, propondo o adiamen to, em i" discussãO,> da proposição da dita camara q~e
autorisa o governo a IOnovar os contratos d~ companhia
União e Industria.
o !!ir. Ju,rão de S. LOlU'eu,"o (lJela ordem): - SI'.
presidente, as minhas intenções, quan~o tiz ~ requerimento de
adiamento, não erão de pl:olongar a. dlscussao; mas tenho conhecido que elle não fOI bem aceito, nem por gregos, nem
por troyanos, e principalmente porque dizem quo eu quiz de
alguma maneira ?brigar as commlssões a. tr~ba!b~rem dcbaixo de certas Vistas, do que de prev.en9ao mdlcao quol o
voto do senado, que ainda o não expnmlO; porqu~ digo no
re([uerimento: " para dar o seu parecer sob~e o melO que se
dcve adoptar de alliviar a perda, dos acioOls.tas com me~os
prbjuizo do tbesouro. » Enlenderao que deVia .se~ um ad.I~
mento indefinido sem clausula, e que as commlssoes devlao
escolher o que m~lhor conviesse.,
. .
Nestas circunstancias e mesmo porque, talvez, a vista do
progresso da discussão, convenha um adiamcnto depo!s della
bem elucidada, eu peço a retlrada ?O meu reguenment~.
Consullado o scnado consentiu a retll'l\da do dito requenmento; e proseguiu a i" discussão da dita proposição.
O S,'. Ferraz: - Eu esperava, SI'. presidente, que o
nobre ministro dos negocios da agricultura se dl.gnasse .de
ex pôr á casa o estado da questão de uma maneira mullo
clara; o nobre ministro, porém. eontentou-se em revelar-nos
que se havião feito alg-umas investigações sobre o e~tado da
companhia, sobre o valor aproximado. das obras. f~ltas por
ella na estrada respectiva, e não so dignou de mnllstrar-nos
esses esclarecimentos. Quando se trata de uma questão tão
importan te, que não é de c~rto 1OO.~ .para as despezas do
aceio da casa do suplemo tnbunal de JUStIÇ":, mas dezenas
de contos, mc parece quo. to~os os ~sclareclment~s dev~m
ser prestados no corpo legislatiVO. HOJe os temos nos? Nao,
absolutamcnte não. Parece-me que so snppõo que oada um
dos membros do poder legislativo está sulficientemente esclarecido ; eu não duvido flue o esteja, mas por certo não
o está oflicialmente. como lhe cumpre.
S'·. presidente, 'o nobre mijlistro, de~ois de cmpe~har-se
muito na discussão para provar a neceSSidade da medida e a
~ua utilidade felizmente disse quo o projecto sc baseava em
oq~idade, qud nós .devia~lOs ser. eguitativ~s para a companbia
União e lndustna, cUJU poslçao e ma .. Mas, senhores,.o
nobre ministro se esqueceu de quo a pOSiÇãO da companhia
foi sempre má, se não desde o seu começo, ao menos depOIS
de algum tempo, e que neste estado q~er _o governo., quer
os particulares, quer os seus credores tlllhao conheCimento
muito profundo de quo ou em breve, ou em mais algum
tempo, as co usas devi<io ser acal:retadas ao. ponto em .que
nos achamos. Para mim não fOI nunca objecto de dUYlda,
Sr. presidente, que o estado havia necessariamente do
carrcgar com os onns da companhia, não no ponto em. quo se
acha; não foi objecto de duvda, quando eu .cumputel a despeza provavel e vi quo a companhia apenas tlOha 3,000:000$
de capital; a despeza provavel poderia ser de 1'2.,.OOO:OOOj
ou 13,000:000.i5 e chegou .cffectlvamente a qumze mtl e
tantos contos senão a maIOr; sendo apenas o capital dll
cJmpanhia d~ 3,000.000;Jl eiTectivos, como disse, e de
'2. 000:000$ em accões que n,\o forão emlllldas.
'O COl'p~ legislativo decretou n? anno de 't859 que, levantado o emprestimo. o govorno podia desapropnar em parte ou '
em todo a estrada de que se trata, e dahi já o senado pódo
avaliar o receio que havia do que e.sta ?bca não podes~,e ser
levada a elfeilo com os recursos ordmanos da companhia. O
nobre ministro da agricultura, porém: e o nobro senador pela
provincia da Babia que offereceu o adiamento q~izerão fazer
recahir a culpa sobre o governo e talvez sobre (111m.
O nobre minis tI'O diss,e que eu tinha sanccionado a lei. A
camara sabe que a sancção não é uma atlribuição do ~oder
executivo; não ha exemplo algum de uma lei não sanCClOnada nos tempos modernos e mesmo nos antigos. Eu fiz unicamente o contrato em consequencia de um preceito da lei.
O nobre senador pela miaha provincia foi m,ais além, d.isse
que tudo isso foi por que o governo gostava de exammar
quantos pratos cada um individuo tinha.. ,.
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o Sn. BAnÃO DE S. LounENço:-E influir em tudo.
O Sn. FEnnAz:-.... e influir em tudo. 1Ilas, senhores, se
alguma pessoa nITo póde por modo algum estar autorisado
para fazer esta increpação, é o nobre senador....
O Sn. BAnÃo DE S. LounElIço:-Que nunca desfructou nada
até hoje.
O Sn. FEnnAz:-.... que fez o primeiro contrato, o qual
dava o privilegio exclusivo sobre tudo.
O Sn. BAnÃo DE S. LounElIço:-O que?
O SR. FERRAz:-Veja, todo o privilegio exclusivo sobre passagens, sobre transportes, sobre vehiculos, sobre tudo.
O Sn. DAnÃo DE S. LounElIço:-Mas não lue dava dinheiro.
O SR. FERRAZ :-Ainda mais; 'dado o privilegio exclusivo,
contratou a direcção da estrada até o rio das,velhas.
O SR. DARÃO DE S. LounElIço:- OI! •• :.
O SR. FEnRAZ:-Até o rio das Velhas, sim.
O Sn. DARÃO DE S. LounENço:-NITO.
O Sn. FEnRAz: - E se o nobre senador hontem disse que
o governo devia prever !,Iue fi estrada de ferro, chegando as
margens do Parallyba, Inutilisava uma parte das obras da
União e Industria, porque, quando se tratava da estrada de
ferro de D. Pedro li, cuja direcção, Gujo traço era conhecido,
fez esse contrato, que podia ser prejudicado em consequencia
da mesma estrada de ferro?
O Sn. BAnÃo DE S. LounENço: - Eu contratei do Parahyba para lá e não para cá ; isso não ficava prejudicado com
a estrada de ferro.
O SR. FERnAz (L~.)
Daqui vê· se que para lá e para cá, conforme certa h]'pothese.
Está visto quo é uma parto quo abrange a estrada de
ferro. (Coníinúa a ler.)
•
O Sn. nARÃo DE S. LOUREl\CO:- Lá vem adiante uma
ex cepção a isto.
•
O Sn. FEnnAz:- 1Ilas. Sr. presidente, todo o mundo não
vê, que uma estrada do rodagem, em comparação com uma
estrada de ferro, produz menos vantagem do que aquel1as
que o nohre senador podia entrevá do seu contrato? No momento em quo tudo é estradas de ferro; que as commUl1lcacOes 1101' meio destas tornão-se mais rapidas; que maiores
-Vantagens para o commerci.o, para as industrias, para as 1'0pulacões se obtem; na ocaSião em que o nobre senador estaheleéia um contrato para a execução da estrada de ferro de
D. Pedro lI, devia tambem celebrar outro para uma estrada
de rodagem, que por esta seria prejudicada.
O SR. BAnÃo DE S.LOUUEIlÇO: Não L1zia mal: antes ajudava a obra.
O Sn. FEURU: - E qual foi o resultado? Compute-se o
que custou uma legua desta estrada com o que póde custar
urna legua de estrada de ferro, e diga-se qual foi a vantagem
deste contrato?
Eu, pois, Sr. presidente, não entendo que se possa dizer
que o governo, qne os successores do uobre senador, procederão da ll1aneir a que o nobre senador declarou; se houve
erro, foi da iuiciativa, e a iniciativa não pertenceu aos seu.
successores, pertencen ao nobre senador.
O Sn. BAnÃo DE S. LounENço : - Eu não iniciei a estrada
para cá, a que está prejudicada, nem dei a garantia de juros.
O Sn. FEnRAz: - A idéa da estrada áquem do Parahyba
é do contrato, a garantia dos juros por certo foi iniciada na
camara dos Srs. deputados pela mesma razão por que foi
iniciada a jndemnisaç~o que agora se pretende. A estrada
áquem do Parahyba fOI tambem decretada pela provincia do
Rio de Janeiro, e aceita pela camara dos Srs. deputados.

O Sn. BAnÃo DE S. LOURENÇo:-Essa é que fica prejudicada.
O Sn. FEnuAz:-Ainda assim vê-se que mesmo fica prejuuicada aquella que vai além, porque necessariamente a
estrada de ferro hoje ou amanhã tem de percorrer todas esses
logares..
O SR. nAnÃo DE S. LouRENço:-Não é nestes 50 annos.
O SR. FllnnAz:-Não póde ser muito antes de 50 annos,
porque o progresso marcha, em sua marcha destróe ajudado
pelo tempo touos os obstaculos que encontra, e á final
triumpba .das vontaues que se lhe oppüe, de tudo quanto o
empece, e as nossas necessidaues hão de ser attendidas como
convém.
lIIas, Sr. presiuente, o nobre senador desejava uma sahida,
elle a achou. Naturalmente cu pensei que eIJe tomasse a
dianteira na opposicão a este projecto; o nobre senador o
approva, eis a sabid,i.
O Sn. BAnÃo DE S. LounENço :-Eu nãe disse que appro·
vava.
O Sn. FERRAZ :-0 seu auiamento importava na sua segunda parte a approvação do projecto, e esta é a questão que
occupou o nobre ministro do commercio, agricultura e artes.
Pergunta-se: qual o meio de sabida? A fallencia? Senhores, !ta muito tempo que a companbia não tem os meios para
fazer face aos seus empenbos. Quando se mandou contrah ir
o emprestimo, era porque ella dizia que necessariamente o
emprc.stimo era o ultimo onus do estado em seu favor; o
emprestímo se fez, não foi bastm!te: como o fogo a compa·
nhia nunca diz-basta-, e assim nesse estado vai além de
tuuo, alem de to ria a méta.·
.
Eu desejava felieitar a todos os interessados da companhia,
mas o encargo para o estarlo é um encargo muito grande, e,
como eu já ponuerei, na difllculdade financeira em que nos
aehamos, é insuportavel nos arriscar a muito.
Mas. senhores, que houvesse a fallencia da companhia: o
que resultava ao estado? A unica perda do seu capital, a
unica perda desse capital de que é garante o governo do
Brasil em consequencia do emprestimo a que se procedeu
em Londres.
O Sn. nARÃo DE S. LouRENço:-E o que jil deu.
O Sn. FEnRAz:-O que deu forão os porcentos da garantia
de juro.
O SR. nAOÃo DE S. LOUnEl\ço:-Para a colonia.
O Su. FEnnAz:-Isto está ainda no projecto.
Bem. Senhores, eu eslava prompto a dar o meu voto para
a quitacão deste debito, carregasse o estado com este onus,
desse ahda mais estes 200:000,;3 que se pretenue para a
colonisac,10 e bastava: a companhia não ·podia viver com
sto? seu' estado não melhoraria? Decerto que sim. Mas, senhores, havemos de perder tudo isto e a~n~la mais o l)Ue não
se púde computar, porrlue o nobre mllllstro de agl'1cultura
ainda não computou o sacrificio que dovemos fazer; ainda
mais devemos carregar com os onus de todas as dividas de
quanto credor se possa imaginar, possa existir, presentes e
futur05 ?
Eu tenho medo destes contratos, já fui victima de um
delles, e peç.o á camara que altenda que uma pala,:rinha só
póde dar aso a mUItas cousas. Não obstante as mlllhas re·
clamaeões em um certo contrato (perdoe-me o senado que
eu nilô diga qual é) entendeu-se que se devia usar destas
palavras-« ceder das dividas activas e passivas ))-; reclamei contra isto, disserão·me « E' erro de redacciio, v]i-sa
ememJar )); e o resultado, senhores, foi como todõ o mundo
sabe, destas palavras mal empregadas resultárão um grande
onus para o Estauo.
O Sn. BAUÃo DE S. LOUOENÇO dá wn aparte.
O SR. FEROU: -A minha consciencia está isenta de remorso neste fJonto, combati tudo.
l\las eis aqui, Sr. presidente, uma sabida que não podemos
muito bem consagrar em um projecto; pois hem, a companhia
fique tl'unquilla, gyre corno quizcr, nós não IlJe tomamos con-
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las, nUa lhe p~di~os a in.demnisação de cousa alguma, nem
mesmo a contrlbUlção de Juros e a amortlsacão da divida.
Ora este pensamento é tanto mais digno do allencão
quando o nobre. ministro da fazenda em '1859, opinando nêsta
casa em opposlção ao honra~o senador pela província de
S. Paulo, o Sr. Fonseca, diZIa que não devia-se tirar da
companhia a direcç<Lo e a ,!-dministração das obras por gran·
des desvanta~ens que dabl podlão resultar e uma dcssas
desvllntagens é. aquel.la que.é .conhecida po;' todo o mundo,
que o estado e o pelO r adnunlstrador que póde dar-50; e
segundo este pensamento, que aliás levou rle vencida a tUlI~
naquelle tempo, a lei passou, e não foi admiltida uma outra
quaI9~er, em consequencia da qual podesse ser tomada a
adllulllstracão para o estado
!\le pareée, Sr. presidente; quo isto ainda deve ser allend.ido pelo corpo legislativo; mas eu esmoreço, quando consldcro nas co usas do nosso p~iz em relação. ás emprezas.
De uma parte e de outra nos meus ouvidos ouço sempre dizer: « Houve uma promessa. » Se trata-se da estrada de
ferro de Pernambuco, promessa; se trata-se de qualquer
outm cousa, promessa; sa trata-se da União e Industria,
promessa. Mas promessa de que?
Sobre- a União e Industria, dizia-se que bavia uma carta
do mllllstro da fazenda ou do imperio do gabinete a quo pertencl, quo essa carta estava assignada por mim. Pedi a um
de meus amigos na ca~larn dos Srs, depntados quo exigisse
e,ssa carta ou esse olliclO; fez-se um rcquerimento neste senUdo, creio ~ue ha mais de 20 dias a di,.cussão desse requerimento esta encerrada, e alOda não fOI votado, Appareceu
esse documento.
O SR. SII.vEm" DÁ nIOTTA: - O governo porquenãoo mandou ent,lo ?
O SR. IIERRAZ: - NilO existe, meu caro amigo.
. Perguntava-se-me deste modo: « póde-se adiantar algum
dlllbelro por conta do emprestimo?" A resposta foi a seg'umto: « o governo llão.gnrante nada, mas parece que dentro das forças do emprestlmo póde-se fazer alauma transaccão
com a companbia, '~ Mas isto em quando tinba-se mandiÍdo
\lroce~er ao emprestlIllo em Londres, e quando mesmo a directona d.a companbia dec1nrava que o emprestimo era mais
que sulliclCnte para fazer faco aos seus desempenbos aetuaes
e lu~Ul'os: ~ara qu.e, poi.s, estas cousas? Islo deu logar me,mo a pOSIÇ,LQ que tomei n~sla casa, pOl'que desejo que scja
apresentado cste documenlo.
nlas, depois de um requerimento que um de meus nmigos
fez na eumara dos deputados, dl,se: « Ob! não, não cxi,le
tal ,Iocumento ,,; e, felizlllenle, dous dos nobl'es min'stros m~
declarárão que tal olicio ou carta não tin!Ja nada que pUllesse
encerrar uma promessa da parle do governo.
O SR. Mlmsmo

DE

? Sil .. FEnRAz : -

ESTRANGEIROS: - Apoiado,

Mas di~so-se lo.~o: « Não é essa a proprome3sa mUlOi" millS forte) de Jl1n.ior seflUrança; » e o que eu deploro. Ningllem tém o direito de fazer pr?mcssas emquanlo subsistir enlre nós o govcr"O represenlalll'o, antes .do corpo i~gislativo decretar (rual'lu~r medula ; qualqner.mt.errerencla nesto ponto, [Jualquer pl'omessa
vem a ser uma mdlscnção,
O Sil. CANDlDO BORGES: - Um erime.
. O S~. FEnnAz: - Não di~o que um crime Ullla arande
IIldlscnção; c eu peço a Deus que jllumine' áquell~s que
faz.em para que se contenhITo dentro do circulo de suas attriblllções. Eu n,lo. Sr. presidente, que pessoa alguma ....
. SR. PRESIDENTE ,: - V. Ex, rerere-se scm duvida aos mImstros responsavels ... ,
Sn. FER~AZ: - V. Ex. que se importa que eu mc refira
a Isto ou aqulllo? V. Ex. que tem com isto?
Sil. pnESIDENTE: - Eu pergunto se V. Ex. se rcrere a
I11mlstl'OS responsaveis.
• O SR, FERRAZ: - O' meu Dcus!
O SR. BAnlo DE S, LOURENf.o: - Relere-se a quem póde
prometter.
•
lne~sal

.o

.o.

e
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<? Sn .. FERRAZ : ~ lia muito tempo vejo que V. Ex. vai
mUlto alemda pOSIção que occupa nesta casa.
O SR. pr,ESlDENTE: - V. Ex. póde continuar.
.o SR. FERnAZ: - Com eITeito! Eu me bavia antes refer,ir a um racto, ao facto da promessa feita á compan!Jla da estrada rle ferro de Pernambuco, promessa cscripta,
e.como esta podem !Javer outras promessas. Repito: não ha
mnguem que possa rüzel' promessas sobre objectos que constituem allribuições do poder legislativo, Eem que falte ao seu
dever, sem que compromctta a sua dignidade o a dignidade
do corpo legislativo. Porventura será licito a um ministro
aRnnçar qne o capital de uma. compan!Jia será augmentado,
quando o corpo leglslntlvo não o tenba decretado? Por certo
que não,
Mas, Sr. presidente, ainda nos falta o pareeer do conselho
de estado sobre esta matel'la. Ha um parecer do conselbo de
estado: porque o corpo legislativo não ba de ter conhecimento desse parecer que podia olicnta-Io nesta discussão '?
O SR. P.tRA"nos :-Está no reltorio do mioisterio da agricultura do anno passatlo.
O SR. FEnnAz :- Não o vi. A razão em que "e fundou o
p~recer do conselbo de estado, segundo me informão, é para
mim uma raz<lo que nem podia bem ser aventaria ante o
corpo legislatiVO. O conselho de estado só baseou o seu pareeer em ulTla razão muito individu~l, Illuito particular: na
rumu que podia cnusar a não passa~em ,Ie uma medida
des~a natureza a llm individuo quo na boa fé tinfla fornecido
cap,ltaes para os t,'nbalbos e obras da mesma companbia:
Eu pergullto, meus senhores: ando em alQ:um dia uma
razJo tal podia ser apresentada ante o corpo 'regisI.llivo ou
mesmo ante o gnY3rnO de um paiz? O individuo ou particular
quo f,ornece c~"pltaes na occaSl;lO em que 50 llle pedem, deve
eXanllníll' I) est.auo uo dCVCllol', se ossos capitacs são seguros,
se o pagamento da divida púde ser leito com muior ou menur
deIllora; esta é a obrigação do capitalist,\, este examo é
comesm!Ja em todos os escriptorios de Lnnqueiro. Se ello n;l(l
o fez, se não tem segurança, a si deve allribuir todo o rual
qne possa hüver; por conseljueneia procuremos outra razão
mllS nunca e s t a . '
)
Qnal porém a razão por que nós devemos hoje decretar uma
']uanlta supenor tnlvez a ti.OOO:UOO,s? O nobre ministro
acena-me que não; eu não sei, nem posso avaliar os empe·
nbas da companbln, Porquo razilo '? Disse o nobre ministro:
" Por equidade,
Sen!Jores, esta materia não é de equida de ;. quondo i.c trala de gral'ar o estado com uma despeza
desta lInportaneta, '1ue nccl'siariamente acarretarú s:lcl'irJcios
da part~ dos eidad'los contribuintes, não é a cIluidade uma
razão que dcya prevalecer, é preciso uma razão do utilidade
l)

UlUa razão de cOI1"cniclIcia.

'

!lIas re5pondeu-,e-me: "A eitrada existe." A estrada existe
sem duvida algumil, e tJílra

c~t3 fim foi qne cOllccdcr[(o-s~

todos os favores que ,.o pctliruo, l'UO só garantia de juros,
ma5 aInda um emprcstllllo não pequeno, um emprestimo que
a1Jsorve annuillm~ntc uma pül'le da nossa renda.
Mas llavemos d~ desprezai' a estrada, llavemos de nbandona-Ia? Est" é outra ![ueslilo; é questão de conservae,lo' ella
está flila eesLí feita co,,[ol'me totlas ascondicões tio êontrato
governo não tem mais nada a coneeder· do que alJuill~
quo se lhe pediu e .oluntarinmcnte se deu; todos 05 favores
se fizcrão.
Quaes sITo as outras razões? Até aaui eu mio vi produzir alguma.
•
nIas o son'atio deve altclli!er, eu peco toda a ,ua attl'nr'io
para as di~ersas disposiçÕeS deste prójecto; do seu ex,úue
vera que nao encerra o cunho rle utilidade publica.
'
Se ó, SI', presidente, unI contrato oneroso, o § '2' manda
(Lendo) « No pagamento do p"eço da estl..\da se levará em
eonta o pnnclpal do emprestimo garantiria em Londres i,
compalllll~, sendo-lbe perdoa.da. ,l importuncia dos juros e a
am?rlIz;~çao que o estado FI tIver pago e que a compan!Jia
estiver cevendo ",
Nunca em regra um contrato oneroso qnalo da eessão de
uma obra, póde !Javol' penlns de juros, 'póde baver enco/ltru.
A outra parte, SI', presidente, J,\inda é a seguinte: § 3'
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nas ultimas palavras (Lendo): « '" com tanto que se obtenha
dos mesmos credores plena quitação além dos abatimentos
razoa!els que ,o governo poderá exigir.. :. )) Estas expressões
nao sao propl'Jas de um contrato. oneroso, são proprias de
uma. concordata, em consequencla de um projecto do lallencla.
,O SR DAnÃo DE S _ LOURENÇO: - Depois disto passado
nmguem cede.
O SR, FERRAZ: - E' como o nobre senador acaba de dizer'
passando isto, quem é que quer lazer abatimentos?
'
O SR. DARÃO DE S. LOURENço:-Havia de ser antes.
O Sn. FERRAz:-E com que direito o estado ba de intervir
como procurador da companhia para impetrar dos credores
esses abatimentos? E com que possibilidade com que probabilidade de exito ?
/
l\1ais adiante diz-se: « ••. em beneficio dos accionistas da
cQ.mpanhia, Eis aqui ainda o estado constituido procurador
da companhia para obter abatimentos em beneficio della.
« ... , os quaes (accionistas) diz o projecto conservaráõ as
propnedades das estacões, terrenos e trens rodantes )) Veja
o.senado: para o esiado ó tudo onus, paguem-se 'todas as
dmdas, qualquer quc seja a sua origem, ou seja de origem
de tre~ rodante, ou seja por qualquer outre motivo; o
estado e qne deve pagar tudo até onde for neeessarie, até o
ponto em que as dividas existirem ao futuro; e a empreza llos
transportes fiquo livre. Diz o artigo que a companhia conservará toda a propriedade sobre estes objectos; mais adiante
se diz o seguinte (lendo) « Conservará a companbia os direitos c obngações que aetualmente tem, quanto ás deligencias
de passagClros e outros t['ansportes. )) Os direitos que a
c0I1!panhl~ tem hoje.li de nada )lagar pela passagem, não
esta ~uJeIt.a aos direItos da barreira; portanto ella fica com
sua dmda toda paga pelo estado, fica com a propriedade de
transportes, fica com tudo isto,e de mais com o direi\p de·
rereorrer por qualquer modo essa "ia, sem onus ldoum.
No ·meio de tudo isto quaes os recursos que se dJll ao govemo? Emissão de apollcos da dil'ida publica. Ainda neste
ponto o projeeto me pilrece muito defectivo; cu não sei mesmo como os nobres ministros podem aceita-lo; limitão-se os
meios a uma só especio. Nrro póde em certas eireumstaneias
o merca~o achar-se cm tol estado que não possa support"r
uma emlssao destils'l Não pó de em ee,rtas eireumstancias
ser mais favoravel ao governo fazer uma operaeão de credito
em algum paiz estrangeiro? Porque havemos de prender-lhe
as mãos, prender-l!le a aeção.? Eu não posso atinar com a
razão. IIlas ta.mbem, Sr. preSidente, é rumor publico que já
se tem olrerecldo po," conta deste projeeto apolices da divida
pnblica, ja !la a espeetativa de ohte-las. TI' uma eousa, scnbores qne parece irr~gular, IDas que. em um mercado pe(Iueno como o nosso pode acontecer mUltas vezes.
Ainda mais, dizem dos paragraphos (lendo): « Ficará perteneenrIo ao estado odireito aos juros garantidos pelas provineias
do !tio de Janeiro e de Minas Geraes .•/ Jilas com que direito o
estadu o gOl'erno geral,ha de querer perceber estes juros g-arantidos que forão unicamente concedidos á companhia? Com
que direito?
O Su, l'lMENTA DUENO : - P~rque fica sobro gado nos direitos della.
.
O SR. FEunAz: - Onde ba essa subl'Ogaeão aqui? O ea11i lal é perdoado, a estradil fica; digo mais, que ullla parte
~a estrada, a parte aCluem do l'arahyba, me parece um oiJJeeto todo provincial. Esta parte da estrada foi construi,:a
espeei<J.lmente cm conselJuenciil da eonveneão feita com o
governo provincial; o governo geral sómente garantin '2 0/0 e
lJodemos .nós sem convenção com o gOl'erno provincial estabelecer IstO? E, s~nhores, se o estado dil eompanbia li tal
que da aso a nn,l proJecto destes, todo de fal'or e de perdão,
o est.ad? Iinane~lro das no.ssas provincias, ~ principalmente da
provlllcla do RIO de JaneIro, tambem não mteressará ao corpo legislatil'o para que não ~xija a continuação dos 5 0/0Eu, Sr. preSIdente, ná? sei mesmo, usando da expressilo
do nobre senador pela BahIa, qual a sahida que se deve de
daI' a isto. Aparte da estrada,áquem do 1'lll'àhyba,é uma obra
I)

quasi toda provincial, leita em conscqueneia de um contrato
c~lebrado com o governo provincial; e como nós podemos
dlspôr de toda a parte da estrada? E não era melllOr, quando
se quizesse fazer alguma eousa, celebrar um contrato com o
governo provincial, a cujo cargo ficasse o entretenimento, a
conservação dessa parte da estrada?
No mesmo estado que a provincia do Rio de Janeiro creio
que se acha a de IIlinas-Geraes, seu estado financeiro não é
dos mais lisonjeiros; como exigirmos della os ti 'I, ?
Agora vamos ao facto: temos eobl'arlo os juros de 2
garantidos pelas provincias da Bahia e de Pernamhuco e a gumas outras, não mo recordo qual? para as estradas de
ferro? E porque não temos cobrado esses juros, apezar da
nossa diligeneia ? A razão é obvia : é porque ellas nuo podem.
Já se vê, pois, que toda a l'antagem resultante desta disposiÇão do projecto é meramente nugatoria; nada podemos
fazer com esperança de obter hom resultado.
O § G' não tem simile em toda nossa legislaçilo. Manda-se
perdoar conformo a sua letra « Ficará dispensad:l a companbia do pagamento da divida,provenientc do emprestimo para
fundação da eolonia de D. Pedro Ir, nas immediaçõe.; da cidade da Parahybuna. " Em iguaes eircumstancias, quer na
provineia de Santa Catharina, quer na do Espirito Santo, as
colonias passaráõ a ser propriedade do estarlo, e administradas por conta do governo; aqni não ha senão um favor,
um perdãO, a eolonia fica sempre á cargo da companhia. Ella por meio deste emprestimo, porque apenas oitenta e tantos
contos dispendeu além delle, comprou terras, a. distribuiu
com os colonos, pagou-lbcs as passagens, tem de haver dristes colonos indemnisalfão,quer dóls terras, quer das passagens,
e, portanto, é ainda um oulro favor que sefaz á companhia.
Eu ainda não 1'Í. Sr. presidente, um contrato mais lesivo
para a fazenda publica, como aqueIle que se fundar nestas
disposições c admiro que o nobre ministro de a~ricultura,
commercio e obras publicas com tanto sentimentahsmo o defendesse. Eu pensei que elle não podia admitlir este projeeto
porrlue as Ideas do g-overno se aebavão consagradas em uma
outra emenda que foi offereeida á eamara dos deputados, e
isto em eonseqneneia do que disse o nobre ministro de agricultura, o effeetil'o,não o nobre senador que é interino.
1I1e parecia. pois. S'·. presidente, que ainda que houvesse
motivo de grande importancia, de grande. magnitude para
conceder-se algum favor 11 companhia> nós não deviamos
adoptar este projeeto que foi o e!l'eito de nma emenda em 3"
discussão. As emendas escriptas sobre a perna, sem o examc
de eommissão alguma, e votadas como foi este projeeto, de
ordinario não tem o cunho da prudencia, não se blSêão em
eakulo al!ium digno mais ou menos de ser adoptado.
O ar!. 2° ainda, Sr. presidente, me convence de que não
se pretende outra eousa mais do que deixar a companhia
gozar de tudo a expensas do estado, porque com a autorisação de eontratar·se com a companhia ou com outl'll. qualquer
(nós saiJemos que este-ou com ouli'a qualquer-sempre li
uma disposição de apparente utilidade ou de apparente resultado) dan,lo-selhe toda a administração, concedendo-se-Ihe
o producto das taxas itenerarias c barreiras existentes; e
sómente na impossihiliJade desse contrato por meio de administrac.lo c al'i'eea:l<J.c.lo direeta das mesmas taxas e barre-ras, nho se faz mólis do que dizer á companhia ))sim, o estado
nos legil tudo, nos sacrifica todos os seus intercsses; gozai
de todas as vantagens que podeis auferir, c o e;;tado como
um bom pai nos fará'todos os fOl'necimentos neeessarios. «
Ora, admitlido. Sr. presidente, todo este nensamento, se
a companhia disser: « Eu não quero adminisli'ar)); ainda
tcm o estado de mandar para ali engenbeiros, consCl'l'adores
c operarios para os servir, e a despeza será enorme.
Por ultimo, nma parte de~sa estmrla deve ser inutilisarla
talvez pelo novo traço ria eompan!lia da estrada de ferro de
D, l'etlro II e "-inda neste ponto ha muitas eonsideracões a
fazer, porque me parece quea companhia da estrada dêferro
de D. Pedro II não poderá deixar de mdemnisar os trabalhos jáfeito" sobre que asselltar seus trilhos.
No meio d~ tndo isto as considerações que prodnzi a pri-"
meira vez que tivo a honra de dirigir a palavra sobre este
projecto não farão respondidas; o nobre ministro de agricnltura não tocou níl questão da possibilidade do estado, nas
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difficuldades financeiras emque nos achamos, nITo tocou ncm
poderia tocar porque sITo manifestas, sITo patentes e parece-me, senhores, que é causa de nada esse estado miserrii
mo em que nos achamos. Eu nITo posso descubrir o meio
de boa sahida para elle, principalmente se a estas despezas
outras se aecull1ularem.
Senhores, qualquer quo seja o nosso pensamento sobre o
projecto, eu vos pe~o que arredeis de nossa mente qualquer
outra consideração que não seja a de utilidade publica. Não
encareIs as palavras que aquI profiro de um modo que não
seja comp,ltivel com a dignidade de um senador; não procuo
reis das Ulinhas palavras tirar uma illaçITo mais ou menos
]Jroxima ou remola, quando ellas exprimem um pensamento
claro, quando por meio dellas eu vos demonstro aqulll~ quevós conneceis, isto é, quo o estado do paiz não é prospero,
quando por ellas eu tambem vus demonstro que tem havi,lo
erros, que tem havido inrliscrições. Perdoai-me, sereis bas'
tante injustos se supposerdes que meu pensamento é out~o,
5e snbslituirdes meu pensamento pelo vosso, considerando-o
maligno, quando ao contrario é o mais innocento possivel;
quando finalmente por meio de supposições desta natureza
procurares colloca1'-me â barra de um tribunal, de um jnizo
que eu muito acato. Se me (herdes esta injustica, vós, senbores, a quem erl muito freso e muito acato,' dais:me di'
reito de vos dizel·. « A ma ignitlade não está da minba parte,
eu protesto contra as insinuacões )); e perdoai-me que eu
neste momento, desgostoso do'que vejo, e sentindo o que meu
paiz som'e, termine O, men discurso com um pensamento
de MiguelAnjo, escripto em bellos versos, no tnmulo de Louronco do Medicis, que so acha na sacbristia nova da igreja
de S. Lourenço, em Florença.
Um poéta á vista da magnifica esclllptura da noute que
(lo,rme, traçou um quarteto onde dizia que aquella obra su
bltme, e sem segunda, que parece mlios de marmol'O, mas
que tem alma e vida, era o trabalho do buril de um anjo.
O grande artista e poéta, autor dessa estatua, em lindos
versos expJ'imiu-se assim:
« Grato 7Jl'e il somno, e pití l'esser (li sasso:
11lentre clle il damno e la vel'gogna dum
Non vedeI', non sentir m'e gmn ventura.
E' o que eu digo quando observo alguus actos que nlio me
parecem consentaneos Cal\] a justiça ncm com o bem do paiz.
O SR. IIIENllES DOS SANTOS:- Todos fazem justiça á nobreza de seus sentimentos.
Passou lJUra 2' (Iiscussão, na qual Dão entrou por ter dado
a bora.
'2" PARTE.
J)

ORÇAMENTO

DA

MARINilA.

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da marinha,
farão sorteados para a deputaçlio que o devia receber, os
Srs. Jobim, Silveira da I\lotla li Souza Queiroz; e, sendo
introdnzido no salão com as formalidades do estria, tomou
assento na mesa.
Continuou a discusslio, que ficára adiada na sessão untecedente, do art. 50 da proposta do orçamento para o exercicio de 1S64-1865, com as emendas da eamara dos deputados.
O SI'. oIobim.- Sinto, Sr. presidcnte, contribuir para
que continue ainda a discussão deste orçamento, porquo é
do meu interesse, assim como de todos, que seja terminada
a sessão no fim do tempo marcado pela constituição, e que
não tenhamos uma prorogacão. lI1as hontem não pude dei-xar de pedir a palavra, porqúe tinha materia urgente sobre
que desejo fazer pequenas obscrvacões perante o nobre ministro da marinha; tanto mais porqúe S. Ex. é muito com_
petente para jnlgar do pouco qne tenho adizcr.
Antes do tudo, pew ao nobre miuistr o quc tenha a bon
da de do dizer nos quaes forào os resultados desses exames
a que o governo mandou proceder, lluando concebcu a idéa
de estabelecer um porto artificial nas To~res, ao sul do rio
IIlambituba. Creio, que seria essa empreza dc summa importancia, não só para o Brazil, corno para o commercio do
mundo inteiro. Nós sabemos a grande quantidade de navios
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qu.e passlio pela ~osta do Brazil, e que entretanto não se
anllnão a approxlmar·se della, por isso que sabem que,
desde a ilha do Arvoredo até IIlaldonado, na boca do Rio da
Prata, em uma extensão de perto de 40iJ le~uas não ha refug-io para navios quo tenbElo mais de 15~'l 16 palmos de
callado : esta é a razão por que todos os navios que vão ou
para Buenos'Arres, ou para o Chile, ou para o Perú, ou
para a Anstralia, ou para oul1'os lagares do Pacifico slio
obrigados a segllirem lima distanci<l consideravel da costa
do llrasil. Se tivessemos um porto artificial nas Torres, certamellte, estes navios verião procura-lo para refrescarem-se.
As embocaduras de nossos grandes rio. nunca podem ser um
bom porto, e é o que acontece no Rio Grande do Sul, assim
como em outras partes, pela continua af1luencia de terras e de
arcas, e pela continua ondulaclio das praias, que é muito
maior do lado do oriente do qúe do occidellte, em consequen .
cia dos ventos p;eraes. Portaato, é uma necessidado para o
commercio do Brasil e para o commercio do muudo lllteiro
um porto artificial no lagar a que já me referi, ou em qualquer outro que se prestasse a isso. Talvez tivessemos direito
de solicitar alguma subvenção das nações poderosas e COlllmerciaes do mundo, porque ha grande transtorno e perigo
para o seu conunercio, no modo por que se faz a navegação
nas costas do Brasil, ontre a ilha do Arvoredo e Maldonado.
!\Ias elnfim, seja qual for o pensamento do governo a cste
respeito, seja anal for o resultado desses exames a que ello
mandou proceder, não é este o objecto principal paj;a que
pedi a palavra; tenho ainda de insistir, Sr. presideltte, sobre o estado em que se acha a barra do Rio-Grande do Sul.
Todos sabemos a influeneia que essa barra tem sobre os interesses geraes, e nesta casa, Sr. presidente, nào trato senão
dos intCl esses gemes do imperio ; nlio me importo com questões particulares, embora dahi me resultem desagrados, embora dahi me venbão as maiores injurias, como acabão de
vir-me de S. Paulo: desprezo completamente tudo isso, e
irei sempre o meu caminho.
A lJarra do Rio Grande do Sul, Sr. presidente, tem uma
iafluencia decidida sobre as rendas geraes, por isso quo o
conhecimen to que têm todas as nações das difficuldades daquella barra, afastlio della os navios e faz com que quasi
todos se dirijão p<lra o Rio da Prata; e enUo o Rio-Grande
do Sul, quer o governo qneira, quer nlio queira, ha de ser
fornecido por meio do contrabando, sobretudo quando o governo parece completamente indisposto para receber a tarifa
especial quo foi ultimamente prganisada; digo qne ó governo
parece indisposto porque o nobre mini,tro da fazenda fui o
mesmo que propoz nesta casa o adiamento da adopcão dessa
tarifa, depois de muitos exames mandados procêder pelo
proprio governo, depois de commissões nomeadas pelo governo dizerem que era de absoluta necessidade a adopçao
dessa tarifa, depois de mostrarem que da adopção della,
longe de resultar prejuizo alp;um para o estado, resultaria
um lucro de mais de 2,000:000$; entretanto o projecto fo i
reme~tido a uma com missão por indicação de. S. Jlx., na
qual JIlz Im tres ou quatro mezes; e mio temos tido solução
alguma a este respeito, eom geral admirac,ãa e pezar de todo o
commercio licito do Rio Grand~ do Sul, porque o contrabando
toma ali todos os dias proporções maiores, nem o governo
póde ter força sullieiente para destrui-lo llaquella provincia
Portanto é de absoluta necessidade que empreguemos todos
os meios para melhorar as condições em que se acha a 'barra
do Rio Grande do Sul, afim de facilitar-se a introduceão dos
generos neeessarios para o abastecimento daquella próvincia.
nlas, qual é o estado da barra'/ Lamento muito, Sr. presidente, que S. Ex. o nobre ministro da marinha, filho daquella
pl'OVinClll, e tendo conhecimento das reclamações que se tem
feito a este respeito, não nos disses~e ao menos alguma
causa no seu relataria sobl'e o estado em que se aeha o pesalal e o material daquella barra. Bem 5ei que aetualmente a
barra do Rio-Grande do Sul tem se apresentado em condicões
um pouco melhores do que em outras épocas; mas essas
coudições não são permanentes, nem tão pouco são ellas taes
que dispensem certos meios de absoluta necessidade pnra
que a navegação e a passagem P?r aquella barra se possa
fazer com toda a segurança posslvel.
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Em primeiro logar, o pessoal que existe naquella barra
consta-me que vive muito desgostoso, ao mesmo tempo que o
material não é sufficiente para o servico. Felizmente tenho
em 'meu abono a autoridade de negociantes muito respeitaveis
desta praça e da praça da cidade do Rio·Grande, como sejão
os Srs. Jllilitão Maximo de Souza, Eufrasio Lopes de Araujo.
e outros, os quaes, depois do que eu aqui disse a este respeito, farão em pessoa áquella barra examinar o que lá se
passava, e não ha muito tempo que elles publicárão nos jornaes da côrte o que tinbão observauo, confilmando tuuo
quanto eu tinba aqui dito, porque em geral não avanço nada
sem ter bases, sem teL' a asserção daquellas pessoas que
estão em circumstancias de poder informar-me com exactidão.
Assim, Sr. presiuente, ácerca do material da barra o goVClno alguma causa tem feito de certo tempo para cá; é isto
incontestavel; mas, por exemplo, não é sulliciento um só
vapor naquçlla barra quando se apresentão qu"tro ou seis
navios. Todos sabem que, para vencer-se 11 barra cbamaua
do norte, é necessario percorrer-se um grande semicirculo,
e é neste transito que os navios conem o maior perigo,
pOI'que, se o vento escasseia, ou se não tem bastante força,
vence a correnteza, e leva os navios sobre os cacbópos, digo
sobre o banco, e os faz nanfragar sem baveL' tempestade, o
sem remedio algum. quando não 'podem mais retroceder.
Portanto é de absoluta necessidade que nestes casos hajão
ali ao menos dous vapores para rebocarem os navios que
se aprllientão em maior numero, o que succede frequentemente. .ijgus vapores são necessarios embora um delles se conserve em logar mais afastado, comtauto que possa ser empreg-auo sómente quando houver aJl1uencia de navios, acudindo a tempo para ajudar a reboca los.
Além disto, Sr. presidente, perguntarei ainda para que
gastou a nação 60:000,j) ou 70:000;1) com o farol de ferro
que ali existe e que pouco ou bem máo servico presta? E'
uma bella obra publica que existe na provinciá; mas, muitas
vezes não illumina; o candeeiro está de tal maneira desarranjado que; logo que ba alguma tempestade ou vento mais
forte, a f~maça não póde sabir do tubo por isso que elle não
se pó de VIrar, e fica a luz completamente sufIocada. Tem-se
procurado fazer concertos, mas não ba concertos quo facão
com que fique em estado regulaI. E' preciso procurar alo-um
mcio de remediar esse mal.
n
Além disso,co~lo é-que em um.a barra tão perigosa,
como a barra do RIO-Graude, não eXiste um salva-vidas que
possa prestar-se a soccorrer os 'naufragados ? E' co usa que
n~o se ~ispensa em porto al/(nm, quanto mais em um porto
tao pel'lgoso como aquelle. Ha certamente dous salva-vidas,
mas o mesmo governo. na relação que fez das propriedades
que pert~ncem á. repatição da marinha ,existentes Ila~provin
CJa do RIO do RIO-Grande, faz ver. como posso aqlli mostl'ar, qlle 11m desses salva-vidas é absolutamente impossivel
que seja empregado, porqlle é completamente doido' logo
qlle se bota ao mar, vira, não tem direito nem ave~so. O
(mtro é de 11m peso extraordinario, de tal sorte que para se
poder leva-I? ao mar.é Ilecessario que seja conduzido por oito
Juntas de bOIS, 16 bOIS I; entretanto, não ba ali esses bois
llem qllagdo os hOllvesse elles se podem rellnir em um instau'·
te, como é necessario para aClldir a um naufragio. Portauto
e~ qllalquer senis tI'O qlle ali aconteça, toda a gente que es~
teJa abordo corre pengo de morrer; e se tcm acontecido
mo:rerem ~esmo grandes na.dadores empregados nas catraIas, e ate mesmo toda a tnpolacão da~ cat.raias como
poderão salvar-se os passageiros? E' Ilma eruelddde não
baver ali 11m salva-vidas que possa servir em Ilma occasião
destas.
Demais, scnhores, csse salva-vidas grande existe exposto
ao tempo, sem amparo nenblloo; CllstOIl um dinbeirão ao
estado, e está se estragando completamente ao tempo por
falta de um armazem ou de 11m telbeiro.
'
!'- gllarnição daquella barra vire bem pOIlCO satisfeita;
eXistem Ilma8 60 pessoas empregadas naquelle servico esta
)jente anda quasl 8empre atrazadissima no recebim"en'to do
eeu soldo, e não sei se o mesmo acontece no vapor; emfim.
ha descontentamento grande pela demora do pagamento ou á

gente do vapor ou da praticagem da barra I E porque será
isto?
Accresce ainda, queixando-se elles com razão, de que os
vencimentos que tem são diminutos em comparação dos vencimento~ de outros qlle passão vida mais folgada, sendo
tambem pai a lamentar que não sejão soccorridos quando
chegão a ficar invalidos; os desgraçados praticos que ali
servem, como por exemplo um chamado João Fernandes, já
milito idoso, com 60 anuos de idade, já quasi cego, e que já
serre ha perto de 50 annos, que tem fcito servicos relevantes,
corr,mdo riscos de vida quasi todos os dias, ê que vive por.
milagre, carregado de família, como é qlle estes homens hão
de ser mandados embora, cl'llelmente demittidos completamente invalidos? Do que Mo de elles viver? E assim tem
acontecido a respeito de muito~; elles não tem futuro algum,
serão ahandollados logo que não prastem serviços, e irão
mendigar pelas ruas da cidade do Rio Grande. Isto não está
1em no estado; os serviços desta gente são os mais relevantes que é possivel, e, portanto, não posso deixar de admirarme de que os empregados da harra sejão esquecidos.
Quem é que não sabe que uão ba muito tempo houve promocão para alguns oficiaes de marinba que estão mui to mais
se/(uros no interior dos rios o que passão uma vida menos
afllictiva do que a vida que se passa na baITa'? Entretauto
estão completamente esquecidos, não ha a menor protecção
para elles, vivem ali quasi em abandono Se o governo está
alltoL'Ísado para promover por merecimento, não creio que
baja merecimento maior do qlle o daqllelle que está em uma
commissão, em que tem a sua vida constantemente arriscada.
Portanto, parece que os individuos empregados naquelle
logar dcvião receber maior recompensa do qlle aqllelles 'lue
estilo empregados em olltros Jogares, e se o merecimento é
alguma cousa, se não é mero capricho do governo, simples
patronato, se é Ilma realidade, não póde baver maior merQcimento do qlle o daqllelles que arriscão continllamente a sua
vida, como acontece nos empregados da barra, afim de salvar
a vida e fazenda dos outros.
Estou persuadido de qlle S. Ex. o Sr. ministro da marinha não deixará de attender ás reclamações que acabo de fa.
zel'; estou persuadido de que S. Ex: ba de tomar algllma
medida, afim de melborar o estado, assim do pessoal, como
do material daqllella barra: por isso não insisto mais sobro
esta materia, e passarei a fazer aIgllmas peqllenas observacões sobre olltro ólssumpto.
" Sr. presidente, tem-se feito muita blllba em Jlfontevidéo
com Ilma observação qlle aqui foi feita no senado, de qlle o
"overno brasileiro tanto procede de má fé relativamente ao
Estado Oriental, que consente que oficiaos qllo recebem soldo
do thesouro do TIrasil, estejão ao servico do general Flores.
Eu pela minha parte, Sr. presidente; estou convencido de
que o governo do meu paiz, em todo o seu procedimento
relativo ao Estado-Oriental tem marchado sempre de boa fé ;
e que, se algllm excesso elle púde vir a commetter, do qne
dllvido. porqlle confio milito na sua pmdencia, será talvez
por.mal informado, mas nllnca por más intençães, 011 má fó
Creto qlle não tem fundamento algum a assercão que acabo
do referir; consta-me que o Ilntco oflicial lJlle recebe soldo
do .Brasil e qlle tem praticado militas procsas ao serviço do
general Flores, a quem serve como coronel, é o capitão Fidelis
que esteve ao serviço do nosso governo no tempo da rebellíão
do Rio-Grande do Sul.
O So. Ferraz: - E'-cidadão brasileiro.
O So. JODlII: - V. Ex. está enganado.
O So. FlmOAz: - Eu Ibe afianço.
O So. JOBm: - O capitão Fidelis, Sr. presidentc, esteve
ao .serviço do Brasil, no Rio-Grandc, mas nascell no EstadoOnental. ...
O SR. FERRAZ: - Jlfas é cidadão brasileiro.
O Su. JODlM: - Nasceu depois da independencia doEstado-Oriental, em um lugarejo de cujo nome não me lembro
agora,ao pé de !tiontevidéo se .me não engano. Tendo se passado para o Rio-Grande ainda menmo, foi alliciado
pelo illustre barão de Jacuhy, e na sua companhia dis-
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tin"uiu-se tanto, que o governo do .Brasil deu-lhe o posto
de ~apitão honor<l.rio, com o competente soltlo, isto é, o governo fez desse individuo o mesmo que fez a outros, e que
todavia não ficárão sujeitos á disciplina alguma militar;
foi como uma peosão que o governo lhes deu em recompensa
de seus serviços. Foi o que aconteceu tambem ao tenentecoronel Joaquim Severo Fialho, que reside actualmente nesta
cOrte; o governo deu a este o posto de tenente-coronel honorario, com soldo, em recompensa dos serviços que prestou durante a rebellião, mas ficou eUe inteiramente fóra da disciplina militar, como aconteceu a outros, que ficárão inteiramente livros para irem para onde quizessem.
Portanto fique o nobre !enador convencido de que o capitão
Fidelis não é sub dito brasileiro, nasceu no Estado Oriental e
não me con~ta quo s.e tivesse .naturalisado: Eu o interroguei
a este respeIto, depOIS da pacIficacão do Rio-Grande, em presenca de pessoas respeitaveis, e élle assegurou-me que era
orie"ntal e não estava naturalisado cidadão brasileiro. Se se
naturalisou, foi depois distJ; depois do anno de 1846 em que
não era ainda brasileiro. Foi pam o Estado Oriental, está em
seu paiz servindo ao general FlOres, nada temos com isto;
porque, se I'ecebe soldo do llrasil, é como uma pensão que
póde receber em qualquel' parte onde se ache. E', pois, uma
injustiça dizer-se por este facto que ha má fé da nossa parte,
porque temos ofllciaes que recebem soldo do .Brastl empregad~s no serviço do general FlOres.
E esta a observação que eu querta fazer, e a estas palavras
me limito, porque não quero contribuir para o prolongamento
da discussDoo.

o ~r. SllTeil'o do 11lotto: - Sr. presidente, já não tomei parte na discus.ão do orçamento da reparticão de estrangeiros; creio, pois, que posso ir-me rebabifitando na
opinião dos honrados ministros que se queixão das discussões
de quatro horas, e procurarei hoje tornar ainda mais completa esta rehabilitação, nüo me deixando incluir nessa censura.
Nunca tive, nem tenho, em mim demorar o orçamento;
antes faço votos, Sr. presidente,~ara que se accelere esta
diSCUSSão, tanto quanto fOI' compativel com o nosso direito
de exame; e estou certo de que tO[!al as apprehensões dos
honrados ministros, a respeito do o~çamento, hão de desvan~
cer-se, uma vez que SS. EExx. qUClrão tirar a esta Im a fmçao
do arca de Noé. com que ha muitos anuos ella se apresente
no senado, acompanhado de artigos additivos contendo materias estranhas a uma lei annua e despezas que de rendem da
org-anisacão dos servicos.
Uma vêz que o mióisterio queira reduzil' o orçamento ás
verdadeiras proporções desta lei,creio que as suas apprebencões de demora Mo de todas desapparecer, porque o senado
fia do exercer o seu direito de exame sobre o que é simplesmente orçamento; e exercido este direito, se os nobres ministros quizerem reconhecer a necessidade de dar ás leis de
orçamento o caracter que ella deve ter, podem estar certos
de que não hão de encontrar obstaculo algum para consegui r
o seu muito legitimo fim.
Não tendo já, Sr. presidente, tomado parte na discussão
do orçamento da reparticão dos negocios estrangeiros, julgue.i que na discussão d"~ da repartiçüo da marinha devia
pedir ao senado poucos mmutos de attenção para algumas observações que tenho a fazer; é uma das razões porque não desisti tambem de entrar no debate sobre este orçamento, é
que, quando o nobre ministro veiu discutir a lei de fixação de
forças de mar, fiquei meio emprazado para entrar na discussão do orçamonto da marinha, e não gosto de faltar a ninguem,
muito menos dO honrado ministro.
Sr. presidente, tratamos agora de despezas com a força de
mar, e estas achJo-se na perspectiva de immediato emprego.
As nossas' circumstancias exteriores obrigão o nobre ministro a declarar, na occasião em que se discute a lei de
meios para o servico ordinario da armada im'perial, se este
orçamento para ó servico ordinario da mal'lnha de I:uerra
está ao nivel das necessidades que surgem no Rio da Prata.
Muito se torna esta pergunta, para mim, imperiosa, desde
que o governo parece que reservou o principal papel ua
questão do Rio da Prata para a nossa armada.

161

Dê maneira, senhores, que o corpo legislativo está discutindo o orçamento ordinal"lo das rorcas de mar; surg-em importantissimas complicações no Rio ila Prata; o papel principal está abi destinado á marinha brasileira, ~ nào havemos
de perguntar ao governo: cc Senhores do ministerio, isto qUI}
pedis para tempos ordinarios é hastante para as circumstancias melindrosas em que tendes collocado as nossas relacões
•
internacionaes? "
O Sn. FERREIRA PENNA: - Esta pergunta já' eu fiz
hontem.
O Sn. SILvEmA DA lUoTTA: - Senhores, achando-se a
questão neste pé, não posso deixar de lembrar ao nobre ministro da marinha palavras de grande alcance que proferiu
nesta casa o nobre ministro de nego cios estrangeiros, quando
in terpellei o governo sobre as questões do Rio da Prata.
O nebre ministro dos nego cios dos estrang~iros nos disse
então que quando fosse chegada a occasião do perigo, o movimento em que o imperio tivesso de tomar o papel de vindicador das injurias recebidas, o governo viria pressuroso
perante o corpo legislativo commnnicar-lhe as circumstancias
melindrosas do paiz e pedir os meios precisos. Po'is bem,
Sr. ministro da marinha; agora peco a Y. Ex. que diga,
uão a mim, mais ao senado: cc Com'o orçamento ordinarlO,
Y. Ex. entende que póde alIrontar a situação actual no Rio
da Prata? ou o governo tem necessidade de maiores meios? »
Y. E~. responda ao seu collega, (agora vou tomar a linguagem dalle) diga-nos: ainda não chegou a ocçasilio em
que o imperio tem do empregar meios extraordinarios para
vindicar as injurias recebidas desse estadosinho? Se a occasü10 chegou, como eu creio que chegou, o governo não quer
absolutamente ter expansão alguma com o corpo legislativo,
não quel' tel' franqueza alguma comnosco? pó de inteiramente presciudir do apoio moral do parlamento?
O que quer dizer, senhores, este silencio do governo na
situacão actual, silencio que é levado ao ponto de não SI}
manáar ao menos transcrever no Diario Oflicial as peças
olliciaes mais importantes, para esclarecer nesta situacüo a
opinião da paiz, peças que poderião servir para estimular o
espirito publico, para procurar um apoio as medidas do governo? E o nobre ministro acha que devemos dissimuladamente irlcontinuando a discussão do orcamento ordinario da
marinha, em quanto estão se passando successos tão importantes no Rio da Prata? E nenhum dos Srs ministros ainda
nos disse: cc As circumstancias do paiz são estas; os sacrificios que temos de pedir a nacilo n[1o são os que estilo na
lei actualmente em discusslio, sUo outros?)) E quaes sITo '?
Porque não se diz?
SjJnhores, até hoje ainda não se publicou a importante not<1
do ministro do governo oriental, o Sr. Berrera. em contestaçüo á nota de 18 de maio do Sr. conselheiro Saraiva.
O Sr. MINISTnO DE ESTRANGEIROS: - Estão se imprimindo
todos os documentos relativos á missão especial.
O Sn. S,LVEmA DA lUoTTA :- O quo está publico, Sr. presidente, pela imprensa oriental, não pela nossa, são os documentos com <fue o ministro ol'Íental instruiu a sua nota de
resposta á de 18 de maio; ma. não está publicado a nota
de resposta; estão só publicados os documentos e a nota de
40 de junho.
Porque razão, a respeito de um facto diplomatico consmnmado, conserva o governo esta reserva. senhores? Esta reserva quer dizer alguma cousa em um governo constitucional;
quer dIzer, senhores, que o governo tem a presumpção de que
é tudo, de que não precisa do concurso das camaras, e de
que conta com os sacrifícios das rortunas e do sangue brasileiro, sem nem ao menos procurar o apoio moral do parlamento. e a decretação regular e legal desses meios.
Sr. presidente, não quero entrar na questãO do EstadoOriental: longe de mim o pensamento de gerar a mais pequena complicação ao governo do meu paiz, quando se trata
de questões internacionaes ; é justamente neste caso, Sr. presidente, que as opposições, ainda mesmo as mais resistentes,
as mais violentas, as mais indagadoras, costumão moderar,
não só as suas vozes, mas desarmar todas as resistencias,
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para não debilitar o governo do paiz. E é este o papel que
todos os brasileiros hão de desempenhar sempre que uma
luta internacional em que esteja compromettida a dignidade
da nação tenha lagar.
Não quero, pois, suscitar complicações ao 'governo; não
quero entrar hOle no amago da questão do Rio da Prata,
Depois dos factos consummados, ilepois de desapparecer a
coh5ãO, não hade ser só a historia, Sr. presidente, mas
tambem o juizo do parlamento, que será severo com 05 Srs.
ministros, Então lhes pediremos contas das razões porque
nos conduzirllo a esta sit~ação dl)plo~av~l; havemos de ser
severos; porém então, hOle não. nOle dizemos ao governo
do paiz: nas questões em que estais envolvido, bem ou mal,
judiciosa ou temerariamente, o parlamento hade apoiar-vos...
O SR. PIMENTA BUENO: -Para sahir com honra e digni·
dade.
O SR. SILVEIRA nA l\lOTTA: - .... e depois que esta missão estiver cumprida, tomaremos contas ..
Agora, Sr. presidente, é preciso que o nobre ministro nos
diga: o orçamento ordinario está ao nivel das necessidades
novas da política exterior? Como querem os nobres ministros
que atra'I'Cssemos este periodo de discussão dos meios de armar o governo, conservando-se elle silencioso, sem nos dizer
uma palavra?
Acho que «té isto faria máo eíl'eito no estrangeiro. Quando
o governo do Brasil tem já olIerecido ao f.(overno oriental um
ultimaium com co~min«ção no fim de 6 dias; quando já
estio passados mUltos 6 dias; quando esta comminacão já
~e ~eve ter tornado efIe9t~va, quando a esta. hora, segundo a
lnslDuação do nobre mlDlstro dos estrangeiros e a doutrIna
do nobre presidente do conselho a respeito da justica pelas
proprias mãos, devem já ter-se realizado represaliâs, não
podemos perguntar ao Il'0verno. « Estais armado, estais prepar~do pal:a o acontecimento grave que nossa politica produzIU n~ RI~ da P~ata.? Se estais preparado, estais preparado
com meIOs lOconstltuclonae., por que não sabemos quaes são
v~ssos meios, são .secretos; e se não estai~ preparad.o, então
dlzel-nos que a leI do orçamento da marInha não e sufficIente.
Estas erão as palavras que eu esperava que o nobre ministro da marinha proferisse na casa, antes que se lbe pedisse
uma só informação; esta era a marcha regular de um govel'no parlamentar, desde que essa situacão se desenhou no Rio
tla Prata e chegou ao gráo de um ut/iniaium.
O nobre ministro, pois, quando entrou nesta casa devia
dizer antes ,que nenhuma perguuta se lhe fizesse: «Senhores, esta leI de orçamento não serve; estes meios são ordinados, preciso de meios extraordinarios. "lIlas nec ver·
hum! Alguns de meus collegas já o provocárão; o nobre
sen1l.dor pelo Amazonas com a sua costumada previdencia e
criterio já 'Proporcionou ao nobre ministro uma occasillo
alOda para fazer alguma declaracão; mas nec verbum!
Tudo é s,ilencio, tudo é reserva e reserva a respeito de que?
A írespelto de uma negociação consumada, uma negociação que chegou ao gráo de um ultimaium comminatorio
com prazo marcado. Para que pois não se aproveita ao menos o Diario Olfiicial já que os nobres ministros têm acanhamento ou não sei se desdem de nos dizerem alguma cousa? Porque ao menos não aproveitão o Diario Official para
mandar publicar a nota do SI'. Berrera, nota cujos documen10s estão nos jornaes orientaes?
O Sn. PIMENTA BUENO: - A nota de 18 de maio.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - A nota de 18 de maio e a
resposta a essa nota.
O SR. PIMENTA BUENO: - O inventario das nossas reclamações.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - E' lamentavel, senhores, que
a nossa folha official nem ao menos publique o inventario de
nossas reclamações, a lista de nossos aggravos desde 1852.
Em que, senhores, isto podia prejudicar o governo? N,io era
antes o governo o prioeipal interessado em publicar quaes
erão as nossas queixas (apoiados), para gerar no espirito pu-

blico a consciencia da justiça com que o governo pede sa tisfacões? (apoiados.) Entretanto, o governo nem quer apoio na
opInião do paiz, nem nas camaras ; parece que não visa senão
ao apoio de si mesmo I
nIas basta de negocias do Rio da Prata; quero cumprir a
minha promessa, e espero que o nobre ministro da marinha
não julgará estas minbas pel'guntas uma curiosidade opposicionista.
Mais de uma vez tenho declarado nesta casa que não sou
da opposição; e creio que; apezar de ter sido a principio
classificado como opposicionista, até o mesmo nobre presidente do conselho fOI se convencendo tanto da verdade da
minha proposição que, creio que até já disse na camara dos
deputados que no senado não havia opposição ... (apoiados.)
Não sou, pois, opposicionista, e ainda qnando fosse, já declarei que em um assumpto desta ordem eu deixaria esse papel
pelo de auxiliar do governo do meu paiz. Veja, portanto, o
governo o que quer, e conte com o senado. (apoiados.)
Agora desejo, SI. presidente, occupar-me o mais brevemente que puder de outra questão.
Sr. preSidente, este orçamento da marinba, organisado
como está p:\I'a circumstancias ordinarias, é mais uma prova
de que o governo não quer fazer melhoramento algum na
administração do paiz. Este orçamento, senhores, se fosso
analysado com a mIUdeza com que deVIa ser, convenceria o
paiz com mais uma prova de que o governo actuaI continúa,
mesmo neste assnmpto, a demonstrar a sua esterilidade.
Quando, senhores, vimos erguer-se esta nova politica,
q~antlo vimos ,surgir esta situação, que se cbamou nascente;
dIsse-se lfue tlllha-se em vista regenerar o systema representativo. Ora, eu lenho por mais de nma vez dito nesta casa,
porque tenho muita confiança nesta fórma de f.(overno e nas
suas condições que, embora o governo anniquile as prerogalivas mais preciosas do parlamento, absorva sua iniciativa,
mate a actividade parlamentar, embora o governo só ambicione leis de autorisação e não queira organisar serviço
algum, emquanto tivermos liberdade de imprensa, tribuna
e.om tacbigraph~s e lei do ol'çamento; estou certo de que as
,hberdades pubhcas hão ée tel' tantas garantias quantas são
necessarias para que não desapparecão.
lUas, senhores, para que a lei do· o~amento seja essa garantia a que me refiro, é preciso que seja uma verdade; é
preciso que não seja uma mentira, e as leis do orcamelli6,
tla maneira que têm sido e continuaráõ a ser feitas não são
verdades, são mentiras.
Ora, senhores, uma uas aspiracões da situa cão nascente
era economia; perguntarei eu: o nobre ministrõ quando fez
sua propo.sta, para este orçamento da marinha, teve em vista
a economIa? Senhores, basta olhar para algumas verbas
que vou confrontar, e se conhecerá que este orcamento pede
muito mais do que aquillo que efIectivamente ·se tem gasto
nos annos anteriores.
Quero apenas indicar algumas verbas.
Com a secretaria de estado a despeza fixada pela lei
actual é de 100:392$ ; na proposta de 1863 o governo pediu
101:790$ e na tle 1864 102: 690ill ; entretanto, verificamos
pelo balanço de 1861-1862, que a despeza foi de 91:365;/1,
e pelo balanço provisorio que 'a despeza de 1862-1863 foi
de 92:5'26;ll.
Ora, pergunto: qual a razão porque tendo o nobre mio
nistro por base estes dous balancos, ainda vem pedir na sua
proposta 101 :790$, isto é, mais 10:000$ do que a despeza
necessaria?
Não sei se nos artigos additivos do orcamento houve
suppressões de logares nessa secretaria; creio -que não houve;
mas, se me engano, ainda fica em pé o argumento em relacão
ás despezas ordinarias da secretaria.
•
Não quero continuar esta comparacão relativamente a todas
as verbas ; to!?~rei a\gUJnas mais importantes para convencer
ao honrado minIstro, sem mUItos commentarios, porque desejo ser breve, de que este orcamento da marinha é um dos
~ais monstruosos que se tem ·apresentado ao corpo legislatIvo.
Vejamos, v. g., a intendencia, accessorios e conselhos de
compras. Fixou-se na lei aclual 1i5:000ill, (não fallo das
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[raccões), pediu.se na proposta de 1863, Hi2:000$, na propostâ de 1861, 1M:000$, o houve emenda da camara dos
Srs. deputados reduzindo esta despeza a 117:000;$, porém,
note-se que o pedido da proposta é de 151:000;ll e que as
bases que o nobre ministro devia ter tomado para ma proposta, e que dispensou, erão os balancos definitivos de 1861
a 1862 e provisorio do 1862 a 1863. O que dizem estes balan~os? O balanço definitivo dava como dispendido com esse
serviço 115:000$ e o provisorio outro tanto. Como ó então,
senhores, que ambos os balanços duo a despeza eITectiva como
não podendo exceder de 115:000$, e o 81'. ministro pede na
proposta 15i:000$?
E note·se mais que o nobre ministro pede 15:1:000;3 para
esse serviço, ao mesmo tempo que concordou com o artil;o
additivo da camara dos deputado. que supprime o conselho
de compras. O consell1o de compras, conforme se mostra
com as tabellas do balanço de 1B61 a 186'2, fazia uma despeza não pequena que devia ficar 5upprimida na proposta do
governo, de maneira, senl1ores, quo a emenda da camara
dos deputados, reduzindo a verba da proposta do gove.rno
do 11i:l:OOO$ a 117:000;il, ainda devia ser mais reduzida em
altenção ao artigo additivo. Eu não sei se o nobre minist.ro
quer aeeitar uma emenda que barmonise o orcamento com o
artigo additivo.
•
Isto não seria de admirar, porque os nobres ministros de
estrangeiros e da justica ja derão nesta casa o exemplo
muito edificante de proliorem elles mesmos emendas ao orçamento, apezar do que este veiu da outra camara organisado
pelas sua, commissÕI 8 de accordo com o governo. O governo
assistiu ás discussões, naturalmente convein nas emendas,
porque tendo ,11i grande maioria, não podião passar emendas
sem o apoio do governo; entretanto vimos os nobres ministros da justiça e estrangeiros offerecerem aqui emendas.
Note-se, senhores" que não faço esta observaçuo pOL' condemnar o procedimento dos honrados ministros, tanto I[Ue
votei por mais de uma dessas emendas; e um dos motivos
porque acl10 que o governo teve razflo de oITereee-las, é
porque essas verbas da proposta emendadas pela camara dos
81'S. deputados nào farão ali em geral b,lrmonisadas na terceira discussão com os artigos adtlitivos que passárão; demaneira que estes falseárão inteiramente o systema da lei.
restabelecêruo serviços assal~riados e que devião ter fundos
nas verbas respectivas: o que se seguia era que se precisava
emendar as verbas, mas não se fez isto na outra camara;
foi, pois, o que fizeruo aqui os nobres ministros de estrangeiros e da justiea
Portanto, se nienciono este facto, não é porque o leve a
mal, pelo contrario é para lembra-lo ao nobre ministro da
marinha, por que, como ja disse ha pouco, diante da questua do Rio da Prata estou já ministerial, estou lembrando
até aos Srs. ministros alguma co usa para fazerem; acho
que os Dobres mmistros devem harmonisar as verbas das
propostas emendadas pela camara dos Srs. deputades com es
,1rtigos additivos que lá passal'ão depois. Todavia· se o nos
bre ministro da marinha levar n sua susceptihilidade ao
ponto de nlio querer balir na obra feita só porque está feita,
o que se segue li que ha de sahir algum tlesconchavo.
Eu vejo,v. g.,a respeito de~ta verba-intendencias e accessorios e conselbo de compras-que nos artif;os additivos
Ilassou em substituiçlio do conseJl1o de compras uma ditadura
<Iada ao nobre ministro para substitui-lo, por nm agente. Ora,
este agente não ha de ser gratuito, apezar de que a commissão
li muito boa e baveria muitos que a quizessem desempenhar
de grnca; V. Ex. fique certo de que se pozer a CODcurso o
101i<U de agente tle compras do arsenal de marinha, ha de
achar muita gente que se proponhl a desempenbar de graça
esse logar...
O SR. VISGO:,/DE DA BOA-VISTA: -Apoiado, e tambem o
lagar de agente de compras do arsenal de guerra.
O SR. S1LV8InADA nJOTTA:-Lá chegarei.
Portanto, alguma despeza o nobre ministro tem de fazer
com Oagente que substituir o conselho de compras; está esta
despeza na verba?
Eu tinha muito que dizer ao nobre ministro a respeito
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desse serviço que é feito pelo conselho de compras do arsenal de marinl1a, mas nao digo, porque nuo quero estender o
meu discurso, nua quero que o nobre ministro me tome por
impertinente. Eu desejaria antes que o nobre ministro, acahando com o consell1o do compras, acabasso tambem com os
agentes de compras, que tornasse isso uma dependencia da
reparticão tle conlabilidado, debaixo de sua inspeccão mais
immediata, porque teul10 observado a respeito <lo material
da armada que a nossa miseria principia por não ter ond6
guarda-lo; no arsenal não ha armazens de deposito proprios
para isso, de modo que, se se fazem grandes compras,
avultados fornecimentos, o dal1i resulta alguma economia em
relaç110 ao preço porque se compra em grande; resulta tambem maior prejuizo á fazenda publica pelos disperdieios e
extravios dos generoso
llél arsenaes entre nós. senhores, onde se guardão artigos
manufacturados, como fenagens, camisas, maccas, barracas e outros objectos, tudo misturado. Assim o balanço ou
inventario em um armazem, não digo já em um almoxari-'
fado, é cousa impossiyel.
O nobre ministro, como está com duas pastas, ha de ter
tido occasião de verificar o que se passa na repartiçuo d6
marinha e de guerra. Nõ arsenal de guerra a confusuo tem
sido tal que, sendo uns poucos de almoxarifes suspensos em
1860, mandou-se tomar-lhes contas. mas estão até hoje sem
poder obter quitacão; alguns tlestes almoxarifes creio qU6
são homens honraáos, mas estão sacrificados pela desordem
e confusão de seus antecessores.
As contas dos arsenaes estão no thesouro; mas V. Exr
sabe que hoje todas as repartiçoes de marinba, como as do
guerra, tém roparticões especiaes de contabilidade; estas
repartições especiaes de contabilidade devião, pois, fornecer
meios de saber-se a responsabilidade 'dos agentes, dos guardas dos depositos, devia fornecer meios para a melhor con- .
servação dos generos armazenaaos.
8abe.V. Ex. qual foi o parecer da direcforia do thesouro,
a rospelto das contas dos empregados de arsenaes quo foruo
suspensos por causa da confusão ... não digo mais, por causa
da confusão? O juizo do tbesouro foi que as contas eruo
intomaveis; esta express110 é do parecer.
. A' vista disto, como é que eu posso acoroçoar o nobre miIltstro. quanto ao consell1o de compras, a contar com a alternntiva tle lucro .para o serviço publico em grandes depositas quando prIncipiamos por não ter lagar onde guardar,
nem methodo de guardar, nem boa fé para guutdar, nem systema de contas para tomar daquillo que so
guarda? Parece que o verdadeiro é mesmo o nobre ministro
ir vivendo com a sua marinl1a como os pobres, que mandão
comprar na venda um vintem de farinba no momento em que
precisào. Isto que parece um systema domestico mais dispendioso, para as pessoas que nuo têm meio s ou não sabem
guardar, é entretanto mais economico, dadas a'{uellas circumstancias.
Acontece na repartição da marinha entrar um navio de
guerra, tem falta de cabos para tal ou tal servico; vem o
pedido para o arsenal; porventura do arsenal vai" o pedido
remetlido para (} deposi to, afim tle fornecer o cabo numero
tanto, que é preciso para a verga, para o mastareo, ou para
tal servico? Não; de ordinario serve o pedido para Ir-se
comprar "em algum dos armazens destes artil(os o cabo que
se precisa para a corveta tal, ou para o vapor tal. Então,
para que servem, com eITeito os taes conselhos de compras?
Eu, nesta parte nua deixo do acompanhar o nobre ministro 1l
respeito da suppressilo do conselbo de compras, porque elIes
têm funccionado multo mal.
O Sn. FenREIRA PENNA:- O Sr. ministro diz que não.
O Sn. SILV8IRA DA MOTTA:- O nobre ministro diz que
não, mas pelas suas palavras é que eu concluo que os consell10s de compras têm funccionado muito mal.
Os senhores não se lembrão de ter ba dias ouvido dizer
ao nobre ministro que, queria alargar a concurrencia dos
fornecedores, que erão uma meia duzia, por achar nisto garantia ;. com cITei to apparecêrãO vinte ou trinta 6 tantos querendo fornecer Jlara o arsenal. do marinha? IrIas o que se
seguiu dahi ? Seguiu -se que os preferidos pelo conselho de
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compras Cor~o sempre a tal meia duzia de bemaventurados.
Do que servIU a concurrencia, se se achava que os outros
concur~entes Cazião a cousa peior? Se acaso o preco era meno~ dizia-se: « E' mais barato, porém nãe servé, porque é
pelOr. » E note-se que os taes seIs ou oito bemaventurado~
<Jue são quasi sempre preCeridos pelo conselho de compra~
têm uma vantagem muito grande sobre todos os outros concurrentes; as escoll1as Cazem-se por amostras, e a cousa não
está na ~ostra, senhores, está no recebimento; e não cstá
no receblOlento, está na comparacão da amostra está no peso
está na medida.
•
,
,
O SR. FEnREIRA PENNA : - Tudo isto deve ser muito fiscalisado.
O SR. FERRAZ: - Não é.
O Sr. SILVEIRA nA MOTTA: - Devia ser fiscalisado mas
nào é. Q~ando se Cazem, Sr. presidente"as escolhas p~ra a
compra, e pela comparação das amostras; é J pois, mais uma
vantagem dos bemaventurados, que têm conhecimento da
concurrencia, da qualidade da concurrencia e ás vezes até a
vantagem de saber como é que se podem avantajar no concurso. Que ~arlldo pó de haver des?e que é verdadeira a idéa
do nobre mIDIstro quanto aos seIs ou oito bemaventurados
que fizerão naufragar todos os concurrentes ? Do que serve o
conselho de compras? E' uma formalidade. Quer saber,
V. Ex., do que scrve? Eu digo á V. Ex.
Era ministro da marinha o nosso digno presidente desta I
casa; uma vez conversando com S. Ex. a respeito desta
<hJliculdade (lembro-me disto de passag-em, Sr. presidente,
V. Ex. desculpe), e fallando-se das dilliculdades que havia
em acertar nestes fornecimento.s,. contestei muito a vantagem
dos conselhos de compras; diZia eu, senhores: « Se estes
b?mens podem ter certas predilecções, se o ministro ás vezes
ve que o genero que entra poder-se ia obter por menos e de
melhor qualidade em outra .parte, como e que se cinge, que
subscreve, que se subo\dina a estas formalidades, só porque
o ~0.nselho de co.mpras e a autoridade competente? " O digno
mmlstr.o.da mannha nessa ép?ca reconheceu isto, é verdade,
mas dlzlll-me: « Poder-se ·Ia obter uma ou outra vez por
mellos; todavia, como ministro, eu entendo que não devo afTastar-me do processo legal, que e o que está estudado como
capaz de garantir o estado da fraude e de delapirlacões Se
acaso eu aproveitasse em uma ou em outra occasião'alg~ma
'vant~g~m em sahir desta concurrencia legal, havia-se ate
de ajUizar mal, o, talvez mesmo, eu fosse victima do meu
zelo, em lugar de acertar, desacerta,'se; então, se desacertar, que seja pelas formali~ades. " Ora, aui está a que se
reduz a cousa; ás Cormalldades e a repartir a responsabilidade.
Estou, Sr. presidente, que, se acaso um ministro quizer
i1evéras. (notem.que é preciso querer devéras) evitar muitos
destes ~nconveDlentes, póde,oJazer, comtanto que teJlha sobrancerIa para collocar-se aCIma de todas as suspeItas de
todos os máos juizos, para servir ao seu paiz. Este é q~e é
o defeito, é que de ordinario os ministros querem resguardar
se com o conselho de compras.
Bem: passemos a outro exercicio ; eu resumirei a coml'aração que .estou Cazendo, para ~ão ser por demais extenso;
vou tomar somente as verbas maIs importantes.
Arsenaes.... Sr. presidente, antes de passar á comparacão
desta verba arsenaes, permitta o nobre ministro que,de pãssagem, toque na verba anterior, que é-companhia de invalidos-:, para dizer duas palavras. O nobre ministro no seu
relatorIo não disse nada a respeito dos invalidos da maril\ha'
e,ntretanto, é uma nr.cessidilde palpitante o crear se um esta~
bele~lmento para. a pr.otec~ão não só_ d~ m.arinheiros,.mas. de
ollicla~s de man~ha m.valldos, e nao e so para mannhelros
c oJliclaes de ~armha mva~Jdos, mas paEa a ednCaçã? dos
filhos d.os oJlielaes de marmha, que deixa0 _ás suas vlUvas
mon;e-plOs mUito mesqumhos, que mal chega0 para a manutencao de seus filhos.
. _
.
POI~, s~nhores, uma reparllçao em que se despendem
quanhas tao avultadas eomo ~sta,.apresenta no balanço provlsono, gasto com o asylo delnvahdos, sómente a quantia de
CInco contos e tanto? Entendo que uma necessidade de pri-

meira ór,lem do que os Srs. ministros da marinha devem
occupar-se quanto antes é a creacão de um asylo do invalidos com prop~r~ões para estes fins. E' preciso quo o es~ado ~ome debaiXO da sua protec~ão, não só os servidores
mvalldos, mas tambem os filhos de nossos olliciacs de marinha quo não podem receber educação de suas mãis viuvas
que têm unicamente o monte- pio da marinha.
Entretanto, trata-se da marinha, gasta-se sete mil e tantos
contos com esta repartição o os Srs. ministros ainda não
achárão nesta bahia do Rio de Janeiro um logar com condições adaptaveis para este estabelecimento, onde pudesse
olferecer algum repouso a marinheiros invalidos, algumas
condicões de abundancia e de bem-estar a oJliciaes invalidos que não podem viver com seu soldo? E' doloroso que
um oJlicial de patente inCerior, subalterno que se inutilizou,
não em uma dessas acções de estrondo que podem dar Ioga r
a um acto de graça, a uma pensão, mas no servico ordillario
flue não póde continuar nelle, tenha de ser reCormado com o
&?ldo de 50p ou GO~ por mez. E' uma co.rporação que preclsa de ~lguma p,otecção do governo, maIS do que essa que
se lue da.
Os soldos da nossa marinha aiuda são pequenos; a ollicialidade é mal retribuida. Não posso a este respeito cmillir
opinião segura e demonstrada como desejava, por' cauza da
imperfe!ção dos jados que. os Srs. ministros dão. ao corpo
leglslallvo nos seus relatorlOS e balanços; eu qUlZ, v. g.,
rcconhecer qual era a proporção em que estava a despela
que se Caz com o pess~al da nossa armada com a despeza
correspondente dos vcnclmentos da armada, v. g" d~ Inglatcrra ou da França; mas só pude comparar o algansmo do
soldo ~e menor patentes com outras; para os resultados gerues nao b~ dados nenhuns no orçamento, nem no relatono
do n~bre mmlstro.
..' .
. Sei, V. g., que a II!glaterra com ~5,000 mannhelros e ollic,laes em serviço acllvo gas.ta 87,000,qoo de francos, que a
hança ~om 50,000 mannuen'os e oJliclaes, ou p.ouco menos,
gasta so 3~ ou 33,000,000 de francos, de maneira q~e feIta
a proporção, s~be-se que um homem na marlllh~ mgleza
ganha, em relaçao ao total da despeza que faz o budJet, novecentos e. tantos francos, emquanto o da marmha Cranceza
ganha seiscentos e tantos C,'atlcos.
:alas, querendo achar qual é a proporcão em que estão os
vencimentos dos nossos olliciaes de mal:inha e dos !llalinheiros, com a despeza al'ulta~la que se faz, perg~D!arel : em um
buaget como e o do BraSil, em que a reparllçao da marmha
despende 7,'Í00:OOO;l>, ~eudo esta despeza a ~aior parto
della d~ pessoal, qual e a proporção em que esta el.la com
os v.enClmentos de cada um desse~ empregados ofIicllles ou
marmhen'os da nossa armada? Por ISSO, quando trato de oncarar a ~orte de nossos olliciaes? ou vejo, v. g., que mesmo
na_fix~çao de ~eus soldos é 11l'e~lso que o gover~o .tome uma
baoe dlÍr~ren~e,da que te!u segUIdo ate ~gora, nao e .basta~te
só ~ dlstmcçao dos vencImentos de terIa e de mar; e precIso
mais algum onus,
.
.
O povo .me~tre nest.a m~tena é o povo mglez ;. o governo
da(]\!elle palz nao faz so a olfTerença entre os vencImentos do
ofiicllll embarca~o, e os do desembarcado; faz a dlITeren.ça
mesmn em r~laçao as pat~nte?; em logar ~e dar proporclOn~lmente maiS, ~m relaçao ~s p~tentes maIOres, da proporclO.nalmente mal?, em relaçao as patentes menores .. Ora,
v~Jo, v. Ih e e bem nolavel que tratan?o-se da dlst:neçao .do servIço de mar e de terra, na marInha ~ranceza um
al!nlrante em terra vence 30,000 fr, e um almirante inglez
'Í?,OOO; po mar o francez recebe 39,900 fr. e na Inglaterra
dilse G3,000.
Mas, Jagora quero ~omprovar a minha proposição) esta
proporçao deve ser maIOr em relação ás patentes inferiores
que são as que carecem de mais protecção. Vejo, v. g.,
9:ue essa p,'oporção do, augmento, em relação á marinha
mg-Ieza e C!'anc~za, que e de ~O 'I~ mais a ~nglaterra do que
a FI'ança, e maIOr nos postos mfenores ; veJo que um capitão
de naoem França tem a,GOO fr. e na Inglaterra 'Íl,OOO; e
já esta desproporção é muito maior,em relação aos postos inferiores, porque o capitão de Cragata, segundo o budget irancez, venco G,'.I.40 fr. e nillnglilterra vence 36,500.
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Ora, já vê o nobre ministro que quando chamo a sua at'
toneão para a creação do asylo de invalidos, quando peço sua
aUêncão para nossos officiaes de marinha e marinheiros, é
porq.üo vejo que. no nosso systema do gratificar o serv~ço dos
officlaes de marmha não se tem adoptado á sabedona com
que a Inglaterra l'roeede a respeito de seus omeiaes de marinha; e porisso o que accntace? E' que o 20 tenente, o
10 tenente, o capitão-tenente entrc nós com vencimentos muito pequenos quando so inutiliza fica sujeito a uma "ida penosa, quando morre, sua familia acha-se sem meios até para
educar os filhos.
Esta é a expectativa que se deve orrerecer ao militar que
arrisca sua vida nos combates e na vida dura do mar, não ;
a primeira expectativa que se deve orrerecer é a da segurança da familia e essa não se dá entro nós. Veja o nobre
ministro eomo officiaes notaveis da nossa armada têm repugnancía ao serviço de guerra, veja o pendor quc elles têm
para o serviço do terra, os empenhos que ha para servirem a
ábordo de paquetes, porquo? Pelo desamparo om que se
acb;io.
Isto foi de passagem, agora vou á comparação da verbaarsenaes.
Para os arsenaes a lei do orçamento aetual dá 1,553:0005;
na proposta de 1863 o governo pediu 1,560:000~, e IlO de 1804
1.5H:000;;1: qual foi a baso que o nobre ministro tove para
isto? Os balanços ou o definitivo de '1861-186'2 ou o proviso rio para 1862-1863,os quaes dão uma base del. 200:000$;
entretanto, o nobre ministro, membro do um ministorio que
se annunciou pela economia, que disse quo quoria regonerar
o systema representativo (e a lA condição da regener acão do
systema representativo é a verdado do orçamento) velli pedis
1,ti60:000,j1 para uma cousa em que nunca se ~astou mair
de 1,200:000$ ! Expoz-se o nobre ministro, fázendo esta
proposta, a que a, camara dos deputallos fizesse uma emenda,
um córto a olbo, reduzindo essa despeza a 1,400:000,il.
Agora, perguntarei ao nob"e ministro: S. Ex. que achava
que erão necessarios 1.560:0005 para sua proposta de 1863,
accommoda-se com 1.400:000;$?
O SR. FERREIRA PENNA: - Aeeitou a emenda de reducção.
O SR. SILVEIRA DA I\loTT,I,,: -DIas então para que propoz
mais 160:000$? Pois isto é negocio de mercador de retalho
que pede sempre mais para vender por menos? O governo
não procede como mercador de retalho; não é logista, deve
pedir aquillo que é estrietamente necessario.
Ora, veja o nobre ministro 11 desproporção em que está o
seu pedido, em relação ás capitanias dos portos. O seu pedido é 230:000$ um, e outro de 233:000$; entretanto quo
os balanços dão como despendidos em 1861-181)'2 128:000,$
e em 1862-1863 133:000$. Como é que o nobro ministro
dobra parada?
.
O SR. FERRElnA PENllA.: - E para fazer certos melhoramentos.
O SR. SILVEIRA DA DloTTA:-Um ministerio que é re~ene
rador do systema representativo pedo o dobro daquillo que se
tem gasto? Se é para fazer melhoramentos o nobre ministro de·
Tia dizerem seu rel,\torio qual era o melhoramento que queria
fazer nas capitanias dos portos. O meiuGI'amento que vejo no
artigo additivo é a suppressão do algumas cilpitanias; e depois
estou persuadido mesmo que, no caso do nobro ministro
querel' fazer algum retoque, ha de ser' para reduzir o
serviço. Portanto, se se vai supprimir algumas capitanias do
portos e reduzir o serviço, como é que o nobre ministl'o pede
o dobro daquillo que se despendeu nos dous ultimos exercicios, isto é, 230:000$, entretanto que nunca se gastou
mais de 133:000$?
Eu, Sr. presiliente, estou na porfia de domonsll'ar que este
ministerio tem faltado a todas promessas que fez em seu
programma, tem faltado a todas as condicões de sua existencia, tem pregado um grande logro ao paiz; nasceu com
promessas que tem illudido completamente.
Lembro-mo, Sr. presidente, que o nobre ministro da fazenda, quando fez aqui a sua edicão de programma, fallou
ml~ito em economia. E' verdade qüe o nohro ministro distingUiu-se então do seu colleg!l presidente do conselho, porque
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fallou em primeiro logar na constituicão e o nobre presidente
do conselbo, ou não fallou nisto. ou (aliou no fim de tudo.
Pareceu-me logo quo os nobres ministros estarão dispostos
a pregar-nos um logro, tanto que começárão por executar
os decreto:! de 30 de dezembro. E o nobro miuistro da fazenda, 'Iuo nos fallou em economia, vejo que se acha meio
atado; está se querendo fazer economias, eEta se propondo
reducções, e S, Ex. não anima a gente; pelo contrario, quando
se trata aqui de alguma despeza grande, ólho logo para o
nobre ministro da fazenda a vêr se S. Ex. se arrepia com o
negocio; mas não, senhores, S. Ex. não diz palavra; pareco
que se está deixando arrastar.
Creio que ello tem suas tendencias economicas ....
O Sn. FERllEIRA PENNA: - Apoiado.
O SR. SlLVElR.1" D,~ I\IOTTA: - .... é mineiro; e, do ol'dinario, os mineiros são inclinados á economia...
O SR. JOBIM: - A' avareza.
O SR. FrnRElnA PEN~a: -A' avareza não ; economia liem
entendida.
O SR. SIl. VEIRA DA MOTTA: - Mas vejo 'Iue S. Ex. nesta
parte tem faltado a uma das condições com que elle e seus
collegas assuminio o poder.
Senhores, quereis mais uma prova de que o ministerio
tem logrado o paiz em materia de economia? Vou apresenta la.
Força naval o navios de transporto. A propo,ta do 1863
pede 1,~Sj;OOO$; a de 1864 1,280:000$; ora, segundo
o balanço provisorio de 1862 -1863 quanto se gastou?
1,OSO:OUO$; ha, portanto, um accrescimo de 200:000;j).
Este orcamento d,\ marinha. Eenhores, parece feito a olbo,
sem ca'lculo, sem base nenhuma; conta de chegar; pedir
para reduzir. Assim, não é possivel.
80 esta é que é a regeneração do syslema representativo'
que os senhores promeltêrãO, então dou-me por lograuo;
porque declaro, como tenho repetido mais de uma vez nesta
casa, que quando despontou no uorisonte esta situação nascento, peoEei que o ministerio queria fazer algum melhorameuto, ao menos, na administração publica, quando não fosse
reforma politica. Ora, a reforma adllli~istl'ativa mais obVla,
que tinha diante de si o ministerio , era melhorar o systcma
do orçamento.
O SIl. fEllaElIlA PEN"A :-Apoiado.
O SIl. SILVElll.l" DA ~IOTT1 :-Vou agora, Sr. presidente,
emiUir uma opiniJo em que estou firme. Creio quo, quando
o 'actual ministerio, eansado de existir, retirar-se c tiver de
surgir algum outro nunisterio, o programma desse novo ministerio pÓlle reiluzir-se a fazer leis do orçamento como devem ser, e naua mai,.
Qualquer ministerio que tenba de surgir, quando os senhores se derem por cansados, deve reduzir o seu programma
ao seguinte: "Nós nos compromellemos a fazer com que a
lei do orcamento seja uma realidade. " So houver um ministel'io que' cumpra este programma, terá feito o mais assign,1lado serviço ao paiz.
E é preciso muita cousa para isso, senuores? Estou perSUndiuo 'lue alguma COUEa é preciso fazer ]Jara que isso seja
realizado; mas é muito. O systema de escripturaçuo do tuesouro e das tuesourarias ollcrece al~uns obstacu!os; porém,
senhores, os obstaculos maiores são as tomadas de contas o
mto a o~ganisação düs propostas.
E,tou que os represeutanles da nação, para poderem fiscalizar .l'Ígorosamente os serviços assala~'iatlos cOl)templarlos
na ICl de orcameuto, preersito de Ulllil lei de cootas quo Ibes
facilite essa" fiscalisação. Mas isto mio tem nada com o programma do novo ministerio, porque a pl'Ímeira conuição, para
que:a lei do orçamento seja uma realidaue, é o desenglobamento.
Voja-se v. g. esta verba-força naval e navios do tra.nsporte.- ~omo é que se juntão estes dous serviços? Basta
pegar alu em qualquer desses exemplares do budget francez,
ou inglez para vel' quo em nenhum orçamento de marinha
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pode-se accumular (orca naval com navios de transporte j
entretanto, aqui está as·sim.
Sr. presidente, aqui está uma pequena. addição qu~ me
~uggcre U1!!a observação que quero fazer ao nobre mllllstl'O,
jlOI'quO creio que houvc algum descuido na proposta do Sr.
ministro da fazenda, que devo estai' em harmonia e relação com
o orcamento da marinha. Para esta verba-na vios desarmados
-perJirão-se 51:0'00$, a outra camara emendou para 30:000$
e os balanços dão uma despeza maior. Desejaria, pois, saber
como é que,no case a que ha pouco me referi,O Sr. ministro
dobrou as quantias peài das em relação as demonstracões dos
balanços definiti"Vo e IJfo"Visorio ; e aqui accitou uma'emenda
da camara dos Srs. deputados reduzindo a 30:000H'l a des]leza com os na"Vios'desarmados, entretanto, que pelos bala~ços definitivo e pro"Visorio sc Yê que nunca cssa despeza
fOI menor de 43:000$ ou dc 57:000;j). Eutão a camara dos
Srs. deputados corta isto a olbo?
O SIl. FJlIlIlEIRA PENNA : -1IIandou vende~ os na"Vios que
. estiverem em máo estado.
O SIl. SIL"VEIllA DA 1IIOTTA : - E' justamente por cauza
dessa circums.tancia da venda dos na"Vios que eu toquei neste
ponto pouco Importante.
Desejo sabcr o seguinte: Vi, ha dias, annunciado, creio
que no Dim'io O(1icial, que só ba pouco tempo é que leio,
I,orque nunca m o mandarão; lia pouco tempo li que se
rcsolvenio a isso e de moltl proprio. .. .
O SR. D. MANOEL: - Pague 12;ií, como cu pago.
O S1I. SIL"VEIllA DA ~10TTA : - Esta não está ma ! , Eu
não assignei ...
O SR. D. lIillOEL : - Pago eu.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - E eu.
O SII. FERREmA l'ENNA: - TamlJem eu.
O SIl. SIL"VEInA OA 1I10TTA: -Então denuncio a cousa a
V. Ex. para que ponha cohro neste dispel'dicio: estão me
mandando o Dtario O{{icia! sem que eu assignasse, nem pa.
gasse ...
O Sa. D. MANOEL: - Quem sabe se é porque V. Fx. se
tem declarado go"Vernista? .O SR. FEIIRElIlA PJltiNA : - E' sómcnte durante a sessão.
O SR. SIL"VEIRl. DA MOTTA" - Sr. presitlenie, eu vi nnnunciada a "Venda de uns poucos de navios velbos c inutilizados, e creio que entre eUes uma dessas canhoneiras que
se mandarão vir ultimamente.
O SIl. FEIlIlAZ: -E' só dos antlgos na."Vios.
O SR. SlL"VEIRA DA MOTTA: - Não são muito antigos.
O SR. FEIlIlAZ: - Nós somos mais -velhos do quo ellES j
isto é verdade.
,O ~11. SIL"VEIllA DA MOTTA: ,-- Não fallo nisto; o que é
certo li que algumas dessas canboneiras, que se mandál'ão "Vir
ultimamente, estão eondemoadas por innavl'.ga"Veis,e,llor.tanto,
estão no caso de serem vendidas para leuha ou .para aproveiar·so o cobre e algum material.
Vi,pois,annunciada a venda de uns poucos de navios desses;
jlel'gnntarei: no orçamento da receita não deve entrar como
-verha. de receita o producto da venda desses naYios innavcgaveis? Estou que de"Via entrar. Se não ha na lei do orçamento,
nos artigos de receita, uma verba-producto dos na"Vios "Vendidos por iuutilisados-, a que titulo se lra ue recebcr no
tbesouro o producto dessa "Veuda? Como ó, Sr. ministro da
fazenda, que V. Ex. ha de consentir que se receba no tllesouro uinlrciro sem titulo?
I,) SIl. MINISTRO DA rAZENDA :-Receita extraordinaria.
O SIl. SILYElnA DA 1IlOTTA (?'indo-se) :- Ah ! ah! ah I ora,
recClta extraordioaria!
O SR. FJlIlIlEIRA l'ENNA o-Vem na verba - renda de proprios e generos ,naciona.es.
O Su. SILVEIllA D,\, MOTTA :-Mas se 'são proprios naeio

naes, precisão de autorisação para vender-se; e se é receita
devia baver uma verba com o producto destas vendas.
O 811. FEIlIll.Z :-E' receita eventual.
O SIl. SlL"VEIllA DA nIOTTA :-0 nohre ministro disse que
era receit.n. extraordinaria.
O SR. FERRAZ :-Extraordinaria ou eventual, é a mesma
cousa.
O SR. SILVElllA DA MOTTA :-Eu tocarei .Ómento em mais
dous pontos da comparação a saber: na escola dc marinha,
para a qual o pedido do !Jrçamento do nobre ministro é de
132:000,~, entretanto que as demonstrações dos dous balancos dcfiniti"Vo e jlrovisorio dão q"e esta despeza nunca
ébegou a 80:000~ ; e em ultimo Jogar na. despeza do material.
l'ara o material o nobre ministro pede 2, HiO;OOO,j)j os balanços indicão uma despeza quasi igualou superior a
2,200:000~; entretanto, vejo que o nobre ministro. tendo em
seu apoio a dcmonstração dos balanços neste ponto, aeeitou
uma emenda da camara dos Srs. deputados rcduzindo esta
despeza do material a 1,900:000$.
l'ois, Senbores, se nos outros casos a que o pedido do ministerio na proposta do governo está em desharmonia com a
demonstração dos balanços, não se faz reducção, o nobre
ministro, quc estava apoiado na dcmoRstração dos dous baançes, con"Vém em uma cmenda da eamara dos SI·S. deputados, que eorta 300:000;iS, sem sailer por quo? Porque se
cortou eotcs 300:000ti? Qual é o serviço do material, que se
póde dispensar dos 300:000,» ?
Sr. presidente, cu não quero proseguir na comparação; a.
hora está adiantada, e não quero fatigar por mais tempo o
senado. Creio que lenbo demonstrado a minba proposição o orçamellto da marinha deste anno, elevando a despeza deste
ministerio a 7,400:000ill, não está nas condições que se
devião esperar do ministerio actual; é um orçamento que
para tempos ordinarios,devia ser apresentado com reducções
muito m~iores, e é sem duvida alguma o ramo de serviço em
que o nobre ministro da fazenda devia estimular o seu collega para fazer alguma economia, principalmente notando-se
que o pessoal deste ministerio não está em relaçãO com o
material, e por isso os serviços desta repartição não apparecem
não satisfazem ao publico; é triste que gastando-se mais de
7,00U:000,l), com a repartição da marinha; nos "Vejamos
red~zidos a não ter navios nas condicões necessarias. Temos
meia duzia de "Vapores em má condiç'ão, nem as coryetinbas
á vela que pertencem a medida velha (permittll-me a
expressão o nobre minisfro), na"Vios que hoje são objecto de zombaria, e destes o governo mandou um á
E~ropa para allestar o atraso em que está a marinha brasileim que não teve um ua"Vio mixto para mandar em instrucção
Nilo temos, pois, material de guerra, não temos arsenaes,
não temos estabelecimentos auxiliares para a marinha, el)tretanto gasta-se sete mil e tantos contos. E' justamente nesto orcamento que o nobl'e ministro da fazenda devia apertar o
seu éollega da marinha !Jara fazer alguma reducção; isto, já
se sahe, em eireumslancias ordinarias.
Mas. se acaso o nobre mininistro, quando entreu na casa
para esta diEcussão, tivesse começado P?r pedir a pa~a"Vra e
deelarar-Dos que o orçamento não servlll para as ClT~ums
tancias aetuaes, porquo estas circumstancias não são ordinarias, mas muitas extraordinarias, então ter-se-ia poupado
esta discussão (lue tcnho feito, e que é propria de um orçamento ordinnrio. Então o nobre mInistro deveria ser o primeiro a vir pedir-nos autorisacão, talvez maior do que a lei
de [orças llle deu, meios maiorês do que o orçamento lhe dá ;
mas, cu creio que a unica razão é porque os nobres ministros
andllO em discordancia, o nobre nnnistro dos negocios estrangeiros eom o nobre ministro da marillha. A franqueza que os
tentou ha dias o nobre ministro dos estrangeiros, promettendo
que quando chegasse a hora ...
O SIl. MINISTIlO nos ESTIlANGEIllOS: - Apoiado; na occasião
propria verá sc não cumprimos a promessa.
O SR. SILVElllA DA MOTTA: - ... havia de vir ao corpo le-
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gislativo communicar tudo, abrir-se comnosco e pedir meios;
esta franqueza está sendo hojo contestada pelo silencio do
nobre ministro da marinha-, que vem discutir a forca principaI que tem de apparecer, e contenla-se com os méios ordinarios.
O Sn. D. MANOEL: - E com uma po teneia que tem uma
grande força de mar .. ,
O SR. SU,VEIRA OA MOTTA: - Eu nito sei se tcm ou se nM
tem.
O Sn. D. 1'rIANOEr.: - Ora, pelo amor de Deos!
O SR. SIL'VEIRA DA 1\IOTTA: -Dando resposta a este aparte,
vou concluir o mcu discurso.
O que sei é que, se acaso o paiz a quem se mandou o
~lltimatum não tem senão alguus bllques, que não podcm ser
chamados marinba para combater comnosco.. ,
O SR. FERnEIRA PIlNNA:-Não tem senao um.
a Sn. SILVEIRA DA 1'rIOTTA:-.... não sei porque se mandou
um almirante com corvetas, com vapores e uma missão especial.
O SR. D. nIANOEL:-Isto tem uma rcsposta simplississima.
O Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA:-SC a razão foi só para nos
mostrarmos, então não tem justificação.
O Sn. ·D. MANOEL:- O quo vejo ri muito assustados com a
guerra.
O Sn. SILVEIRA OA 1\loTTA:-Quem?

a Sn. D. 1'rIANOEL:-OS

senhores.
O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA:-Ora !...
SI'. presidente, 'concluo aqui o meu discurso.

o SI'. mlnlstt,o .la mDl'illba pronunciou um discur~o
que puhlicaremos no appeIHlice a esle volumc.
Ninguem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar
por falta de quorum, ficou a discussão encerrada; e, retirando-se o ~r. ministro com as mesmas formalidade. com
que foi recehido, o Sr. presidente deu para a ordem do dia
seguinte:
'1' parte.-.2· discussão da proposição que autol'isa o govemo, soh certas condicões, a innovar os contratos com a
companhia União e Industria ;
E a~ mais materias designadas.
2' parte.- Continuação da 2' discussão da prorosta do
pod.er ex~cutivo, fixando a despeza e orçando a receita gel'al
do ImperIO, com as emendas da camara dos Srs. deputados,
vo~and.o-se primeiro sohre o art. 5° e as respectivas emendas,
cUJa discussão ficou encerrada.
Lev~ntou-so a sessão ás 2 horas e 50 minutos da tardo.

G,,'

sessão

EDI 2í DE AGOSTO DE 1864.
pnESIDENcIA DO sn. VISCONDE DE ADAl':TÉ.
Su~mARIO.
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Pimenta Bueno, Dias de Carvalho, Souza Ramos, Siqueira e
Mello, visconde de Itaborahy, Rodrigues Silva, barão de Antonina, Danlas, marquez de Olinda, Candido Baptista e marquez de Abrantes, o Sr. presidente abriu a sess<io.
Comparecêr<io logo depois os SI·S. Dias Vieira Furtado,
Fonseca, marqucz ue Caxias, Zacharias, Silveira' da l\Iotta
barão de Pirapama, visconde da Boa-Vista e Souza Fmnco. '
Faltár<io com causa participada os 51's. hal'ão rle Cotegipe,
bar<io de nIaroim, barão de Quarahim, Candido Borges cCar_
neiro de Campos, Eusebio, Paula Almeida, Paula P~ssoa
Almeirla e Albuquerque, Sinimbú, Fernandes Torres, Souza ~
l'rlello, Ottoni, visconde de Jcquitinhonha e visconde do
UI'Uguay.
Foi lida e approvada a acta da sessao antecedente.
Não houve expediente.
PAnEcEn DA comuss;;'o DE CONSTITUICÃO SODRE ELElcIo DIl
UM sENADon pon MINAS ·GEnAEs.
•
« NJ parecer ácerca da eleicão de um senador, a que se procedeu na provincia de Minas:Geraes para prebenchimento da
vaga proveniente do fallecimento do conselheiro Francisco
'Oiogo Pereira de Vasconcellos, a commissão de constituicão,
tratando do colIegio de Itajubá, disse: « Neste colIegio fôrão
« tomados em separado os votos dos eleitores da freguezia do
«S. Caetano da Vargem Granr1e\ por ter sido a eleição pa" rochIaI feita debaiXO da maIS VIOlenta compressao. A com« IJ.liSSãO, á vista das provas fOI'llecidas por attestados, cer"hdões e juramento de testemunhas, está inclinada a deci« riir-se pela nulhdade; mas julga prudente que o senado
aguarde a remessa das actas e outras informacões para
« final resolução, ficando entretanto adiado o objecto. "
O senado approvou o addiamento, o em vil·tude desta deliheração exigiu-se a remessa das respeclivas actas, e das
informações que, além disso, se pudessem obter. Cuegarão
as aclas, porém desacompanhadas de outros esclarecimentos.
A commissão todavia julga-se por ellas sullicientemente habilitada para dar parecer definitivo. A leitura das referidas
actas mostra a irregularidade da eleição. AlJi se encontra
confusa e incompleta a bistoria do processo eleitoral; suas
dilIerentes phases são apontadas deslocada e desordenadamente. Não se declara cada um dos actos que é necessario
praticar para a formação da mesa, dizendo-se apenas que a lei
foi observada, o que certamente nào é bast"nte, visto como
ao collegio eleitoral, e em ultima instancia ao senado no
easo presente, compete julgar dessa observancia, e para este
juizo é indispensavel especificada menção das formalidades.
Accresce que a mrsa parochial, pouco respeitadora da lei, e
das Ínstrucções publicadas para sua exeeuçl1o, recusou transcrever nas actas um protesto apresentado por alguns votantes, declarando os defeitos gnves que devião trazer a nullidade da eleição. A commissão deparou com esse protesto
nas actas do collegio eleitoral, para onde foi levado
pelos protestantes, que o corroborárão com documentos não
contestados. Por elles se manifesta que a maioria dos votantes foi à força arredada das urnas por actos violentos rias
autoridades policiaes, entre as quaes primava o suhdelegado
da freguezia. -Portanto a commissão é de parecer que se declare nulla a eleicão primaria da parochia de S. Caetano
da Vargem Grande de que se trata, e so mande proceder á
outra para que fique completo o corpo de eleitores especiaes
que devem servir na presente lef(islatura; o que outrosim se
rocommende ao governo o proeedimento legal para responsabilisar o subdelegado da dita parochia, que violentamente intervciu na eleiçãO depois de Juridicamente verificada essa intervencão.
« Paço do senado em 24 de agosto de 1861.- Visconde de
Sapucahy. - Souza Ramos. "
Reservado para entrar na ordem dos trabalhos, sendo antes
impresso.
ORDEl'rI DO DlA.-1" PARTE.
INNOUÇÃO DE COriTRATOS DA COMPANHIA UNIÃO E INDUSTRIA.

- Parecer da commissão de cnnstituicito. - Ordem
Companhia União o·lndustria.Pagamento do espolio do conde da Barca. - Terrenos
liiamantinos. Discursos dos Srs. Ferraz, ministro da
fazenda e Silveira da ·I\lotta. Quéda do projecto.Declaração de voto. - Companhias I'ernamhucana e Bahiana. Discurso do Sr. Dantas. -2" p(tl'te. - Votação
u~ orçameuto da marinha. - Orçamento da guerra. Discursos dos Srs. barão de S. Lourenço, Paranhos e
Pompeu.
A's 11 horas da manhã, acuando-se pre~entes os Srs. visconde de Abaeté, I\lafra, Teixeira de Souza, visconde de Sapucahy, Johim, Mendes dos Santos, FerI'eira Penna, harão de
S. Lourenço, Pompeu. marquez de Itanhaem, Nahuco, harão
Enti·.ou em 2' discussão e passou para a 3", sem debate, a
de .Illuritiba, Araujo Ribeiro, visconde de Suassuna, Ferraz, propOSição da camara dos deputados que autorisa o governo
D. Manoel, Pal'anhos, Cunha Vasconcellos, Souza Queiroz, I a innovar os contratos da companhia União e Industria,
do dia. l' parte. -
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Seguiu-se em 1· discussão, passou para 2. e desta, tambem sem debate, para 3- a proposicão da mesma camara, que
autorisa o governo a cumprit' a dicisãO do poder judiciario,
pagando o que deve a fazenda publica ao representante, competentemente habilitado, dos herdeiros do espolio do conde
da Barca.
Entrou. depois em 1· discussão a proposição da dita camara, autol'lsaudl2 o governo a rever os regulamentos relativos
a terr~nos diamantinos o a fazer as alterações {Juo forem ne·
cessarias.
O !'lil'. "'Cl'l'SZ: - Sr. presidente, eu entendo que em
materias desta ordem não se deve prescindir de ouvir o nobre
ministro da fazenda. Este regulamento data creio que de 184.5.
O SR. PRESIDENTE .-E' de 17 de agosto de 184.6.
O SR. FERRAZ: - R' de 18~6; tem tido por consequencia
pelo menos 18 annos do execucão. Eu desejaria que o nobre
ministro me dissesse se se entende que a 'sua reforma é indispensavel, e quaes os pontos em que a necessidade se tem
-, manifestado, em que elle sorrre lacunas ou demanda alguma
providencia.
Previnirei ao senado que parece-me que um dos pontos
vem a ser revogar-se a parte do regulamento relativamente
á intervenção de estrangeiros nas companhias respectivas em
maior numero do que o que se acha fixado; nesta parte ba
muitos interessados; nITo sei qual será o juizo do nobre mi·
nislro da fazenda, porém eu previnirei- a S. Ex. que algu'
mas vezes têm apparecido pretenções destas que têm passado
desapercebidas no corpo legislativo, e tem trazi~o grandes
interesses aos especuladores. Refiro-me espeeialmente .a uma
isenção, que eu achei justa, relativa ás companhias de mineração de Congosoco e outras, que, como é sabido, derão vantagens, i,nteresses áquelles que as promovêrão, interesses licitos ou illicitos, isto não quero por modo algum averiguar.
Se o nobre ministro entende que se deve revogar o regulamento até nesta parte, se quer que de repente passe esta resolução, eu prestarei o meu apoio, comtanto que o nobre
ministro me affirme que não pode suppôr que por maneira
~Iguma baja qualquer transacção a este respeito da parte dos
mteressados.
SI'. p"esidente, eu previno isto ao senado, porque nos
paizes estrangeiros estas cousas fazem mossa, o grande
mossa, e nós podemos passar por homens corrompidos. Da
minha parte eu nITo quero esta taxa, que ordinariamente se
dá a todo o mundo e que, não obstante ser muito productiva, repugna aos habitos quo tenho adquirido, nem que
venba recamada de ouro bem luzente sob purpura de grande
preco.
,
Quaes são, pois, pergunto ao nobre ministro, os pontos em
(Iue o regulamento precisa de retoque e reforma 7
O SR. VlscoNnE nE lTADORAUY :-Apoiado.
O SR. FERRAZ:- Porque nós havemos do dar esta autorisação assi~ tão larga, sem sabermos qual o fim 7 Porque
estas automacões hão de ser inseridas em 2' e 3' discussão
do orçamento,· passarem sem a menor discussITo e virem ao
sonado para nós darmos o nosso registro? (Apoiados.) Eu
quero que o g~verno,con! a lealdade, que Ibe é propria,resista
a esta tendencla a au.tonsações no ponto em que se eostumão
90nc~der, porque mUltas vezes o governo que as aceita não
e aquelle que as exerce.
Diga-me o governo: quaes são os pontos reformaveis? Eu
acompanbarei o governo, farei uma emenda-<c para rever o
regulamento do tal neste e naquelle ponto; " mas assim,
uma autorisação indefinida, que dizem-me que só tem por fim
revo~ar a parte do r~gulamento relativa á admissão ou não
admissão de estrangell'os na companhia ...
. O SR, VISCOl'lDg nE ITAnoRAUY :- Apoiado, é exactamente
IstO.
O SR. fgnnAZ : - .. , não posso absolutamente tolerar.
Não .desconfie o gov.erno de mim, eu lhe darei tudo quanto
eUe Julgar necessano para a Ma administracão da fazenda
p~blica; mas é Jl:eciso que nós sejamos explicitos. Quaos
~ao os pontos? 1'1Inguem sabe.

Sr. presidente, eu não duvido que a reforro\). no ponto da
admissão de estrangeiros possa ser adaptada; mas eu notilrei que pessoas muito e,xperientes no anno de 18~5 ou 184.6
se oppunhão a esta medida; entre ellas creio que um dis·
tincto deputado pela provincia de Minas, que então estava no
~ahineto do ministro da fazenda, o SI'. Christiano Benedito
O.ttoni. Este regulamento, depois de esboçado, me foi commumcado pelo ministro de então, o nosso collega, que Deus haja
em sua santa gloria, o Sr. "iscondo de Albuquerque; em
alguns pontos eu não pude estar de accordo,em outros achei-o
muito sensato. A experiencia pólio ter mostrado um ou outro
deleito deste regulamento; mas eu revi o relatorio do nobro
ministro ~oje de JlIan~ã, é verdade que perlunctoriameuto,
mas não VI nenhum tOplCO a respeIto deste regulamento; o
nobre ministro não pediu nada, não expoz causa alguma; não
sei se ha trabalhos na directoria de reudas sohre esta ma teIia. Se os ha, se ha representações, se ha queixas, que ellas
sejão presentes ao corpo legislativo, porque, se o regulamento em ~erta parte contem materia puramente regulamentar, que está na alçada do governo, em outras importa mate·
rias do corpo legislativo, e nós não devemos por modo algum
esquecer-nos de que não vimos a esta casa, que não nos
assentamos nestes hancos, unicamente para autorisacões.
(Apoiados. )
,
•
O § 3" do art. 27 dispõo o seguinte: (Lê.)
Esta é a materia contra que parece-me que se reclama ou
é o objecto do projecto.

O Sa, SILVEIRA DA nIOTTA: - Nem se sabe se é isto.
O S. FERnAz: - Não se sabe, mas se diz.
O Sn. SIl.VElRA DA MOTTA:....,. Sabe-se por portas tra·
Tessas.
O Sa, FERnAz: - E' verdade. Não sei se o § 3° pela
nossa legislação moderna se acha em vigor, porque a nossa
legislação moderna a respeito do companblas aômille estraugeiros, qualquer que seja o numero, se nós entendermos a
palavra COmlJanhia segundo o sentido juridico que lbe cabe.
As companhia. devem ser por acções, as accões podem ser
distribUldas por quem quer que seja, brasileiro ou estrangeiro, as companhias devem ter uma ilirecção conforme as
regras estabelecidas na nossa legislação.
Se ê para esta materia, eu peço ainda ao honrado ministro
que altenda que ba intenção de reformar a nossa legislação
sobre companbias, assemelhando-as em parte á legisla cão ingleza e á legislaçãO franceza; é uma materia que importa
estudo. ~Iesmo creio que hoje ninguem duvidará da necessidade de estabelecer em melhor pé a materia relativa a sociedades em commandita, e parece-me portanto que seria
tal vez prudente e conveniente que nesta parte se esperasse
pelos trabalhos que devem ser olferecidos pela commissão
respectiva.
'
Existem na pasta da commissão <le legislação dilTerentes
projectos sobre sociedades em commandita; eu creio mesmo
que a nobre commissão nos seus trabalhos pórle orrerecer algllma cousa relativamente ás companbias de fundo limitado,
materia de que, se eu tiver tempo, me occuparei para mos·
traI' que é urna invençã? do parlamento inglez, cuja legisla~ão nunca conbeceu .ocledades em commandita, e que quanto
a companhias era uma legislação, póde se dizer, diflicultosissima que embaraçava todo o movimento commercial ; não podia existir uma companhia cujos membros não fossem solidariamente responsaveis por todos os negocios da mesma companbia, e, o que era peior, não podião, permitta-se-me a expressão juridica, usada em certos paizes, estar em juizo por
si como companhia,. era preciso recorrer a alguma ficção, estabelecer uma tercmra pessoa que por ella fallasse. OJ'U, esta
legislacão ingleza, que todo o mundo reconhecia OJlpressiva,
que embaracava muito o movimento commercial, devia ter
algum remeaio ; e, quando as legislações dos mais paizes nesta parte era muito mais liberal, a Inglaterra a conservou nesse estado, pólle-se dizer, de inlancia, não obstante o seu grande movimento commercial até 1846, sendo depois ainda em
1848 promulgada uma lei que este.ndia os elfeitos da primeira aos bancos de deposito.
Por consequencia eu estou que a nobre commissão tomará

"

·..;))1 cou~iden_~;,1ú i,::,lo, C Ll.IllO filais l(ua!Jto) scnuu fJ lH'incipiu
que letll Y'J!"':<.d!;1 ;.mf.I'O !Jó~ lJl\l~ n;"to do vemos fazcr c(JUven~j)csJ

cvnlO l~11ll i"eilu a tt'r<'ln~il; l'url.U;;al e a Belgka, sohre o lJrinci;lio tb l'ccipl'ocitlillle , Ctlim Ile utJmiLLil' a.s sociel!ade~ ou
i'.-om!):I.nhias de outros vaizes para operarem , comparecerem
l3nl jllízo e pleil.crll'úm ante os tl'i»unde~ du paiz; atIo scndo

este o (W~SI) principio. e ao conLral'io estabelece um p.rincipio g-er;,1 que possa c.bel' a LOdos, me parece que nós nevemos cuidar destú objllcto para que as cumpanbias de fundo
limitado dos oull'o::; paiz€s, \jU~ t:Jllhão agencia:; 110 no~so)
po,são cúmvarecer GOl juizo. E l"lO é uma cousa qae se deva
~lsquecerl porque O~ tl'ibuna.e~ de Frtlll';a nóIo admJtiirao que
as companhia::; de fundo limítado da filglaLBrrlt, não. obstante
o tratuuo de commel'cio lIue os autUl"i.:511Va, pudesseli} comparecer sem uma lei que as autorisasse a isto, {londe procedeu o ret:urso da cassassão por amor da lei, recur:,o illterpo>to pda competente autoridade, o prc'curaúor i(cl:"l Dupin.
Sendo assim, cstou persuadido 'iue. se não é oUero o ponto
vulneravel do rC;;lllamento. em'iu'Hlto a este, nós devemos
esperar pelJ. soluç;lo da nobre cOll1mis~üo. ou. se o ministeriG
entende que é matoria uI'gcnte. estou persuadido de que h;,hilitado competc!ltentente, póde ülIerecer á camara um projecto neste sentido. Em todo o caso, corno o sellado pôde
votar por esta lei sem esclaredmentos? como póde conhecer
dos defeitos do re;:alalOento actual, se o \lobre millis!ro no
seu relatorio, creio cu, não loca nem de leve neste regulamento?
Sr. presideilla, eu não me oppnnbo á cousa alg-uma que
possa teuder ao aperfeiçoamento do regulamenta; o que de,ejo unicamente é obtcr os eselarecime:ltos precisos para
bom votar; e tambem, ainda repetirei o que disse, o senado
deve manter a sua posição; eu não desejo ljUe o Se!llUO seja
unicamente uma call1ara de registrv,
(p ~.II'. fB&2S '~ç {f;u4'Yn~Úào (ministro de (a:enda) : -Sr.
presid~nte, o pl'ujedo que se discute nü.o é uma medida iijJreHeola(!it pJl0 g~H"crao. Um nobre ,Ieplitado o1fl::l'eCBU á :,:ol1::;idcrntüo da camaTa e::;te [t:·L!.~o t1dditivo ao OrCi.lllll?fltO.

QüanJo se di:;cutiu i3~ta ma~eria. nu ot.:ti'(} C~llnrll'a, ha;/endo
muito:; e diverso::; ubj0~tu8 conUdo;; nas dltrerelltes emPlldas
;;.oorcamento, el.l ni10 Jjudc ouvir os funuamentos ClHl1 que
o scu"illustre autor slbLcntl~,;a a necc:;,siJade ue:;lll meuiua;
I\êu) enunciar 0íü,Ji\lo alaur)];L sobre c!h. Pan~ci1-mc que .na
~\1 d;SC1l5~i10 e?te al"Ligo n;10 foi t'PIH'ovauo ~ mas. t~ndl) 5ldo
r~produzil\o na :jtl., foi çIl.tIiQ appl'ovalJü, e depois sepaL'ado
ria lei do orçamento para cünstituir um projecto á parle.
Eu não tiV3. poi~, nem ecca3iJ.o de ol1.,ir totlas a~ razões que
movêrão o illustre autor ,Ie;;ta proposição, de pezaI' iJem todos
05 fundamentos ma f!U(} eUe s~ e~tribára pai'ü, lJl'n~ôr tal rZledida l nem tan:.:'bum enunciél juizo dgum ,l ~cu reslJeito.
O nobre ~enauor que me lJrecedeu deseja tiüber se o governo defende como indis'lenô~,vel cota ill,~dida. Direi ao núbre
senador que, não tenda, ~ntes dl ajlres"ntaçilo Gc,te pl'ajecto,
examinado com toda :l attençüo o regubmento para convencer-me se eHe carecia ou niio do altera cOes, "'lO tendo no
meu relato rio tJiLo r-alavra alguma a e5Lê respeito) LdO podia
eu iniciar a medida.
Depois de iniciada, curr:pria-me sem duvida saber o fundamer.to ou a razãll priucipal deôta meúida; estou infurmado,
não pela discussão mns ú vistn. de r~pi'ese!ltaçóes ex.istenLe:;
no thesouro, examinadas pela res;lectiva directoria. a respeito
das ljUaeS até já fui consultada a sec~ão do conselbo de estado, quo o ponto pr:ncipal ?~\I'a que é chamada a altelJção
do ~overno nesta parte ven. a ser ~\([nel\e a que o nobre senador se referiu. Ú re<;ulameuto prolJibe em uma de suas
disposi~ões, qua eu não tenho agora pl'e;;ente, porque nao
esperava que nos occupasselllo3 boje ,ie;te assumpto. embol'a
eHe estivesse dado para ordem do dia, [lcrquanto, hal'eodo
outras materias importantes, eu devia prc.lull1ir que se alongasse um pouco o debate ...
O Sa. F~:tr..,z : - Isto não é culpa minba.
O Sr.. mN!5TIIO DA HZs~:D'\': - Não cul,jQ a ning-uem,
esto:! me desculpando.
O Sn. fEnnAz: - 'Ninguem sabe qual é a. ontem do dia;
6-0 re~to elas materias já dCjignadli:3.
I

() Sn. '1INl.STlI.O IH. FAZt~:'HJA: - Se ;L urdclll do Jia CÚllll~·
pü!" e~lc Pi'ojccto, eu poderia ler visto;w meno~ lJ~
papi·js IJ rnprl'.senlil~õo::; l:ll~ existem \lO lIH~sOllI'O; ou mesmo
no meu g:iliincl~, onde tenho nlguns pura resulver, e illt('ila,jo
Ija quest:To, exporia tuda r[uaato sohre dia tiv2sse cilegaJ()
ao meu conhe~j;llentl'. NilO vi, pOJ'talltn. Oi:.:-te momelllo a
'[uest:'o. ,e devo referir-me á'1uillo llue demais t2m:JO haVIa
exammado,
Au thc:;oul'O requereu uma c~mpa!lbia ou o~ eneoJ'poradores di] um" co:npanhia de minel'ação diamantina que
lhes fos;e lall'miltido admittir maior numero de socios
rsLrangciros do que a~uene.que pcrmiLLe o regulamento.
Fez-se sentir Bessa ,'epre,entaçao, que cstá dependente de
d<ciS<lO dn ;;averno quanto era dillleil aclHlr hoje capitaes
naciollac~ para em~rega los naqueUa mineraçüo, aI se-Ildo o
regulamer;tn, como é, opposlo a que o numero de socios
e"tnlllg-eiros ~esLas companhias seja maior da que o de
nacionaes, contra esta dispnsiç"o se reclam..va. A secção do
cnn,elho de estado, con,ultada a este respeito, á vista do
regul;unento que não póde ser alterado porquanto faz parte
da legl5-la9ilu l)ue regula e~ta materíal opinou em senLido contrario. el'eio, pois. ser este o motivo por que pretendeu liue era
cOllvenietlle chamar,1 altenção do corpo leg-ishLtivo para tomar
uma resnlucão nc,te sentido de autorisar-se o b'0verno a
l'eVeL' o cíLado L'egulamBoto.
Declaro tom franquaza ql.!e lI'lO me oVpooho aque se
faça uma alteração no re.gulamento diamaatino, pela qual
fique permitti1a a admissão de maior numero de soeios es·
tnlllgeiros nas companhi"s de minenlCão dos diamanles. Acredito liua o est,tc!o ~anhará, se porvéntura taes companhias
forem ell~orporadas; porque, devendo a taxa des trabalbadores ser pag-a em beneficio do tbesouro na rDzão do numero
dos lIlesmos traball.1adores, o que equivale a mna capitaçil.o,
~uan(o maior for esse numero maior será a renda do estado
proveniente de.sta Inioeraçilo. Vejo, portanto, doas valltilgens:
a 1.1 um rendirrrónto maior para a füzenua; a r;::,1 o desenvolvimento Ja iwlustria da mineração dos dilllmmtes e a riqueza
qu~ estas ~om~il.nhia.s espallJilo nos terrenos onde ellas se
c,tabe]ecem. i:lão, porl<lIlto, obvias esLas razões de conveni~lll:ia; e, ~o porventura Uln"a autori:;açuo fu:;se dada para
esti, fird, eu declaro ao nobre senador flue nrra procurari"
hzer innovacões nas out,'~s disposições do re~ulamento,
pOrljue na verdaue. não estou compenetrado dosta nece,si·
uade; limitar-me-hi~, portanLo, a. clm~idcral' este punto,
ouvindo a re"peíto delle as pessoas com?etentes.
H'JUl'a tcmpo, scnl.1ores, em que a opinj~o pnblka pronunciava se energicamente contra a entrada de estrallgeiroô no
i'il;Z pal'a emprega,'em-se na minel'acão de diamantes; era
um preconceito .que dominava princilialmente na miuiJa ilrovincia.
Us nobres senadoi'es hão de recordar-se de que, á primeira
ve:, que o governo <;eral autorisoa ama. companbia e,trang-cira para minerar os terrenos diamantiuo3 ~a minba provincia, (juasi que se levalllau um tumulto pGpUI~ll' ...
O Su. M~~UES DOS SANTOS: - Anoiado.
O Su. MJ:-<lSTr,o DA FAZE[';DA : - .• _. as autoridádes toda.'J,
não só as da districto diamantino, COr.lO aS superiores da
provincia, se pronunciárão contra; uizia-se que so ia entregar
a. provincia ;)0 liominio in<;lez, e neste senti.l0 muitas representacões for&u dirig-idas ao goycrno ; mas esta idéa Lem pJSsado: o tempo mostrou depois que as compalllJias co minel'a~"10 ~ue se elll}ll'egril'ão em extrahir ouro, Jon;:;e Ju serem
prejudiciacs, forão utilissimas á provincia j lagares que estavào inteiramellte abandonadns, desertos, tomarão-se povoados: cnriqucG8l"ào. Ainua lloje mesmo esso.:; Jogares ond~
existem cO~I"iFanLlÍas de lliinel'acl~o e::.tnlng-ciras iliJrc~ciJm, e
florescem a (;~::.ti) lIos capitaes· csLraogeil':):;, Eu, 1lortulto,
dig'o com franqueza que sou !J.voravej á mndificilção do regulamento nesta parte) c, :;0 a rc~útuçào paS5ü.f , J~clüro ao
sCIl'Uia que é o uni co pOliIU a 'I ue me limitarei.
EIltrdalltQ 11:1.0 me opponho a que o senado fa(;a 05 e·Xf\mes qu~ cllt~nJer conven:cntes e, :;e julg-ar que esta simples
explicaçaa que. acabo de dar nãQ é sufficiento, que outras estudos ·são preCISOS, não me opponlJo a eHes, porque a adlni:listra~'~o ílpena'3 póJe :;cntil' que não se de;5í~nvolYaJ como
~it~se
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pouerá desenvolver-se, o t'spirilo de a>sociacão neste ramo
ue industria, se Ibe [orem tirados os obstaculos com que luta.
Se neste negocio, senbores, ba outros interesses que não
sejão aquelles pelos quaes nos cumpre esforçar-nos, eu o
ignoro, nem 'creio que aquelles que. apresent<irilO esta resolução, nem aquell~s mesmos que têm solicitado do governo
providencias a este respeito, tenbão outros interesses que
Dão sojão muito legitimos ...
O SR. FEnRAZ : ~De certo.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: - .. , de desenvolver este
ramo de industria, de associar os ~ous pequenos capitaes aos
grandes capitaes esfrangeiros, para [aze-Ios [ructificar com
proveito quer (Ie uns, quer de outros. Aqui não vejo senão
interesse. individuaes muito legitimos, aos quaes não me
opponbo. .
Tonho dado aS eliplicaçães qüe porHa dar, declarando ao
nohre .senador que a medida não foi iniciada pelo governo,
nem por alie pedida; que eu a aceito só' para este fim. Se
o sellado entender que nesta pal'te o regulamento não deve
ser alterado, ou se julgar que urria elilenda dcve ser feita a
esta resolução para que se limite a autorisação a este ponto,
eu não votarei éontra essa emenda. porque não tenbo outras
vistas que não sejão as de modificar o regulamento nesta
'rarte, porquanto me parecêrão dignas de atlenção as reflexões que a este respeite forão feitas por uma das directorias do tbp,souro qurado consultada sobre a materia, isto é,
sustentaDdo a conveniencia de poder' admittir-se maior nu·mer·' do estrangeiros nas companhias que se formassem para
a mineração dos diamantes, embora reconbecesse que nada
se podia deliberar em contrario em face do regulamento que
exprel'samente o probibe.
t'üo. estas as. explicações (lue posso dar a respeite da
ma tena que se discute.
.
O -'r. l!.ilvclrn dm lI:otta: - Sr. presidente, eu
?companlJo o nobre senador pela provincia da Bahia nas
'observações que fez contra a materia deste projecto em
dil'cussão. Guardei-me mesmo para ouvir o nobre ministro
da faze:ida dar as infurmacões a respeito do projecto; porque,
comCjuanto adoptassc as ldéas do nobre senador pela provincia',a Bahia, eu devia ouvir o pensamento do governo
sobre a reforma projp,ctada; mas o que ouvi ao nobre ministro da fazenda não me demove de acompanhar o nobre
senador rllla Babia I'a opposiÇão que fez ao projecto, parece-me a,Jtes que tudo, quanto ponderou o nobre ministro,
deveria conduzilo ã conclusão que tirou o nobre senador
pela Babia.
Em primeiro logar, Sr. presidente, eu noto que'o nobre
ministro da fazenda nos revelou uma circumstancia importante, que foi que este projecto nasceu, morreu e ressussitou
como artigo additivo do orçamento: nasceu como artigo additivo ao orçamento na camara; mO'Teu, S. Ex_ nos disse
que foi rejeitado; e depois, na aa discussão, elle foi ressussitado, sendo depois ainda separado do orçamento para for·
11lar projecto. O que foncluo daqui, Sr. presidente, é que "e
descobnu um no'lO meio de fazer passar certas partes do
ol'~amento por meios indire~tos; isto fazia parte do orça
mento, mas vem a ser discutido no senado antes que o orcamento o seja. Ol'a, é mais uma razão para que eu entclida
que este negocio precisa de exame; se acaso viesse como
artigo additivo do orçamento, nós ja tinbamos uma garantia
em favor [la disposição, e é que o governo devia ter sido
ouvido, bavia de ter dado sua acquiescencia, e a audiencia
e acquiesccncia do governo era uma garantia para nós; mas
o nobre ministro acaba rio confessar que isto passou na camara sem elle ser ou,ido.
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA: - Eu disse que nãO fallei,
mas fui ouvido.
O SR. SlLVEIRA DA MOTT A: ----' Não fallou, não pôde 'razer
juizo a respeito da materia, e por essa razão foi que S, Ex.
talvez contribuisse para que isto se destacasse do orçameuto.
Q, SR. lIJNISTRO DA FAZENnA : - Tambem não.pedi que se
uestacasse.
.

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Ora, o j1rojecto é um artigo
additivo do orçamento, que depois de cahir foi reproduzido e
destacado do orçamento, porque o nobre ministro até os tramites da discussão desta materia na camara electiva não
pôde fazer uma idéa completa daquillo que se quer; é, pois,
uma razão para votar contra.
.
, Em primeiro 10gUl', ainda voto contra pela maneira porque.
está concebido o projecto; estou no fIrme proposito de negar
ao governo todas as autorisacõeô que contiverem materia legislativa; nós temos lei elD virtude da qual os terrenos
diamantinos são explorados e minerados debaixo rle certas
condições esreciaes. Tem se alarl!'ado o direito de explorar e
minerar os terrenos auriferos, púrélO o estado tem escasseado,
até hoje, o direito de esplomr e minerar os terrenos diamantinos.
Ha de ser por' alguma ra7.iio que assim acon1ece e o nobre
ministro acaba de alIirmar isto: que na provillcia do Minas
as primeiras concessões que se fizerão a estrangeiros, pamexplorar e minerar telTenos, diamantinos, ia causando tumul
tos e sedições; porque? Porque ha uma lei que tem reservado essa exploração e mineração para os nacionaes por algum metivo. Agora, porém, apparece uma autorisação ao governo pam rever os regulamentos de 18~6 e 185'2 sem se nos
dizer qual é o artigo do regulamento que se quer reformar;
não ba autorisação definida alguma; o governo, se acaso passa r
esta autorisação, não só póde revogar toda a nossa legislaçã()
especial a respeito do terrenos diamantinos, mas póde metter
sua mão em todo o regulamento e reduzi-lo a uma fórma inteiramente diverSa. Entretanto, eu recordo-me que o poder
legislativo occupou·se muito seriamente com esiR materia,
quando se quiz fazer a álteração na legislação antiga ares·
peito de terrenos diamantinos e auriferos ; e agora por llma
simples autorisação indefinida, sem se dizer qual é o ponto
que se quer alterar, diz-se: «O governo fica autorisado
para rever e revogar os regulamentos de 18.í6 e 185'2.
Portanto, senbores, eu o'pponbo-me a esta autorisação por
eotas duas razões: em primeiro logar, porque a autorisa~ão
é de materia legislativa, é delegação de direito legislativo e
este não delega ao govel'llo ; em segundo delogar ,a delegação
dlo legislador é indefinida; quereria então que se dissesse que
era pa ra alterar o artigo tantos do regulamento de 1846, qU<l
a isto é que se refere o projecto, e para o alterar em certo
sentido; porque, se acaso passar a autorisação como está, o
espirito do legislador não está definido, de modo que o delegado aCClte a delegação legislativa para exercê-la no sen1idodo poder delegante; tanto assim que o nobre ministro, se
~caso passar esta aUlorisação, póde em logar de alargar, em'
logar de introduzir facili.lades na exploracão' e mineração dos
lerrenos diamantinos, póde aintla restringir mais. .
Ora, eu, porém. aproveito a annuencia symbolica que acaba·
de ,lar-me o nobre ministl'o da fazenda. Elle reconbece que
est!! autorisação indefinida, tal qual está concebida lbe dá o
direito até de restringir mais a legislaçãO diamantina; perguntarei eu ; então o que é que se tem em vista com este projecto? Tem-se em vista destruir certas restricções postas á
mineracão dos terrenos diamantinos? Mas a autorisacão não
é pameste fim, é para um incQgnito.
•
tu não pesso, pois, dar o meu apoio a uma autorisação
destas, e heide apro\'eitar todas as oceasiões em que vier
autorisação do governo delegando-lbe attribuição legislativa
e indefinidamente para protestar sempre até que algum dia
vingue a doutrina sã da constituição que probi~e que o poder
legislativo possa delegar ao governo sua attnbUlção exclusiva de legislar. E' direito que entendo que nem mesmo o
corpo legislativo tem pela constituiçãO, (apoiados), e se
acaso o corpo legislativo, pela nossa constituição, não tem.o
direito de delegar a attribuição de legislar, ainda um dIa
ba de vingar a sã doutrina, e os governos hão de ser os primeires que tenMo o necessario escrupulo para não vir ao
poder legislativo pedir nem sustentar autorisações desla
ordem.
.
Senhores, eu não sei para o que é que estamo~ aqui? Bem
disse o nobre senador pela Babia, quel'Jlm reduZIr o senado
a uma camara de registro; não sei para que estamos aqui.
O governo faz o orçatliento; na, calOara deslac[io arl:go.s'j~
)j
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que .íorJ.o approvit/i05 como :1l1ditivos, manda-so
para senado antes da lei dú orçamento discutir-se, e nós
estamos assim discutindo a bagagem antes do chegar o exerdto. Isto e uma espertesa nova. Isto escapou ao go,'erno sem
duvida; por~ue se acaso o ,'overtlO alargasse esta I.atica e
houvesse tido a previdencia de adoptar para outros additivos
da lei do orcamento este expediente que adoptou para a rd60lução que -se acha em discussão, affianço aos nohres minis~ros que jit esta vão com o Orcamento porque vinha o orçamento sem bagagem, depul'ado, somente com as dispo"ições
proprias delle. e não tinba a; app,'ehensões ~ue tom o
{;overno tia falta de tempo para discutir o orçamento. Nesta
parte creio que posso deplorar que o governo ll,10 tiveóse j;}.
dcscobe.to e.tainvençãodefazer orçamento empartessGpamdas, sendo discutido parte do or~:rll1>J[lto antes da dlscuisãO
do orcamento. E' o ([ue estou vendo e nGte o senado qu"
esta déscobel·ta eu fiz pela propria conrJssão do nobre minlsíro da fazenda, que foi quem nos contou que esta resolllç'io
nasceu como additivo á lei do oreamento, morreu CGmo additivn e resuscitou com additivo. Portanto, Sr. presidente, eu nào posso dar meu voto a
esta resolução. O nobre senador pela Bahia compenetrou-se
tào IH'ofundamente dos inconvenientes desta resoluç>Io que
quiz achar a sua razào de ser. Eu niio sei 50 po"o nesta
parte acompanhar o nobre senador pela Dahia na apl'eciaç:io
quo fez e na raz110 de ser deste projecto; porém, o que ó
verdade é que o acompanho inteimilBnt.e nll op~osiç[o que
~lle faz a uma antorisacão indeuuilla dc,ta ordem.
Quando me leyantei para falia r tinha intenção de propôr
que este neg-ocio fosse remellido á uma rommissão para
examinai-o e saber-se, ouvido, o nobre ministro da fazenda
qual o sentido em quc elle entende que se (ltwe reformar a
lcgislaçào diamantilJa. Tinha intenção de olIereccr um re·
querimeoto neste sentido, porque, em lu;;ar da resoluçiio
autorisando o governo para rever os regulamentos, é mais
obvio, mais rogular, emendar o projecto e dizer. « O artigo
e titulos do regulamento sejão substitui dos pelo seguinte"
.Então ficava feito pela autoridade competente aquillo que se
quer incompetentemente delegar ao nobre ministro.
SI'. presideute, isto é que eu entendo que era regulai: mas
n110 offereço o requerimento senão na 2' discussão. n110 'luero
prejudicar a votação do projecto em l' discnssão, IllHSIllO
Ilorque tenho tenção de votar contra. Acho que é o que o
seoado devia fazer, em votar contra o projccto por conter
delegaçào legislativa que o senado nào deve dar.
.
Eu,portanto,só offerecerei o adiamento se acaso o projecto
passar, mas entemlo que o projecto deve cahir; por isso não
ofrereço já o adi"mento,
Encerrada a discusão não oassou a preoasicJo,

ass.overar que, Be. altenderem a esta 'lucstào, se chamarem
a SI todos os papeis, se consultarem em a nossa legislaçao
todas as concessões que se tém feito á eSSilS companhias o
abuso que ellas tém feito da condescendenciól do governo, es
laços que têm ~rmado para.~rrancar d.inhe.iro das provi!lcias,
o "esslmo servIço :rue presLao, e a ma fe que se dlvulga
em.t Jdos 06 scus actos, cGrtamente não votaráõ por esto
11l·oJecto.
•
CrelO que da camara dos deputados não veiu documento
i algum que nos possa orientar, mULt.o principalmente na questão que versa sobre a companhia Dahiana. Entretanto, ex1'orCI á casa o que pude colher da legisl<lç;lo e dos relatorios de
presidentes de provincias úcerca de todas as concessões que
se tém feito a essas companhias, e do estado em que ellas S3
aC!ulo. Vamos primeiramente á companhia rerna mbueana.
Sentores, o governo, os ministerios têm muiia cuipa dI)
estado deploravel em que se acha nosso paiz. I~u tenho observallo,que quando as leis dão faculdade ao govcrno para convencionar o estabelecimento de uma empreza medianto certa
sulJven~ão, principi;lo os ministros a incutirem no espirito do
emprezario certas esperanças e a fazerem certas promessas
que nos põem em grandes embaraços, o que não succedena se
o governo, depois de feito o contrato, repellisse todas as exi"'encias, e mostrasse a necessaria austeridade no cumprimento
Jelle. Pela lei de 13 de setembro de 185'1 foi a governo auto risada a promov~r a encorpo ração de duas companhias de
a'lVc~aç"o a vapor, uma no sul e outra uo norte, uma na
Bahia e outra elll Pernambuco. Parece-mo que os nobres
senadol'eS sabem muito bem quaes" forão as estipulações: 11
da Bahia chegaria ao sul até Carayellas e ao norte até
nlacció, tocando nos portos intermedios; a do Pcrnan~buco
chegaria ao sul até Maceió e ao norte até ao Ceara, tocando
nos portos intermedios,
Em virtude dcsta autorisação o governo, por rlecreto dn
:lI rle janeiro de 1853, a requerimento de diversos ci,lact5.iJs
de Parnambuco, sendo procurador o Sr. João Pinto de Lemes,
encorporou a companbia, e contratou com ella as diven;»
escalas e mais condições, dando-lhe a subvenção ria lei fie
60:000!,! por 10 annQS, e 40:0UO;í por outros 1'.l, e nos 20
privilegio exclusivo. Aqui convem notar que a lei autori,a va o governo a dar ou uma subvenção de 60:000$ duraute
os primciros 10 annos, e 40:000,)l durante os outros 10 ali'
nos, ou uma garantia de jm'os corrrespondente ao capital.
A companbia de Pemambuco, assim como a da Bahia, 'pre[eI'lrão subvençào O senado é bastantemente iIlustrarlo para
saber a differença que vai de uma sllhvençà9 a uma garantia
de jUI'os: dada a subvenção a companhia, pouco se importava o governo com a gestão della; a companhia não tinha
que dar-lhe contas, senão da r~gularidade do. ser7i~0 na
. .
.
'o . ~
."
forma do cOI~trato; mas, no caso ~e uma garantia de Jures,
FOI lida a segUInte dedaraç,lO de voto.
era necessano que o governo fiscalizasse a gestão da compa
" Declaramos quo votamos contra o projecto vindo da ca- nhia; procurasse saher qual era seu cápitat, qual seu rendi~
mara dos Srs. degutarlos. relativo a innovação dos contratos menta, etc. Mas emfim deu-se urna subvençào e o privilegio
com a companhia Uni110 e Indnstria.-Silva Fe?·raz.-Dallfas. por ':lO annos.
-Barão ele Jl1uritiba,--Fonceca.-'V·isconde de ltaborahy."
Os estatutos da companhia forão approvados 1\ 15 de julho
llIandouse inserir na acta,
de 185,1,; e o capital era de 600:000$, conforme os mesmos
L'slatutos. Ora, sendo o capital de GOO:OOO,ll, recebendo a
SUBVENÇÕES DAS COMPANIlIAS PERNAMBUCANA E BABIANA.
compauhia ullla subvenção de 60:000$, é claro que o thesouro pagava 10 %; e. se acaso a companhia 'preferisse a
Entrou finalmente em 3' discussào, com o parecer da garautia de juro teria o thesouro~de pagar sómcnte 8 010'
da commissão de emprezas privilegiadas a prollosiç11o da
Note mais osenado que a lei fixou a subveDcão de 60:000$,
referida camara que autorisa o governo a rever os decretos duranle os primeiros 10 annos e o govorno nrro podia alterai'
relativos ás companhias Pernambucana e llabiana, conceden- isto, ainda mesmo qU3 a companbia augmentasse o seu cado a c.ontinuação da mesma subvenção que até agora tem pital; mas, por decreto de':l'2 de novembro de 185í,0 governo,
percebido.
seu!. autorisação nem justificaçào alguma, deu á companhia
O "I'. Dantas: - Sr. presidente, eu sinto que algum maIs 2i:000~, subvenção total S>i:000,ll; de maneÍl'<\ que
nobre senador, mais habilitado do que eu, mais eloquente tendo a companbia um fundo capital de GOO:OOO,ll, parte do
e mais logico, não torne a tarefa de defender nosso thesouro qual não estava realizado nem se realizou com a snbvencão
publico, assaltado todos os dias por pretenções escandalosas. de 8í:000,?, vciu a ter li % Por decreto de 20 de marco' de
Parece-me que, quanto mais proximo vemos o abysmo que 1858 forào confirmados novos estatutos, e a companbiá elese abre diante de nós, mais velozes corremos para elIe, es- vou o seu capital a 1.200:000$, quando não tinba podido
quecidos do que somos, dos deveres que contrahimos para realizar nem o de 600:000$; mas ella estava certa de viver
com a nação; deixamos passar incolume um systema de ra- das subvenções scm sacrificio dos accionistas, e o aUA'mento
pacidade, que ameaça devorar tudo. Eu vou dizer ao senado dess') capital nominal lhe facilitava emp,'estimos e novas subo ~ue smto, áccrca (Ia presente resolução que se discute; venções, e com elreilo, por lei de '20 de setembro de 181í~,
<1, fazendo justi\:a aos sentimentos dos nobres senadores, l'oSSO obteve o seguinte emllrestimo de 300,000;;1, pagando o juro
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;!c G fllo~ di:::pcllf.a por ma~s U~l anno para fazer urnJ. ~<! via~!'1II ao Ceará e :luo'mehto
de mais 10:()(}0,5 de subvenc~o.
o
:Fj,:oll a coml'allilia eom n~:OO()>il de sllbvellerlli que cOI:l'es·
)londe ao juro de ~ °r" ,em I:elação ao fundo capital nominal
de 1:200:IHI(),;L. EesteJuro oobra em refacão ao capltl\1 rcal
de GO():(lOO,pliOO,
•
Além diôso, senhores, por lei de20 de selemnro dc 185n,
roncedeu-sc 11 com Janhia . um emprestimo rle300:000;/l por
espaço ele 10 ilrm~s com o juro de 6 0l~, di,pensando se á
':umpnnbia de uma via;;em ao Ce~rú~ e, rlaudo-Ihe m~is um
au;;mento n'o. subvencuo rle 10:000lil, tornava o emprestimo
gratuito', foi nece?-~ario que o ~r. Ferraz, Ecndo ministro,'
chamasse a companhia á ordem, ohrj~ando por decreto de 1i
(Je dezembro de 1S;jO, a'nssignar Gm COlltrflto em que se reguIou o pngnmento desses 30(l:00U$, dcntl'O Ji~ 10 an;JOS e
;, prnzos certos, determinal;do que O ~'io prlgamento de uma
pre,ta,ção no tempo mrlrcado lm!lorf.ana o 'yencllTIento de todo
" debito e daria lo"ar ao pa"umentú dO'Juro de 9 0r pel"
o a p c d'
t
"i~o'
o
m r p, ro e lfficn o p-;<:ecü.~ .
.
Ar.tes fie entrar na@. noyas prrLen~Ges díl comp:mbm.e. que
fazem o objecto da resoluç~o qn(; se discnte, devo dizer aos
~pnhores que e>ta companhia. alem, dus '94:,OOO;;l q\ie recelle
, ,10 t~souro, recebe mnls a~ se~U1ntes slJ,JVencões: pelas
AlagOas 8:000$, por Sel'"lpe 8:00(),jl, por Pel'nnmbuco
s;lpponbamos que 10:00Up,. constn-me <lue ê m,li" e pelo
Ceara 10:000;1;, tudo na ·llnpnl'tanc.Ja dJ 13C:UOG,l), Ora,
senhore". e renlmente eXf.raorrlln~rk~ uma snbvenciio de
1ilo:{)()n~ p~ra umn companhIa que tem apenas um [lInrln
capilal,le.,tiOO:{)O():J;:, pa:le no 411'11 ainrla não se ~cha I~ealtr.ado I E uma subl'enç'~o que, 3,][1(\a mesnJo ~m r~l'aç"u a
esse capItal nomm,d ou Imagmano Ge 1.200:001,,& da 10 °io,
róra os lucros da companhia nas suas escalns. Vamos agora
"êr o que pedem de novo cssas companhia,; e. continuando
p~r ,ora a [aliar da de Pernar.Jbuco dig-o que, por decre_to de
:!5 he setelD~ro de 18G2, concedeu-se-Ihe uma subvenç".o ,rle
r.. o:ooo,s obngando-se a compnnbla 11 [;ner seis Vla~lli'S a Jiua
I!e remando e a ir até Araca,jú, provínci:l de Sergipe. Aqui,
~enhores., convém' notar que "proviucia de Scrgipe resistiU
por nlgum tempo a conceder uma ,ubycnçüo a essa eompanbia,
lIurque já .pngava 'uma subvenç,jo a da Bahia, i,to fO!'çada
a ~em dizer pelo go.~rryo, porque ~ governo CUidava
maIs em satisfazer as. Inlquas prete~çoes dos emprezanos
p,oderosos do. que aos Interesses das provlncJas; no ultlmo relatono. do ministro d~s .obras publicas, o Sr. Bellegarde, se dIZ _ que a pr6VlnCla de Sergipe s~ recusava
a uma subyençao que lhe parecl~ tcr a ~ompanllla dll'elto,
Jlor quanto r. mesma companhia. quando contratou eom
o ~o"erno a vial'em. ao Aracajú, .contava. com a subven.
'çiio daquella provmcla, e elle mlnJstro faZia, ViSto a procuração que lhe mostràra o ng'ente contratador; e que tal li Pois
a procuração de uma companbia é tilulo sufficiente para dar
rJireito ao seu ngente de exigir uma subvençiio de uma provincia? o que é verdade, senbores, é que a província deu a
companh.ia de Pernambuco uma nova subvenção, e nisso não
podia deixar de ter /;ranrle parte o rlelp/;ado do governo, Emfim, senhores, as duas companbias Babiana e Pernambucana
rivalisão entre si, não em bem servirem, mas qual das duas
ha de arrarfcar mais dinbeiro do tbesouro e rias provincias.
Vei~-me ás mãos este relatorio da eompanbia de Pe.rnambuco,e de 31 de dezembro de 1863; não póde ser mais moderno. Neste relatorjõ figura ainda um capital de &JlO:OOOIl
que não está ainda todo realizado, e a cumpanbia tem já
130:000$ de subvençãO, o que corresponde a 20 "lo, ou mais;
mas note o senado que e!la não tem dado dividendos, apezar
de todo esse auxilio do thesouro nacional e das provincias.
Ora,o que a!lega a companbla? Que perdeu um vapor. Note
o senado que o vapor estava seguro por H1:000;)i, mas sa·
.hem os nobres senadores quanto recebeu a companhia do se!t uro ? Recebeu a metade, 70:000"", para evitar questões
judiciarias!!1 l'ois, senhores, como c que urna companhia de
~e/;uros que quer ncreditarse, nega-se ao pagamento integral rio um seguro? Ou houve mil [é da parie do segurador,
nu n~o houve; se, ll.ouve ella nito devia p.agar consa alguma, c,
';0 nao houw, deVia pa;:;ar turlQ, I,SO r o 'lne ,c observa em
'1l"'d,: ;1 pMr:p, J.Wlil !'olnpanhilJ qllf.l> r:m (~í.\~:' [lp ~i.ni;;;(r!J~ íJra-

uri.nha5e com lWlluen::l5 dnv.ua~ pdTa. nJ.o 'pi.l~~H o valor (j{~
o!JJecto seg'urarJo abala o seu credito e SUICH,il-se.
RIas o que é 'curioso é que ~. con~panilja dc nilVP;:;'lco";"
~prceenta-se agom com um cas.il;~1 nomillal de ~.üot}:o:~n,:::,
Já não e um c'Jllltal de l.~OO:lhIO;;õ: por decrr", de i.o iJe
setembro de, 1863 foriio approvlidos novoS estalut.oô que
elem ~ Carlll,al a 2:000~n()ii:l\.; ilpenn~. l~m,. capital., de
600:00Ü$, pm te ?O qUl\1 I!<lO se acba .amu o' I callzarln 1 mse
augmento do [unHo capital C o ,,!reludl? rle n?v'ls" eXlgerlclas,
e com, eITe.lto }'ela Iel rle o.:~O~men.L0 ,de,te "nno, e pel,1
resoluç,IO qbe So dlscur.e,suB; o" \?~lg,~~l~,a que se c?nurme
0. augmento da ~UhVeíl?~w IJOS c.~~}:\:-:(h:PI ~. t!,U.C j S~~r~ue ~on
tl.lJue a dar a S~\bV~r.~ll7~ d~f. ~;~.;;~~O? .po. ;:13,5 ~" no.lO!',
vl~tO. que n ~uh'en~fl.o L."·S O:Ld.Jl.i~ ~;Cr:bínaoe~Le a.nno c
prlllclf,l11va orle. qO. r~a confor;:~:da~l~o(Jil'el de l".~~ ~e~::mbro
de 18,>1. A ~el ;~p~lov'l,do e;.~v PlcJoc~~_e a, dl.[_~,IÇ'"O ~o
orçament~ ficara. ol CO~'IJ~nl~a ~o,~ 1~".~?0$ de .. uhvenç:l~
por mais. Oann0. e po. n.aL. OLt. os 1\) ,.c_ parecer ao go
ye.rno: e quel' a cnmpanbJa. amda o perda o dus Juros ,I"
300:0{JO.\~ que o governo r,mprestou~ e ~e í\ tudo Unirp.los íl
dispen~a ;.~os direito~ de irnport.ilcão. sem duvid\l algum:1
podemos (Eler que o thesouro naciõnni e as provincias concorrem com 200:00(;;;) só p~ra. a companbia de na:le~~ç;!o
de Pernamhuco, cnmranbia 'luz ainda não deu um d!'ll[lcIldo
aos seus arcionistas! ! !
A cummiisii:u, a que est.a resolllçito foi enviada, diz que n,io
viu docnmento ~!gum rio sen>(\o, e nem as companblil<
ajuntariio t1oCUlne!llllS que justificassem estes favores e que
i"nora se as cnmpanhias têm rerebido subvencão das prov~nciaf" quando é protente que elias recebc~; diz mais a
commi.ssiio que t;w; c,omponllliJs por uma serle de annos EC
têm mo.trado [óra iJas cOOldicõcs rle se suste·Oltarem seill
"mnde sacrificios r.o est.ado. b, Portanto. acho que n;;o devemos sur~ortar isso; é preciso
!isc~!isar, saber qUi,1 é o verdadeiro carital dess:l.companhi~.
quaes são os seu, lucros, e não estarmos ass~m t.odos os
annos de exi~encia em exi!.'encia a esbanjar os dmueiros pubUcos,
b
,
.
Passarei agora á ('.ompa:luia da Bahia, Primeiramente
direi que esta cnmpanhia n:lo serve bem ao publico; segund0
dous relatorios do ~r. Sá Alhuquerque, preoiueute daquella
provinei?; em um se àiz que a companllla pro,p~ra e no
outro diz que ba muitas queixas contra a companbIa. de mnl
servir aó publico, algumas justiuea"eis e OUtl:"S, injusti~ca"
vei~. Os passageiros que esper~o chegar a provlnela de Sergipe em poucas boras vêm-se fundeados por dous e tres diaS
no meio do mar )lJr ter-se ac?lm([o o carvüo. CreIO que ria
Babia para Seraipe a viaaem é de dous dias,..
'
_ o,
.;~ "
....:....,,"
O Sr.. D.\aAO nE S. LOURENÇO. -:" horas.
.
O Sr., DANTAS: - Pois bem: os vapores dessa companbla
nito levão o np.cessnrio combuslivel para esse pouco tempo, e
muitns vezes tem sueeedido ficarem sobre as ancoras .por treS
dias á espera de vento ou auxilio da barra, ou arrl!Jão ao
porto mai~. proximo ; além dislo póde-se dizer que a Immu~'
dice fez ali a sua babIlaeão; nesta camara e na outra ha
<ruem testemunbe tudo quiÍnto ,Icaho de dizer. Entretanto,que
a companhia, pelas Itr'andes srrbvenções,dá lucros e serve mal
as províncias que lhe dão o seu dinheiro, e é isto mesmo o
quo dizem os rel'atorios da provincia da .Babla.
'
Senbores, ba tambem grande mysteno sohre essll companbia: passarei a tratar do seu nascimento e ria sua vida. ElIa
foi tambem organisada em virtude da lei de 18 de setembro
de 18til. Por decreto do governo de 30 de agosto de 1852 o
SI', commendador Pedroso contratou com o governo a encor e
poraç50 da companbi~ Babiana, a qual chamava-se companhia Santa-Cruz: esllpularão-se nesse contrato as escaln,
que os vapores devião fazer p~ra o norte e as que de'·lão
fazer para o sul; e a companbia preferiu, c?mo a de Pernambuco, a subvencão de GO:OOO;il á garantia de Juros do
capital.
RIas, par decreto ne 25 de ahril de 1857 se lhe concedeu,
ad instar da. de l'crnambuco, mais 2!i:OO(J,j) de subvenção, P
além dessa diminuiu-se-lhe um~. viag'em na hnba do sul por
dous anno,; ficou, nQIS, a companlJla com 8~:O(JG$, que com
mai~ 1.0·Of)O,;~ 11in lhe rlj a fhhil!l 12:UOO,p ~1]1' lhe rl~~ S~,r.'

I
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::';ES~.\O EM 2Í DE AGOSTO DE lilGj.
,:;;,( :' ",f,f,;;.;j 'iile Hil~ ,i:, a, Alil~QaS prefaz ludo lH:OOOill
de' :-:Hhvrnç,10. O capilal tln. eompanhia era entii.o de
J.~;l;):O{jD)L e eUa tem ~ vflporcs; e ilíjui, Sr. presidente,
:,,"'""''' 0')1'.\1' lima C0\l:'<l: peço il :lllcnç;;o do senado.
C,:,a comp""lii;l. Se.n'.1 Crll~ i;o"l.-aloUi;orn governo f;lzer
:1 ~;l.TTe~;lS~o r61'él da IHHr~~ ao ~ul até Carn.velJas e ao norte
.:~e ~l..·ce,o ; creou·,e d~Eols outra c0Tl,lpanll!~ dentro da barra
:1:1. :5;1.l1;1 parfl naV(~gaçllo dos nos Cachoeira, Santo AmílOl. ele elc., e a esla companhia se deu o nome-Bom[iim-.
I' I'c~ebla pelo) colro f\]'ovlnclal uma subvencoo àe 30:000.;5,
K~,~n~= ~juas companhias fmeol'rorarão-se. e rê11llnClilndo seus
r;nl.i.'1n~ nomes ro!"m;il'üo ti companhia Dahiana, Apenas encori)·;rcHh foi cii,\ \'C!l:lirl.a ,10 SI". 'ViH.SDíI, illgic~: e hoje perten';~ :':.n~n/) comp~Il~)~:l Inflez;) quc tem an~ullclado em L~ndres
fd"ldCIH,O.s rir; i Cl'). Gu'~ essa eompanllla perten~e hOJe aos
,,,::lc':2:3 e p'Jl:!ICO. e ome>ffiO Sr. m!l1l>tro das OI!raS 'puhil"a, ,"~, I>O sen rp1:,toflo, (pe essa companhIa pedira Ilceuça
.
;::".:, tC'r:l "'.Ia dlreclD:'I~ em Londres.
. AqUI s~nh0rc~, cr,nvl;m notar dua:; cou>a~: pnmo. que
(,,,,,0> o', [,\vores handos e por haver,. Isto e, que hOJe ~e
nc<!~m, e para umJ companllia cstrangelra que anuuncla dlvi'i~lldos Ge 7 "/", é n'1goc i o tle >eus procuradores que abu::"0 rl~ no,~a. hoa fé e inGperienci.1 : scw.'ldo _ q~e ~odos os
/;I'/Ol'eS .fI.ne 5~ ped~'m) c ',amos /~once(1er, ,Ft naO e so para a
"omranllla SD'~ta Crllz.contrp.ial:a pelo governo, mas lambem
(,.,HiI a ou!.ra cn~m~(!;~ Bom Fml '1:Je tem uma subvenc;10 da
~,l!'!Jv;;:!~i:l de :Hl:t}O;;,i). c forr.lando ambJs a· companllh llaiJi·:lil~, o ::ell fundo (~~qlilal que ~c apr85cntava ao governo não
~': \miGlm~IJte ua companhia Santa Cruz. é de ambas. Eu não
dWlido, SI', p;'csirielltl~, qlle em alguma da~ pl'OpOSLCões que
("nho ~mitlidosepu~síldilr:'i.lgumn ille:Glctiilão, musa compaiJ:li;l1ill iana, queoccultou I.Od{H~OS documenLos que não deu
me;;or !az sODre (.lS ~uas prcUmções, como di55e a commissITo
de ~::"jJP~::lS privilegiadas. HiTO t.em êl (Jucixar-se do nauCragio
d·~. ~::1<~ (~ítu~a. Ora. e:sa l:ompanhia ficou com a seguinte
"":J"c'v
f:·0.1U,;5 do (:GV['rno geral. 1.!):IIIIO$ que lhe
il;)',ó}, n 15i~iHil :lOia navc;:;aç:l0 n~t,ern:l. 1'2;OOO~ de Sergipe,
~~:i:';ir;.3 tlr15 A:a~Oas , total 11 í:OOO,p; e sc a isto l'eunirn'!)~ m~is ;)():OI,lIj que lhe dá o c..fl'e provincial para a na·
o·c;:ar,.'o d"s rios. lem a comp,;nuia hoje uma subvençiio se
guri'. de '1]!!:OOO,i), e. senhor~>, ~e e>la companhia pr08pera
,;ou1 esle perGilO de juros. sem e>ta nova subvenciio que se
pel1e, se elia da grand~s dividentlos, está provado °a lodas as
luzes que I1IP n;lo deve,mos fazer mals a menor concessão, e
nem soIJl'eealTeg~r o nos>o thesouro ",om mais uma pesada
>ubvenção de 8!i:OOO:ll por '20 annos como quer a com·
p:lnhi'l, e i,to em beneficio de urna compallhia eSlrangeira
lJU rle >eus procuradores.
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O Sr.. nAnXo DE S. LaunE;'i~o:-Quasi nada disto que V. Ex.
i.em dito é exaclr.
O S~. DANT'\s:-Afllrmo ao noure >enatlor que tlldo quanlo
tenl~o dito é lirada da legislaç;10 actual e dos relato rios rios
nllOlstros e dos president.es ; e vós, de accordo com o parecer
ria commis>,lo. que, deixando respirar a, sua indignação
contra o procedime~to cscandaloso desta companhia, não leve
todavia a coragem de rlizer o que eu lenho dito, e que em
grande parle póde ser cnnfil'luado pelo que se disse na caroara
dos Srs. deputados.
Se em mim lem havido ine:mctidão no que digo, se os
oradores da cam:!l'a dos Srs. depulatlos fallarão contra a coro·
panhia por cspirito de partido. aqui estão os relatorios do
Sr. Sá e Alhuquenlue, de 1863; em um >e diz que a companhia prospera; no outro diz: {( a companhia Babiana., por
molivos em. parte jusilücaveis e em parte não, tem deixado
(Ie contentar ao puhlico,,, Estas poucas palavras na boca tle
11m cidadão modesto como o S,,, Sá e Aluuqnerque, e que
não queria descontentar aos protectores poderosos da companhia, lem uma signíficacão de muito alcance,
Senhores, uma compânhia que prospera, que lem recebido
dn I'n'ierno e das provincias subvencões excessivas, que dá
dividendos que nenhumll empreza 05 ·t.em dado, e que no seu
sel'Víçn não satisfaz ao publico, merece quc o estado lbo
retire lorlos os favores e que ll.lo >cja allendida 110 que de
ílnvo pede.
!~!.o I., a I'1mp,1nhi'l. 1'1/'1' '11lc ~r continuo, a dar·lhe a :'lll>·

vellçoo de 81:000.)) por mai, 10 allllilS 0 por outr~ 10 ,(ao governo cOll\'ier, porrluanto esta suhvencito de Ki:OOO;,:)
expira e::-:tc anno. Segundo o conlrato,.:!. corn"i'illlbia deve rcccber na I':lZ;IO de 40:000:$ por mais/O annos e ella quer
receber 84 ; j;"l n;lo se contentou com os (j0:000;3 que se l~e
ffifllld.ou dar nos primeiro~ 10 nono:;, quer os Si.
POIS, scnllOres, é, possivel qlle uma companhia que prospera, uma compi.111lll:l que não cumpl'e as suas obrigacões,
que 0110 mandou fazel' ainda uma ponte no Io)gar dos· embarques, receuil este favor ~ E' possivel que estejamos a esgota!" os cofres plJhlic05 sem documentos, sem sabel' a Cfl.usa
por que se pede? Sinto, Sr. presidente, que senno levante
nesta casa U1Wt voz maitl pOflerosa do flue a minha para dcfender o thc::iouro publico dessas e outras rapacidades Cscandalosas '1ue o ameação. Senhore,. o nosso paiz est,í amea·
çado (Ie uma cri~e que nos lla de levnr ú~ hordas do precipicin. Vejamos. senhu]'es, o que se diz ná Europa a respeito
d?s Estados da Amerir.1: " A proposito da conquista do Mc·
XI co, diz um jomal francez, que é orgão da politica do govemo francez, e que revela hem quaes süo as intenções, que
se v;lo manifestando no espirito europeu" a raca latina nll
AmeriCil degenera, ellao lendem ,1 suicidar·s~ ; é' necessario,
poi>, que as nações da Europa. lhe dêm curadores, como
a loucos que se acLUlO privados da razão! I !
'
'_ A F'
' . ' , , 1,,r O_ Sr.\, JJ'J"E~DI!:,-,,'DO~,S'
A('iTOS.
lança lamucm e rd~<t ....
tOa.
O SR. DANTAS. -q Jornal falia da raça latina naAmericu.
Senhorr.s~ tenhamos cOl'ilg-cm para comiJater todos etlses 1'ouIJos, que rICfillbi.10 as nO~:3ilS.' enrJhs; se não tivermos coragem
terl::ffi.os de passa,r "':s 1l0~S05 Villlloul'os esta socier,lade cheia
de 1'~1l1aS c Je mlscnas.
Dl~se'::ie allui (!lj'~ a !lIg1atel'ra tem uma grande divida, e
ella e pode['o~a; rIJaS, se,lI!wrcs, íl. Inglaterra contrahiu dividas para levar f~ seu,palz ilO maIS alto lJonto de gr~ndeza,
para uma "rall!o lllarlllha, para levar o seu commerclO a to·
das a~ par,t(·.~ ~lo n~undo; JI1a~ .1. [ndater~'a não despcndc 05
seus I1lOht!II'l)t; Jnut\lIl'lCnte, 11110 os dú a nlnguem; entretanto,
nós noo temos exerci lo, n;,o temos marinba, não temos e>·
tr~das2 tudo elltre nós estA por fawr; enlrelant? jú nos acha·
mo,s tao carrr,g'ados, 1I011'lbutos que todas as IlHlu,tl'las v.lo
dehnhando, Vou concluir.
.
E' verdilde, Sr. presidente, que a minha província gOla
alguma cousa ria navegür;;lo a que esle projeclo se refere;
mas eu não sou da opinião daquelles que poem fogo ao mundo para a>sar um 01'0. E não posso deixar de dizer, antes de
acahar o .mcu diseul'so, 'lUA é o governo quem tem animaúo
a_gananya dessa> comlli~nhias, dando-lhes subvenções que
11<10 estao marcadas na el.
O S s"
'I
. A', I
'
n. dLV~lll,1 nA 11 OTTA, pOla' o.
O ~n., ?~INTA>I - N,"o n:e rc~ro a este ministerio;. s;',o tu·
do,,?~ p,I'. ,Idos que ~em fl.1~o I.to...
'
. E o 'Iue tenho ,I dlzer2 S, pre>ldentr., o senarlo e hastante
InstrUido, lem li le?,>laç.ao c os. documentos que eu pude ler,
faça o que entendei.
Ficou a discllss:lo adiada pela hora,
. '2' PARTE.
on0MIENTO

D,\

GUEnHA,

FOI'fio sorleados para a depulação que devia receber o Sr.
millislro da guerra, os 81'S. Souza Queiroz, Silveira da Moita
e Jobim.
Em seguitla procedeu-se á votação do art. 5° e paragraph05
da PI'oposta do orçam enIo e das respectivas ementlas, cuja discussão ücúra encerrada na sessão antecedente. .
" Approvado o arti!(o, salvo o algarismo, forão approvados
os ~§ 1°, 3°, qo, 5",7°,8", 10, 11, a, 17, 18. 1n, 20 e 2:l
e foriio rejeilarlos, quanto aos algarismos, os §§ 2°, 6", no,
12, 13, 15, 16, 21 e 22, sendo approvadas as emendas da
camara dos depulados aos mesmos paragrapllos,
Achando·se na sala immcdiatao Sr. minislro da guerra,
flli inlrodusido no salão com as formalidades do estylo, e
lomou assenlo na. mesa.

8ESS!O E~I 21 DE AGOSTO DE 1864,
Entrolj em discussão o art, Go da referida proposta, .com
as emendas da ditâ camara.
, O.l!Ir. bariio de ,S. LO,!renço: - Sr. presidente, eu
abstIve-me de tomar parte na discussão do orcamento dos
diversos ministerios', porque,atterrado com a acêum'ulaçiio áe
trabalhos. e tambel]l ~om o curto tempo que nos restava para
~s concluir, e i'C~cctindo na pouca efficacia de minhas palavras, e na muita 'dos illustres ora'dores que costumão tomar
parte nas discussões,' e.u aguardav!\·me para fallar apenas
no orçamento 4a repartição que mi\IS de perto rqe toca peja
nova prolisl>ão li. que l~e tenbo dedic~do, lIue é a das obras
publicas; e ent~o aspel'ava de paSSilf(e'1i, se V. Ex. me permittisse, dizer ahi algurqa cousa das outras rcparlições,
como recapitulando o que eu havia deixado de úizerdurante
a dis~ussão dellas.
.
O SR. PRESID~NTE: __ y. E:f, bem v~ que o l'egimento é
que regula as discussões.
.
S. J,.,OURENCO : - Era essa a minha intenO SR. BARio
ÇãO, e desejaÍ"ia cumprir o meu proposito, se, porventura, na
-. discussão da~ forcas de mar 1I1gumas proposkões eu não tivesse ouvido. qué me fizerão tomar a deliberacão d~ alguma
cousa dí~er el!! resposta; porque entendo (Iue se deve animar
o sentimen~o nacional, qllando actuado pOI' injustas e humiIhaotes provocações.
,.
Não ~ minha profissão a da guerra, e creio que nunca [aliei
neste orçamento, anima-me á lanto o ver que o lIoure minis·
tro, que diI'ige a guerra o a marinha, c 'da minha profissão;
iSlo faz-me crer que eu tambem posso dizel' alguma cousa
na repartição da gljerra, aliás tendo alg-uns precedentes que
me ajudão. Eu tambem mili tei na Europa, tanto qll'C se
julgou que tinha perdido os direi tos de cidadão no meu paiz ;
e tenbo assistido á algumas batalhas; portanto,alguma eousa
posso Ilntender da profissão, ao menos como devoto um pouco
assiduodestes mysterios.
Sr. presidente, o que se disse aqui a respeito de nossas
fortalezas, as reJlexões feitas em refereocia aos acontecimentos por occasião do nosso confiicto COIll il Inglatel·ra."e
das occurrencias posteriores, c o que me fez pedir a palavra,
porque ainda estamos em tempo de evitar quaesquer inconveniencias, porquanto, nossas questões não eslilo terminadas.
Eu, Sr. presidente.tenho idéas talvez especiaes, esquisitas,
a semelhante respeito; mas felizmente passão de idéas, e
algumas vezes as tenho realizado. Eu entendo que sobre
taes factos não podemos prudentemente exercer uma critica
severa que possa cobrir de ridiculo 05 impulsos da oecasião,
<lU nossas manifestações i seria um procedimenlo muito perigoso, porque todos os dIas nos pódem trazer occurrencias
semelh.antes, que exijão repetição d.e uma igual explOSão de
entbuslasmo,. talvez enlão com melhor eITeilo, experientes dú
pas.ado.
Nilo deve haver fraqueza, nem ridicularizar-se a valentia
quando se trata da defesa da honra e da dif(nidade do indi viduo, e mais ainda de uma nacão. Feliz, talvez, mas para
mim infeliz o injuriado e deslÍonrado que póde calcular os
elfeitos da represalia! quando se tem es.ta fortuna, segundo
meu fraco JUIZO, a natureza do homem tem solIl'ido; assim
como a nação, se elIa é a paciente, tem perdido os foros e
direitos de sua nacionalidade: não póde ser nacão livre e
iudependente.
•
Quando a historia notitia o massacre dos senadores romanos, que, assentados em suas cadeiras, esperarão a invasão dos barbaros vencedores da republica, como um protesto
de que a nacionalidade romana ainda existia, porque os pais
da patria, os chefes da nação oecupavão seus logares ; massacre provocado pelo desaggravo de wn destes respeitaveis
anciões, que casligou o insolente barbaro, que ousou injuria-lo; a historia,digo,não accusa de imprudenle a provocação
venel"anda; admira o heroismo da victima, e lamenta o resultado,que privou a Roma de tantas virtudes. Differellte seria
o juizo Ja posteridade se a provocacão não fosse debaixo da
impressão da aJlronta.
•
.
O vil insecto, sobre o qual o elepbante põo a pata, se não
e esmagado retorce-se e morde seu otrensor! Se não podomos
imitar o nobre orgulho do senador romano, teuhamos ao ménos o instincto deste reptil, as ultimas obras da natureza.
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SI'. 1Jresi,lenlo, (levo fazer ver ao senado o ao piliz, Q'18 eU
não 'digo ou faço d~ fanfarrão, inC<lpaz <le executar l) flue
ilvilnço, talvez para conquistilr popularidade. Na miniJlt ,;u.
hlica "passada

Vida 8B ell~onlrará

provas de minha 5im:erir!arie,

de que fa~o como sinto,e obrn como fallo, Quando presidc:I1.e
da Babia, e ainda com a revolta em Pernambuce, forças inglezas ali reunidas exigirão de mim uma acçi'io menos digna,

isto é, a entrega do quatro navios portuguezes qne se acbavão naquelle porto, a pretexlo de suspeitos de fazer o lra fico
africano, ou (Iue as deixasse ilppreiJender ou lomar IlOr cUe.,
ingleles. Não est.ando laes navios declamdos legalmente cl'iminosos, apenas snspeitos pelos cruzeiros, recusei·me a lào·
injusta exigencia; e, ameaçado, contínuoi em minha I'ccu::,a.

e resignei-me ás consequencias; pl'cparando-me para o que
fosse possivel fazer. Sem dnvida sel'ia muilo pouco, mas bastante pam provar a dignidade da Ilação bmsiloira. a qual n,;o
se perde por ser venvida pela violencia do mais [orte, ReIIlJtirão-se as conferencias com os commilndantes dos WI pore,;
inglezes e sen cnn,ul; discuti com elles todos os erreilo~
de sua aggressão; aillrmei-Ihes que, dado o [Jrimeiro tiro,
os consideraria inimigos, quo lhes recu5aria o c~não,
o alimento, a ag'nnlla, etc., ~ue tudo teríão de cunquistal' pejas arma5. Neste sentido expedi ordens pnra todo
litloral. QuizerJo ,aber se eu garalllia as vidas o fazen·
das de seus lIacionaes? respondi que sim. porque respeitava o innocellto e o desarmado, con~idéra!l'lo sómenie
inimigos os aut01'es do insulto ou da p~ovoca.~(io. Dumnte a
noite, e como por surpreza (Iuizerãn com lanchões apprehender os navios ameaçados; porém, iÍ su~ aproximüçJo,collhecêrão que elles estavão occupados por soldados brasileiros;
e não dispostes a romper as lJo5lilidades r~cUii.rão. Nas ultimas conferencias quizerão convellcer·me de que il cida(\e seria,
bombardeada, o qUf o damno deveria ser immeoso. nes[Jon~,
di lhes, que delle participariâo tambem' seus compatriotaque occu[J<lvao "-s casas, tinhão escriplorios com milhares do
contos de fazendas, e os trapiches e alfaudegas 'luasi exclusivamente cbei05 de propriedade ingleza; Que todos, portanto,
soJfreriamos; que cu nlio tinba força suficienle para conter
o entiJusiasmo popular na reacção, por que as forçóls regu·
lares tinhilo march:uio para Pernambuco. porem, que COIItassem eOlll os pos;iyeis esfor~os para ho'nrar a re5istencia,
escoimando-a de excessos ionuleis, l~nOl'a va eu, jJor..-elltura,
que não podia resistir ao fogo dos navios de guerra
inglezes? Sem duvida não, porém a perda da hOllra
era um mal superior ao damoo qua teria de soifl'er a cidade,
vendo-se a bandeiril estrallgeira ~ir debaixo de nossa artilharia, ainda que fraca, imponenie, amarrar o estrangeiro
fraco de outra nação, que procurou o nosso abri~o J
O que e verdade, Sr. presidente, é que tudo se arralljou
sem que o firasil fosse jnsult~do nallabia, nem coberto de
vergonha o deleg-ado do governo imperial. Nas aguas da
provincia não se deu uma bUSCil em lJarcos llllcionaes, cousa
que se não deu em outros pontos do impl ri I, Tivêrão medo?
Não; mas é que as ordens do governo jll~lez nào silo para
realizar se com rompimenlo, no qual a Inglaterra nào pódo
ganhar nem gloriil, nem [Jroveito. Tendo sempre bastado ;l.
simples ameaça; quando lbes oITereci a excep~ão, os agentes
da forca vacillárão sobl'e o que' deverião praticar. A con·
ViCÇãO· em que estilo, de que somos incapazes de reagir, tem
multiplicado as amenças; e tambem proporciona os couflictos; porque, feita ellu, e não produzilldo o eITeito esperado,
se é forçado a uma a~ção, que sómente n"o terá logar, com
quebra da ostentacão da forca, ou do valor da ameaca.
Quando a Inglatel'rã se convencer que temos dignidade~ o
reagirmos, ha de uiminuir as provocações, porque as hostilidades com um povo consumidor, e seu devedor, não lhe
podem dar vantagem. O que é preciso, como complemento
de nosso brio, quando olfendidos, é que sejamos justos, para
que possamos ser fortes com applauso de todos. :Se queremos
que o mundo nos veja, e que occupemos uma posição entre
as naeões, não DOS coloDuemos de joelhos, levanteOlo-nos.
Jarou~ tyranno de Pheres, '0 primeiro, segundo a historia,que
lIssa~'1'iou gregos para conqUlstar seus vizinhos, subjugando
o Epyro,a Thessalia e outros paizes. dizia que elle muitas veze~ era injusto nas cousas pequenas, para ser justo nas grandes. Eu não quero que o Bra.il imite esso pequeno ambiciosc,
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da anli~llidade ; c peço a neus que nos faç:\ respeitar a jll;;li,:a do ~intlivitluo, como das ~rantles corpOl'a~:ões; do fraco,
como do forle ; do eslran,geiro quc póde reaf:lI" como do na·
cional indde,o. Que valor porlel'ão ter. a~te o estr~ngelro
or"'ulhoso as pessoas e propriedadcs brasileiras, se. nos. formgs os primeiros a uesrespeita las? As re?lamaçoes Justas
>ejiio attendidas immediatamenle, e nã.o vos Importunem dezenas de annos, porque uma oação poderosa n,10 os apolit ;
ou até que sintamos o perigo de contmuar na recusa. Arlllados com o sentimento da justiça. para com os outros aguard~
mos com rli~nidade o momento de defender a nos,;a. Se nuo
pOIIermos fazer preparativos para ullla guerra, p~eparemo-nos
para uma reaç,jo de momento. Se assim praticarmos ~em
maiores sacrificios,é possivel pOr a coberto oporto da eapltal
do imperio, do coração da nação, onde reSidem os poderes
soberanos, se não de uma esquadra. respeltavel e de proposito mandada ao menos de eonerlas de meros eruselros,
muitas vezes' ás ordens do agentes lrasciveis o de pouco
cri te rio .
Qualquer nação maritima da Europa não bade conservar
nos nossos mares 'uma esqnadra tão conslrleravcl, que possa
desrespeitar este porto, quando }he l~areça; e portanto seu
proeedimento será maís comedido. ~el, que porll:m enviar
fortes esqu:l.dms, que nos esmaguel!l; porem o ataque sera
meditado, preparado, e. bade eXIg'lr t~mpo. ~mquanto se
discute, se prepara, a Imprensa bade mtromet<er-se, como
fez com tanta vantagem em nosso favor. nos ]Jost-fa~tur:t ;
os parlamentos examinaráõ as occurrenCHIS; e. se a Justiça
for nossa, ou o ataque n'io lerá logar, ?u. bade ,Ir mel.o des:
traçado pela .razão publica. Emfim,,vlra.; n?s Impora.; porém a violeucla assim preparada sera mais digna de nos, do
que a que tem o cunho do desprezo, e o fundamellto na nossa
ver~onha, como o Insulto dlano e de arbllno de qualquer
navio, ou agente qiplomatico.
Não ha porto que possa ser mais deITendido do qne o ~esta
capital; se tivessemos dinbeiro, pO~'que gente não bavla de
faltar, (a guerra faz ·se boje com o dlOhalro) podenames com
adequadas fortificações zombar de qualquer alaque, mesmo
dos eneouracados. Com o pouco que temos, porem, e posslvel
nos res"'uanlar dos insultes do momento, e das estações
navaes ordinarins das potencias que Cl'llzão nosso litoral.
Quaudo fomos insultados, Sr. presidente, se eu fora ministro,
seja qual foss~ o estado da nossas for~alezas, t~rIilmos dado
alguns tiros, fosse ~ual fosse.o desfel'!:o; (apowdos) succeder-me-ia mal, porem na Babla eu não estava em melbor:s
condicões. Não censuro o que se deiXOU de fazer, como nao
censuÍ'aria a quem obrasse como eu .desejaria; tal vez se
fizesse o melbor e o mais prudente, e feliCito todo aquelle qne
conserva a precisa ealma nos momentos tão graves! E' .pr~·
vavel, em todo caso, que o estadg ITIlseraveI de nO"S3S tOl't~
ficacões sou abandono desde mUito, aconselhassem o so[['I·
men-to ~ a resl,ç:nacão. E' porque igual desanimo não actue
do me~mo modo, q'ue eu approvoas obras militares indispens:weis á inspirar resolucão ao governo, e alllmo aos soldados.
Se não podemos melllorar as fortalezas; se achamos que
iJ inutil despender com cllas, tratemos de. as abandoaa!',
tjuanto antes r A despeza de nma mutll e mlicula eXlstencla
é consideravel, e para conservação de obras taes ce~? monumentos não vale a pena.. Despender para nutrIr o ndlculo do
estran~eiro, e o desanimo dos nacionaes t para ouvir cscar·
necer ~e de nós, dizendo que nossos tiros m.atão maIOr numero
dos serventuarios uas peças do que de Immlgos ! Quero ver
agora qual ria nós manda a emenda de a~andono de taes fortifieações? E se ningum quer este desfelxo, como querer a
suspensão dos reparos I
O triumpbo moral que obtivemos, post-factum, seria maior
ainda se de costume se não 1I0S visse bumilbados. Não se
pesa devidamente a injnria irrogada á um individuo ou nacào ao babito de se deixar injuriar impunemente.
• Sr. presidente, estou convencido de que a rúva que ,domina hoje o velho 10 ministro de .Inglaterra, antlg~l, poreIJ;lc,
agora superexistada, tem sua Origem na conYlCçao de ter
perdido movelmente a questãO comnos?o, á JUIZO da Europa
e de seus justos e honrados compatnotas; actua uelle o
despeito.
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PÓ de ser que depois de derrillllaT torla hilis fi4ue com L'
eetomago aliviado, e em consequencia com a cabeça em
estado de. funcio'nar mai,' livremontc ; e assim recon bcC<l
que noS não deve conl'u'ndir com os comicos mondaveis cIíi
nezes.
Se a Greda tivc;:se medido suas forcas, e contado o nu
mero de seus defensorê's, certamente' não teria resistido á
pavol'osa invasão de mais do.' dous milhões de barbaros ,
conduzidos pelo orgulh~so Xerxes. Se Leo~idas com os .seus
300 e,pal'tavos. se não tivesse yotado a obedlCncla das leiS da
republica, defendendo 05 tberinopylas, e depo~ morrendo
todos para chegar até á barraca dos cbefes dos mvasores, o
patriotismo gre~o mIo se teria elec.trisado até serem possiveis
as victol'ias de Meraton, SalamIná, Olatea, e I\lycalll, "
com ellas a salvac;lo da Grccia.
E' pl'eciso ler mais cOllfian~a em nós, e' !1a justi 1a da
civiJi;:acão das nacões. Embora vejamos a DInamarca humilbadâ, mas eHa êOllserva a honra; e o desfecbo não ó
ainda conhecido. Em sua canduta, porém, na origem, ha,
exprobrações a f:izer·lhe, de. mio ter sido sempre justa,
além I\e fraca partilhar da ma vontade que se tem a SUÜl
orgulbosa protectora.
.'
O Mexico está vencido, mas n[o humIlbado; e deve sua
má posicão a seus defeitos e inconducta, Os salteadores po..
liticos e' 05 de estrada lhe preparavão a ruim sorte que hoje
se deplora. Ainda assim, veremos o resultado', sobre o qnal
podem influir os acontecimentcrs da Eurnpa e dos Estados·
Unidos Em taes exemplos mIo veja motiTo ou razão que nos
possa desviar do bom proposito de. termos dignidade. e de
defender nossa honra, mostrando· nos Justamente offendrdos I
e fazendo bem publiea nossa indignação. Demosthenes, procurano para patrono de uma accusação por espancamentos,
ouvindo do offendido a calma narmcão do a\tentado, disse-Ibe.
« não posso advogar vossa causa, pois que nãO' fostes espancada.» Então o queixoso, elevando a voz sensibilisado, retorquiu·lhe: «não fui espancado??» _Agora creio que o
fostes, pois que destinguo a voz de um olfendido e a sensibi·
fidade da offensa; e vos defenderei. "
Essa calma, esse sangue frio que se quer qu'o tenhamos
debaixo da pressão do insulto. Eu não approvo, nem louvarei.
Esse respClto ás cifras, esses calculos matbematicos, essa
forca das sciencias exactas não m1l agradão sempre. Os propriós inglezes, nacão pesll.da e ealculista, dizem, como já tivll
occasião de I~r em'mais de um livro, quco estudo das scieneias
exactas tinba morto muitas verdades de imaginação, e Oi
principios moraes de grande vantagem á.humanidade ; o mundo
não marcba sómente com as cifras. Sempre imbirrei com
menill'Js, com a prudencia dos velhos sentenciosos e de exemplar ;:eriedarie: cada idade deve ter seus defeitos ]>roprios.
Tambem não sympatiso com. a sabedoria precoce das nações
novas, [Iue se querem apropriar as cautellas, as suspeitas e a
marcha dos velhos, que o debocbe, e a má. conducta obrigão
á certas pri vaçõ·es. Somos ainda um povo novo, que deve ter
regimon apropriado.
O SR. SILVEIRA OA l\101'TA:-Somos moços, porém mal.
creados.
O Sr.. I>ARÃO DE S. LOURENÇO :-8e vos confessamos malcreados o que de vós pudemos querer que os outros dig;lo?
desçamos agora á applicação de certos principios que tenbo
desenvolvido,
Sr. presidente, V. Ex. sabe, e creio.que foi testemunha
ocular, do insulto que soffreu a capital do imperio, residencia
dos poderes soberanos, e da explosão_ do patriotismo desta
heloica cidade,eque repercutiu em todas as povoações do impe.
rio; conbece que este sentimento ó de honra, indispensavel á
.um povo; e que eonviria crear, se não existisse, quanto mais
animar, se a naeao o sente já. Pois bem, diga~me V. Ex.
será conveniente; será de prudeneia chamar o ridieulo ainda;
m"SIDO sobre algum excesso de explosão, que pareça fanfarronada ou pataeuada?
Não se correrá o perigo de notar esta sensibilidade pa·
triotica. de que á todos os instantes podemos precisar?
Quando se possa suspeitar que o fervor patril1tico do chefe
da nação, sua dedieaç;10 á seu paíz·e á sua dignidade, dll
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~lIal elle é li pl1lilélrO rcpresental,te. sacrificando seu temilo e glaterra estão terminauas? Não ser,', talvez prUtI<J:Jte 'lU0 ,::1:,
sautle, e arriscando ffieSll10 seus precioso,; dias, podem ser estrondo nos llabiliLemos a reagir cuntra vi<,ietlcias U:lu ,Ialtlmellos bem apreciallos (")l' \'ÓS que lue devemos elltuusias- risa.das pelo apparaLo de forç,us (lue não de::ll1olH·~!i.l :W;:;Sil
ticos ag-radecimento&, quando as ouras, IluO são continuadas derrota?
visitas activão e aperfeiçoão, for,Io accusatlas de desperdicio,
O SR. SILVElnA DA nlOTTA: - Não podia desistir.
em flue posição ficaremos nós? O ~ue se pnderú esperar rle
O Sn. DAnÃo DE S. LOUIlENr.O :-Dizem os noLres sei:adores
um povo tão Calculista e dedicado :'tscir,'as? lloi bonito, foi
decento úesafiru' o nobre ministro a nos ler aqui a list<i dos que os donativos deverião ter entrado lHlreceita do imperio,
e
serem
applicados segundo os decretos do corpo leg-iól"livll.
objeetos bellicos compl'ados? Faremos o pa [lei que na ecolioniia domestica repretentarião marido e. mulhel' (lue em
O SD. FEIlRAZ : - E' o que se fez mes,no depois dos seis
suas dispu,,"s intel;nas .se ()lJri~"llssem a ler e eümil!ar o rol meies.
das compras do lha umnte. do uospede [lUO as motIvou? O
O Sn. DÁnÃo DE S. LounE~có: - Tudo í:;to é mnito r~gn
nobre ministro podia simplesmente pôr sübre a niesa a lista lar; é da sciencia. Quero, pôrém, apostar que uma 1~ràllde
que se desejava ler, e nada mais.
parte dos stibscriptores não se prestarião se enteõldessem que
O Sn. VISCO/iDE DE ITABOnAUY : - r,ias é preciso dinueiro o resultado de seus sacl'ilicios e privações teria de entrar
para compTar isso.
parâ fazer crescer a massa geral. e port<lllt~ a vODtade de
O SIl. DAIlÃO DE S. LounE~ço o-Vejo q'ue o pilnto capital é despender sem maior utilidade, de que os nobres senadores
a falta de autnrisaç,LQ do corpo lel'islativo, sem levar-se em são os primeiros a aCcusar o corpo legislativo. A idé,. que
conta a necessidadé da em'ergencia. Lembra·me, á propo~ilo se.o[ereceu ao ~spirito dos subscriptorcs, a lodos, a vós e "
deste rigor, a anecdota que li ou ouvi contar. succedida em mllil, fOI de aUXIlIar o g-o,verno extraunltnqriamente, por"tie
l:Iespanua, onde lei ou etiqueta condelT.nava a n10rte quem sauia-se que elle não estava munido da conveniente ólutori~a
tocasse na rainun. Em certa occas;;") succedeu, em ulDa ção,. nem dos meios de nos armar.
viagem real, cavalgando a raiulJ<t Ile lleõpanua uma formosa
O Sn. FEnDAZ : - O g-overno não pÓ de empregar llIül, os
mula, como era de costume lIàl]uelles tempos, que, a passa- representantes da nação é que podem!
:;(~nl do um despenh'adeiro, se espalitasse o animal, e corresse
(j Sn, DAnÃO 'DE S. LounE~r,o: -Não estou dizendo i:'to,
a regia dama perigo de cahir no ab~3mo, de que for:1 salva
pela dedicação e agilidade de um camponei, que se achava e sim que na emergencia que "atravessámos ilú govel'lln foi
proximo, que conheceodo' o perigo pôde a tempo rclil'itr a que a população conliou o resultado de sua libemiidade,
rainha de cima de sua montadura, que vôou 'lO pr~cip'icio, como o indicão todas as manife5tações escriptas.
Houve Gepois conselho de estado, e andou todo tonto para
O. SR .. SILVEIRA DA. 1I10TTA: -Mas depois porqu~ nao deu
ver como se sal varia o infelit camponer.!" não pússo asseverar, conta disto, porque não ped.iu cl'edito? Isto e defender
se pagou com a vida o serviço pl'estado, para qlle ficas:ie o absolutismo.
salva a etiqueta da côrte I Assim procedemos lIÓS !! Eu não
O SR. DAnÃo DE S. LounE~00: - Tam.Lem não importa isto.
esperaria certamente pela deliberação do parlamento para
O· Sn. FERnÁz: - E' mais do que isso.
me preparar á uma re<istencia honrosa; e uma ver. comecada:
a nbra, continuando' nosso ostado de desconfi:lIJca, e animado
O· SR. SILvemA DA l\lOTTA: - Não quer l1l;.:is cündiç~u
pela vontade expressa nacional, que concoíTeU para as nenuuma do governo parlamentür.
despezas, independente dos impostos, eli continuaria.
O SR. FERRÚ: - E' que elle ressuscitou agcra.
O SIl. SILVElIIÁ DÁ r;lOTTA: - Peça dinueiro para isso.
O SR. BARÃO DE S. LounEN~o :-Ressustitei at:0ra; U"'6,
O Sn. PIMENTA BUENO:-Não ua creditos extraordinarios? se for a revolver o .passado, e o que se tel'l ga;1O sem decreO SR, DARÃO DE S. LOUREN00 : - Respon~erei ainda a este tação do corpo legislativo, e 1'8los ;'i~'orosos obserl'adores ,i;t
aparte. Se, depois do conlliclo lJ<lssadu e impune, nos ar- constituição ,(alJoiado) , qu;.:ntas milbares de contos estão
massemos de uma iJ'J'isoria ostelilata~,ão, e vie"emos ao par- gastos por ah!. .. em pompqsos lllausoléos, em o],ras mO~IU
amento pedir m'eios de TIOS armarmos, e dizend"o até que es- mentaes, que não forão discutidas 'I
pecie de armamentos projectavamos fazor, eu acho' que sel'ia
O Su, DA.nÃo DA Bo,~ VISTA: -lIluito !lcm.
um acto de mais patacoada do 'Iu'e o 'lue se pratica em
O SR. FEnRAZ : -- Não me toca.
silencio, ou pouco a potrco, sem nenhuma osteutação.
O SR. DARIo DE S. LOUüENr.O : - Eu faco justica a mUII,;
O Sr;. Pl1JENTA BUENO: - llei de raz,el' opposição a V, El:.
coHegas agora censores, ti digo que elles iJa adniioistrü<:ãu
logo que entrar para o llIinisterio~ (Hilaridade.)
procederião com igunl ou maior patrÍútismo.
.
O SR. BAnÃo DE S. LounENr.o: - Felizmente não ha de ter
O
Ss..
FERREmA
PENNA
:-(Juaos
süo
os
mausul~os ?
esse gosto; e lue declaro que, senão quizerem brigar com
O S!!. FERRAZ o-Onde estão os edificios ?
quem nos insultar, não me tolerem um momento no governo
do paiz. Eu não sacrifico a uonra nncional, ainda mesmo por
O Sn. DARÃO DE S. LOUS.ENÇO o-Será preciso que vos mo,obediencia ao men governo; neste caso datei o logar a tre os miluares de contos gastos sem que figurem nos OI'~J.quem melhor se submetta.
mantos do imperio ?
O SR. FllnnAz: - O governo não dá ordens destas.
O Sr.. FERnLZ o-Sem autorisação ?
O SII. B.!.RÃO DE S. LOURENr.O: - Em circumstancias tão
O Sn. IlAnlo m: S. LOUnEi((,O :-Ouem nii.o sube como são
momentosas, eu. miuistro, não faria desperdicios, por~m não d.adas muitas d;jssas llutorisaço'J:3, (]e que se j~lwra o alcauc.e,
recuaria a despezas.
para obras não Jcscriptas ~ Dein orçadas, c cuja imp0l'Laneia,
O Sn. SILVEIRA DA ~10TTA: - Na occasião faz-se a des- se fúra conlJecida, o COI.'~O legish~tiy(J nI!-o :.:.ulGri'6ul'ia e:n
vista de nossos recursos? par.. c<ies, aterradc" jJúl;leS, calpeza, e depois pede-se o credito.
O Sn. DARÃO DE S. LOURE~r.O : - Eu não duvido de que çadas, alfandegas, etc.
OSn. FEr.RAZ o-Sobre cúes e docas !la leis.
se pedira approvação das despezas feitas. (Ora! ora 1)
O SR. DUÃO DE S. LOUBE~CO :-Sahendú-se do custo de
O S1\. SILYEmA DA MOTTA: - Nas kalendas gregas.
O Sr.. DARÃO nE S. LounENr.o : - Nosso estado melindroso taes obras, convenientemente preparadas e orça~~s !
O Sn. vrSCONDE DE ITAIlJaAr!Y ;-~Ias a nora éra é l'cgeueainda dura, e o governo póle entender que não convirá agI'.L·ava-lo com ostentação de pedido de creditos exlraorJina- .dora.
nos.
O SR. BALÜO DE S. LounE"I~o: - Não estou u~lreci~udo l!.
I) S:l. FeBnA~: - Gude '?
éra nova, nem a velha.'
•
O Si'. R.HÃO D5 S. I.ounEN~i) : - Nossas questões COúi J. ir.O S~.. "ISC.ONDE DA BOA-Y!Sn :-Apo:ado; ~ ~e!"tl:ld~.
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O SR. FERRAZ :-Quem foi?
O SR. BARÃO DE S. LouRENco:- Aprecio um acontecimento, e nelle vejo antes alguma fraqu.eza a censurar, e nrro
O SR. SILVEIRA nA i\IOTTA :-V. Ex. está um homem peridesperdicio; eu teria obrado com energia, e com pouco recelO goso para sua doutrina.
das censuras pelas cifras, forte na honestidade de seu emO SR. BARÃO DE S. LOURENço: -Eu digo apenas o quo
JJl'eg-o.
sinto, embora não agrade e venha a desmerecer no conceito
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Mas depois devia de pedir de alguem.
a legalisaçrro da despeza que fizesse.
O SR. FERRAZ :-Mas não diga o que não é encto ; ninO SR. BARÃO DO S. LOURENÇO. - Estes pedidos apparato- guem redicularisou a manifestação do sentimento nacional.
sos, Sr. presidente ...
O SR. B.l.RÃO DE S. LOURENÇO :-Persuadi-me, Sr. presiO SR. SIL"VEtnA DA MOTTA :-Não srro apparatosos; são dente, que os que tomárão parte nas manifestações patriotimodestos.
cas, julgadas inuteis, e que promovêrão obras de mero disO SR. nARÃo nE iS. LOURENCO:- A patacoada de querer perd icio e sem alguma vantagem, não podião obter uma agraa-~'mar com estrondo a nacão; depois do conllicto, nrro era davel posiÇào com as censuras nesíe sentido.
conveniente; entretanto que arma-la é de necessidade; isto é
O SR. FERRAZ :-Ninguem disse isto.
llleu pensamento, que me permittiráõ que possa ter, conserO SR. BARÃO DE S. LOURENÇO :-Se me enganei, tanto me·
vando os nobres senadores o seu.
Ih~r; e foi no engano que julguei dever tornar parte na disO SR. SILVEtnA DA l\lOTTA:- E' uma ediccrro nova; na cussão. Em conclusão: eu quero que se abandonem as fortanglaterra e na França, quando se quer fazer guerra, pe- lezas, se ellas não são precisas; se os encoura,ados as têm
de-se autorisaç~o para os armamentos.
tornado iRuteis, sem que entenda da materia, julgo que sua
O SR. DARÃO DE S. LOURENCO:- Quando lhes convêm despeza é neste caso um disperdicio louco. Se, porém, conazer esta ostentaçrro. Napoleão lI[ está despendendo milhões vem conserva-las, que as salvemos do ridiculo em que o ·misel'o estado a que chegârão as mergulhava; sabendo-se no
om armamentos sem que o ostente.
estrangeiro que as peças não dão fogo, que os artilheiros
O SR. FERR,\,Z:- ERtretanto RO corpo legislativo falia-se morrem com os tiros de exercicio, fazendo eUas explosào, 6
e discute-se.
que os soldados ou não têm armas ou as não sabem manejar,
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO :- E' o que se está fa· triste papel faremos.
'
zendo aqui; falia-se e censura-se.
O SR. FERRAZ :-Quem foi que disse isto? se se refere a
O SR. SILVEtnA DA MOTTA: - Nós nM temos aqui Napo- mim, mostrarei que não disse.
.
leões.
O SR. BAIIÃO DE S. LOURENÇO :-Eu não me refiro á pesO Sn. FERnA.z : - O nosso systema de governo é outro. soa alguma; os discursos impressos farão justiça a nós todos.
O SR. FERRAZ:- lia de ser respondido, porque não tem o
O SR. BARÃO DE' S, LOURENCO: - Valha-me Deus! quem
diz que se quer imitar os Napôleôes? respondo a seus indi- direito de inventar contra os outros.
cados exemplos; para que traz-me então o que se passa em
O SR. BARÃO DE S. LOURENço:-Pareceu-me que se qualiFran,a?
ficou aqui de inuteis os esfor~os para melhorar nossos meios
O SR. PIMENTA nUlmo: - V. Ex. quer a constituição, de defesa e sem algum proveIto as obras.
franceza?
O SR. FERRAZ:-O que eu disse foi que não tinhamos
O SR. BARÃO DE S. LouRENco : - Temes outra I Na Ingla- artilheiros para guarnecer as peças.
terra se faz ostentacão de foi'eas, quando tambem convem,
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO:-As peças são precisas para
quando quer impôr 'para evitai a guerra; mas ahi se vota a que se formem os artilheiros que com ellas se exercitão.
cifra, porém urro se exige que os ministros Iêão o 1'01 das
O SR. FERnAz:-Para isso tinhamos artilharia.
compras, nem dOs tacos mandados vil'.
O S;. BARÃO DE S. LOURENCO:- Perdôe-me: nós sahemos
O SR. FERRAZ: - Ningue'm perguntou por tacos, e sim a disto sem vantagem de um sobre o outro.
quanto montavão as encommendas feitas.
9 SR. FERRAZ:-Talvez nãe, porque já 'foi sargento.
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Exigiu-se a leitura da
lista; e quando se fallou das armas se perguntou quantas
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO:-Jâ fui sargento, ou cousa
erão I
semelhante, no batalhão dos academicos; já fui commalldante,
já entrei em batalha, já ouvi o sonido das balas, 6
O SR. SIL"VElRA DA !lIOTTA: - O Sr. ministro é que quiz
o nobre senadoT talvez não.
ler.
O SR. FERRAz:-Onde levou?
O S;. BARÃO DE S LOURENCO: - Niio appl'Ovo isto; cada
qual tem suas idéas, as minuas são ditrerentes; sou [ronco,
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Não as levei, mas gyráe deixo a liberdade de pensamento a meus collegas. No go- rão perto (hilaridade prolongada), e nem todos que entrão
verno, teria sido ainda mais energico.
oml[ogo são feridos.
O SR. SILVEtnA DA ~IOTTA: - ~las depois havia de dar
O SR. PRESIDENTE:-Peco aos nobres senadores que prescontas.
tem a attenção ; deixem fa11ar o orador, se não é escusada a
discussão.
O SR. BARÃO DE S. LouRENço:- Como o governo as dará.
O SR. BARÃO DE S. LOURENço:-Em cumprimento de meu
O SR. SILVEIRA DA MOTTA. :-Não tem dado.
dever, e outras vezes por devoção, achei-me em perigosas
O SR. BARÃO DE S. LouRmvço :-Está em tempo. Emfim, circumstancias, e perdi mesmo muita gente que conduzia.
Sr. presidente, não vejo que os nobres senadores possão, e
O SR. BARÃO DE PlRAPA~IA:-Mas ficou incolume..
até de"Vão se julgarem conveniente, censurar o governo e pedir-lhe contas; o que peço é que se faça isto sem que se veja
O SR. SIL"VElRA. DA l\loTTA:-nem digo que Y. Ex. é um
na censura nem o cheiro do ridiculo,. porque o objectu nllO homem perigoso.
o merece.
O SR. BARÃO DE S. LOllRENço:-Tenho provarlo que sei
~trrontar o per~go, quando. o exige o dever; se nisto ha perig()
O SR. FERRAZ :-Quem procedeu deste modo.
O SR. BARÃO DE S. LOUP.ENCO :-Eu fallo sem me referir á lllstante, não e para o palz, e Sim para a desordem. Entendo
nenhum de meus collegas em 'particular, e digo que o senti- que pelo menos o ensino dos soldados deve andar a par dos
mento notavel de amar seu paiz, e de zelar sua honra, ainda melhoramentos, ou estes anteciparem-se.
O SR. FERRAZ:-Custa mais obte~ artilheiros do que peças.
manifestado defeituosamente, é objecto para ser acatado.
O SR • SILVEIRA I>A MOTTA :-l'1inguem redicularisava.
O Sn. UARÃQ 1>1:1 S. LQlIREflÇO:-E são peças ~ómente7
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Os reparos, e todo mais material de uma fortaleza, como os
:lbandonar até que se formem os nrtilheiros, e onde e com
que? Eu creio que ha quem eutenda disto menos do que
eu J SI". presidente, não quero prolongar mais este debate,
tenho dito meu peusamento, do que peço desculpo.
O '!ir. PllrBIl110S pl'onunciou um discurso que publiremos no appendice a este volume.
o Sr. Pompeu: - Comquanto eU seja um dos observadores do programma do noiJre senador peta provincia de
.Minas-Geraes, que falIou hontem ácerca da estrada União e
lndustria; comquanto eu lambem siga em gerat a 'magna
tacendi libido, comtudo sou forçado n fazer algumas vezes
excepção a este proposito. O q!1e posso, porém, prometter
ao senado é que, nas raras occaSlões em que llvcr de occupar
asua attenção, procurarei sempre limitar minhas observações,
o mais que for possivel, aos pontos restrictos do objecto de
que queira tratar.
Nem pareca singular que eu, homem de paz, inteiramente
estranho pelos meus estudos e pela minba posição aos diversos serviços a cargo do ministerio da guerra, venha occupar
a attenção do senado. quando se discute este orçamento, sem
que ao menos eu tenha a meu favor a excepção que lembrou
o nobre senador pela provincia da Bahia, quando ha pouco
1I0S disse que, comquanto não seja militar, tem-se achado em
hatalhas e até levado fogo. Felizmente ainda não vi fogo de
polvora senão o que se costuma fazer por occasião de festejos
publicos.
.
Portanto não me occuparei com as fortificações ou reparos
das fortalezas do porto desta capital, não me occuparCl com
a encommenda de armamento, nem com a disciplina do exercito, e tambem não procurarei saber se o seu pessoal' e material são sufiicientes nas circumstancias actuaes. Confio
que o I(overno terá calculado todas as, emergencias presentes
e possiveis do paiz,e não hesitará em pedir a força necessaria
para salvar os interesses e a dignidade da nação quando
cntender necessario. O meu fim, Sr. presidente, é todo pacifico, todo humanitario, diz respeito ao modo de preencher o
exercito com relacão ao recrutamento destribuido pelas provincias.
•
Observei no relatorio penultimo do ministerio da guerra
que no mappa do recrutamento, feito em diversas provincias.
ligura a do Ceará com 126 individuos, isto é, 1 por 4,000
hahitantes daqueIla provincia, Eu quizera perguntar ao nobre
ministro qual é a base que elIe toma para fazer essa distribuição do recrutamento pelas provincias. Provavelmente será
a da população absoluta de cada Ullla delJas? lUas, como não
existe um arroliamento completo, ao menos oflicial, não sei
1101' onde se regula o nobre ministro a este respeito.
O que, porém, obsel'vo é que o Ceará deu 126 recrutas,
1 por 4,000 habitantes; é que a provincia do Rio de
Janeiro deu 97, tendo uma população dupla da do Ceará, isto
é, 1 por 10,000 habitantes; e é qne a provincia de Minas,
tendo uma população tripla da do Ceará, deu 84 recrutas,
1 por 16,000 habitantes. Onde está a igualdade na distribUiÇão desse pesado imposto de. sangue?
O SR, VlSCOllll1l DA BOA VISTA: - E' que Minas não tem
lllassa recrutavel. ..
O Sn. FERnAz: - Precisa de estradas...
O 5R. POMPEU :-Não se diga, SI'. presidente, como diz o
nobre senaelor, ta!vel por ironia, que nas provincias do Sul
não ha massa recrutavel, isto é, porque os habitantes do Sul
são mais trabalhadores, mais morigerados que os do Norte.
Eu não admitto que haja uma provincia no nrasil onde os
homens livres trabalhem mais e sejão mais morigerados do
que no Ceará; basta lembrar que toda a produccão do Ceará
é obra de braços livres .. , (Apoiados.)
"
O SR. pnESIDENTE :- Peço licença a V. Ex. para dizer
que parece-me que esta questão é mais }lropria da lei da
fixação .de 'forças de terra.
O SR. JUllllú E oUTnos sns. SENADORES :- Vai muito bem,
tem toda a applicação.
O SR. POMPEU :- Trata-se do preenchimento do exercito

de consignar-se a quantia necessaria para este serviço;entendo,
pois, que minhas observações .têm cabimento; e por isso peço
licenca a V. Ex. para conclUlr meu pensamento; mas eu
vou i·esumir.
Senhores, ha dous modos de afferir a moralidade e actividade de um povo: é a estatisca criminal e a da sua producção
industrial. Ora. consultando os diversos relatorios dos ministros e doo presidentes de provincia, eu observo que não ha
hoje provincia nenhuma onde se cometta menor numero de
cnmes do que na provincia do Ceará. Dos dRdos officiaes que
tive á minba disposição para confeccionar o tr1thalJlO estatistIco
da~uella provincia, cu achei que de nove annos a esta parte regula, termo médio, cada anno 2,1 crimes commettidos contra
a sea-uranca individual, ou 1 por 18,000 habitantes. Dos crimes 'eontrâ a propriedade de todo o g;enero dentro do mesmo
periodo ha 18 por allno, ou 1 por 23.000 habitantes. A' excepcão dos paizes mais policiados da Enropa, não ha nenhnm
que" offereçn condições rIe tanta moralidade como a província
do Ceará (apoiados); não ha me,mo paiz aJ·gum da ltalia
onde a escala da criminalidade esteja'nessa razão (muito bem):
e, se compararmos esta estatistica com as demais provincias
do nrasil, nenhuma certamente estará a par do Ceara.
O Sr.. FEUnElnA PENNA: - Nem 11 do Amazonas?
O SR. pnESrDENTE : - Eu torno a observar a V. Ex. que
esta questão é mais propria da lei da fb::ação das forças
de telTa.
() Sn. PARANHOS: - A occasião é propria, porque trata-se
da despeza do exercito.
O Su. POMPEU: - Não se trata, Sr. presidente, de votar
fundos para o preenchimento das forças do exercito?
O Sn. FnESIDENTE : - Perdôe-me V. Ex.
O Sn. POMPEU: - nem, vou concluir, já que V. Ex. entende qne não posso tratar agora dessa materia, e eu tributo
muito respeito a'V, Ex. para ousar contrariar suas observacões. Vou conclnir.
" Sr. presidente, houve em alg-um tempo, e não sei se ainda
hoje infelizmente existe, uma falsa opiniãO de que as provincias do norte do Brasil erão uma especie de Sarmatia, que s6
servião para dar recrutas para o exercito, como a verdadeira
Sarmatia, viveiro das hordas bellicosas nos primeiros seculos
da éra christã, essa vagina gelltiullt, como chamavão os
historiadores romanos do Baixo Imperio, porque ali recrutavão os imperadores de Constantinopla as legiões de seus
exereitos.
. .
Hoje esse preconceito deve cessar, pOL'que as provincias do
norte do Brasil, quer por sua actividade, quer por suaemoralidade, têm conquistado na opinião publica direi to igual ao
das suas irmãs do snl (apaial!os); devem ser igu~lmente
consideradas na di.tribuiçào, quer dos beneficios, quer dos
onus com que devem contribuir para o estado. (Apoiados.)
Dizia-se: " O soldado do norte é valente ... 1)
O Sn. IIARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado.
O SR. POMPEU: -.... e ainda bem que o nobre general,
que tanto conhece o nosso exercito, acaba de confessar..
"e bem disciplinado. I) E' verdade, senhores; mas ist(j que
!isongêa o amor·proprio do cearense e do pernambuco, ou
seu orgulho, prejudica sua lavoura e mais industrias....
O SR. VISCONDE PA nU-VISTA: - Apoiado.
O Sn. PO~[PEU: - .... i8:;0 nÍ arrancar os bracos uteis
dos trabalhadorcs de pernamb.uco e do Ceará, paranianda-los
guarnecer as fronteiras do ~nl.
O Sn. FEnnAz: - E' o mesmo que acontece aos do RioGrande do Snl.
O Sn. POlúPEU : - Mas os do sul não vêm para o norte,
O Su. FERnAZ: - Ficão lá e perdem tudo.
O SR. POMPEU :-Portanto, Sr. presidente, o meu Jim é
chamar a attenção do nobre ministro pal'1l. uma melhor distribuição dos con~ingentes que as provincias devem prestar
para a f~rca pubhca.
Nilo quero dizer que o Ceará ou Pernambuco liquem desonerados desse imposto; porém peço que haja igualJade;
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que o norte não seja considerado s.ómente ~orno viveir? de antigo estado. Isto é, rc.firo-mo ao que. se dava. até o fi~
massa recrutavel, porque ·seus hablt~~t~s sao menos tJaba- do aJJIJO passado ; não sei o que tem hav1do depois que sahJ
·
lhadores menos morill'crados, ou cmhsados, que os do sul. :la província.
Não sen'bores os factos sociaos ahi estão para provar a boa Ainda ha um outro facto,para o qual cllamo a attenção rlc
indoio a mor<{lidade e actividade dos habitantes do Ceará; S. Ex. Existe uma botica no quartel militar do Ceará, boe n~m'isso que digo ó. um enca~·ec!men.to ou .clo~io immere- tica montada ha tt·es ou qua~ro annos, quo tem· urn pharmacido que exagero à mmha provmc1a ; c uma JUStiça que lhe ceutico pago tam!Jem pelo est~do, e esta botica não prcs~a o
menor servico. Apezat· da bot1ca, apeza.r do pharma.ceutteo,
faco e que o governo e o paiz devem reconhecer.
'c1!eio que até ·hoje aiJ}da ~iío se modific?u o systema .do paga-se a urna botica estranha o fornecimento llara o hospirecrutamento, meio quast umco, segundo !Cio- nos relatorws tal por um preço cxorb~tante, e chega o es~andal~ ~ tal
da reparticão. da guerra, com que .conta o governo para ponto que objectos que cx1stem promptos na bottca mthtar,
]n·eenchiménto do exercito.· Nem ao menos as medidas re- como seja agua ingleza e outras cousas, que só custa o tracommendadas pelos illustres antecessor~s do nobre mini.stroj balho de tirar das ,prateleiras, se comprão por pregos doquo lcmhrárão uma modificaçiio na lo1 da guarda nac10na brados.
·com o fim 'de qualificar-se todo cidad<lo de 17 a 31i annos,
O Sn. nrAnQuE·z .DE CAXIAS :-Isto é escandaloso.
sem <listincção de renda; afim do tirar dessa classe os soldaO
SR. Po~!Pim : -Quer o senado saber do qu~ servem as
dos para o exercito, e recrutar d'entre estes os que nfio tivessem isencões legaes. Esta idéa olferece dupla vantagem : drogas da botica do hospital militar? Para de sms em mezes
uma, de. tornar de certo modo igual para todas as classes da alijarem-se ao mar, por estarem ~odres. Refiro u~ ·facto que
sociedade esse tributo, como acontecia ant!gamente, quando acontecia o anno passado, não set se este anno amda aconalias a lei não era igual para todos; outra, de contar o tece o mesmo. ·
governo com uma massa recrutttvel certa, e porler mais fa- Tam!Jem pei-guntaria a S. Ex. se não acha demasiada!nente
cilmente realizar o recrutamento, boje tão trabalhoso, como numeroso isto que se chama-corpo de saude do exerctto.-::
lia pouco o nobre senador pela província de M~to-G!osso e
vexatorio e terrível.
mas uma vez crue continúa o systema antigo pura e sim- o nobre general que me honra com seus apartes d1sserao que
plesmente, uma voz que o mal ó indcclinavel, seja ao menos erão lautos os olliciacs do nosso exercito, que tocava um por
seis, seté ou oito soldados ; cu quizera saber quantos soldaattcnuado pela distribuicão igual para todos.
E' verdade que não há infelizmente uma estatística do im- dos toc;w a cada um medico.
Jlerio, ou ao menos um arrolamento geral exacto da· população O Sn. -MAnQuEz DE CAXIAS :-Não é de mais.
do irnperio, e só 'por essa falta terá o governo grande diffi- O Sn. ~o~rPEU:- Na 'minha província,, creio qúe o corpo
culdade, senão impossibilidade, de fazer uma distribuição equi- de guamiciío é do 300 pracas quando mUJto·, entretanto ba.
tativa; porém eu observo nos mapas da distribuição, annexos quatro me"dicos; e,se devo ·dar credito ao que se diz, fallanrlo •.
aos rclatorios que o maior defeito não cstú na distribuição, em geral, nunca um soldado foi peior medicado d~ que boje,
que guarda mais ou menos proporção, o defeito está na exe- quando o corpo de s:mJe augmeuta-se desta manetra.
cucão. Consultem esses manpas, e verão quo, embora se po·
Sr. presidente, são estas as observações g~o desta. vez
çãÕ tantos soldados a taes províncias, como minas, Rio, etc.' tenho de olferecer á consideracão do nobre muustro : tmha
essas províncias não dfio o terço do numero desi&;"nado. E' mais alguma cousa a dizer, porém a hora ~reio que já deu',
que o governo ou seus delegados não executiio as ordens, ou e, fiel a meu proposito, não quero tomar tempo ao ·senado, e
não to mão todo o interesse, porque cantão tal vez que as menos abusar de sua benevolencia. Peço perdiTo a V. Ex.,
Jlrovincias do norte poderão supprir o resto. Eu peço, repito, St-. presidente, se abusei de sua bondade e contrariei suas
igualdaúe de sacrülcio, já que não ba igualdade de benefi- observacões. (Muito bem).
.
cios, que tani!Jem devia haver.
Tendô dado a hora, ficou a discussão adiada; e, retirandoTambem não posso deixar de chamar a attenção do go- se o Sr. ministro com as.mesmas formalidades com que foi
verno para o comprimento fiel dos contratos de engajamento recebido,. o Sr. presidente deu para a-ordem do dia seguinto:
dos voluntarios, afim de que scjão ellcs escusas do serviço
·1a parte (até a chegada do Sr. ministro).- ta discussão
militar immediatamento que se cumprir o seu tempo. Só da proposicão da camara dos Srs. deputados, approvanrto o
assim haverá confiança da parte do povo nas promessas do decreto quÕ proroga por cinco annos o prazo concedido a José
governo.
.
· Jacomo Tasso pam explorar os lagares do interior das provínPerguntarei ainda ao nobre ministro se adopta uma idéa cias da Parahyba c Pernambuco;
.
que v.cm no relataria, creio (rue do seu antecessor, do E. o, resto das ma teria:; já designad.as. _ concentrar o exercito em t1·es pontos, um ao norte, outro ao . 2a parte.- Continuação da 2a d1scussão da proposta do
sul, outro no centro do impcrio, para desses pontos destacarem poder executivo fixando a dc~pcza e orçando .a rec01ta geral
os corpos que têm .de guarnecer as provmcias, ou se con- do imperio.
tinúa a cons~rvar os chamados corpos fixos das províncias.
Levantou-se. a sessão ás 3 horas da tarde.
O Sll.. niAnQUEZ DE CAxrAs dá um ~parto.
O Sn. PonrrEu :-Perguntarei se esta idóa ultima ainda
vigora, c se S. Ex. julga conveniente {t boa disciplina do
exercito a pormancncia desses corpos provinciacs ou corpos
fixos.'
Tambem chamo a altcnção de S. Ex. para o que se passa
no hospital militar do Ceará. Não sei se o JJOJJro ministro está informado do que se deu ali ba qous ou tres annos, o talvez
que este mal que se dava no hospital do Ceará seja commum a
todos; eu não sei dos outros. Abusava-se a este ponto: creio
que ba uma ordem do. govemo, aviso ou regulamento, que
manda prestar auxílios mcdicos nos officiaes c ús familias
destes em suas casas; o que acontecia? Mensalmente avul'tav<t a despcza com este serviço fóra do hospital cm cas<t,.d.os
officiaes, rlc sorte quo era o triplo ria dcspeza quo so faziacom o hospital do quartel; despendia-se GOO;)), 700;)) mcnsacs ; e foi preciso quo algumas pessoas rcclmnassem contra
isto pela imprensa e rJUO o presidente tomasse algumas providencias, pelo que, em voz rlo GOO,~ quo se gastavJo, sereduziu depois a despcza a 20$ ou 30$ ; mas isto foi por
pouco tempo; dahi i\ um ou dous annos tornou·so n voltar ao

GS~

sessão.

Enl 25 DE AGOSTO DE 1861.
I'IIESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

SunmAmo.- Ordem do dia.- Orcamento da guerra.- Discursos dos Srs. l7erraz, ministro da fazenda, Paranhos,
l7erreira Penna o ministro da guerra.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, o achando-so
presentes os Srs. viscondo do Abaeté, niafra, Teixeira. do
Souza, visconde de Sapucahy, nienrlcs dos Santos, Ferreira
Ponna, Jobim, barão de S. Lourenco, Dias do Carvalho, Pompou. Cunha Vasconcellos, Araujô Hibeil·o, Paranhos, barão
do Muritiha, visconde do Suassuna, D. nianocl, Rodrigues
Silva, J?crraz, Souza Oueiroz Da11tas, Souzit !?ranco, .visconde do Jtaborahy, visconde d.o Uruguay, barão de Pirapama. llonseca, visconde da .Goa-Vista, marquez de Caxias,
Furtado, Dias Vieira 0 Zacharias, o Sr. presidente abriu a
sessão.
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Comp_arcgêrão logo depois os St·s. Baptista, Candido Borges e Stlvmra da nlotta.
!':' E'al~át·ão com causa participada os Srs. barão de Antonina,
.... tquetra c.Mello, bar_ão de Cotegipo, JJarão do niaroim, barM
do Quarahtm, Carneiro de CamJlOS Eusebio Paul• Almeid•
. e Albuquerque,
'
'
"' Pimenta
"''
.[)au Ia Pessoa, AI
· moida
Sinimhú
Bucno, Souza Ramos, llcrnandcs Torres, Nnbuco; Souza e
I!lcllo 1 marqucz d_c Abrantes, marqucz de ILanhnom, marqucz
de 9!m.da, Ottom e visconde do Jcquitinhonha.
l 101 bela e approvada a acta da scssiT,o antccedento
Não houve expediente.
·

ORDEnl DO DIA.

descuido, dest~ negligencia da ~arte de seus delegados? Seria ,
cm conscquencw da quadra eleitoral? Mas a quadra eloitot·al
só prohibiria o recrutamento por ~cspaco de 60 dias antes e
.30 dias depois da eleição.
•
·
01'a, como podemos ter um exercito em estado tal? O meio
não é sufficiento, temos tempo, devemos ter estudado basla~to, o estar habilita~los para inici_ar uma medida que ·substitua semelhante mCio de precnchtmento do exercito ·que ó
sobremodo violento.
'
Cz:c~o, SI'._IJresidcnte, que não póde haver, em ma.tcria de
admtmstragao da guerra, medida mais essencial mais reclamada pelas necessidades do proprio exercito e pela sociedade
em geral, do quo uma boa lei de recrutamento ...
O 8n. nrUQUEz DE C.uaAs :-E' a base essencial.

ORÇAMENTO DA GUEnnA.
Achando-se na sala .imruediata o Sr. ministro da nuerra.
O Sn. FBnnAz :-... que, como todos sabem vem a ser
forão EOrteados para a deputacão fJUC o devia receber ~s Srs: a base do um bom exercito.
'
Jobim, Feq·az .c Souza Fi·anco ·; c, sendo introduzido no salão· Passarei agora a outro ponto. O fornecimento de fardacom as. forma!Jda~es do estyl~, tomou assento na mesa.
mentos e outros preparos das pr~ç~s é ainda actualmente feito
Contmuou a discussão adtólda na seseuo antecedente do pelo arsenal da côrte ; a adm11ustracão deste arsenal não
art. li 0 da proposta do orçamento com as emendas da can;ara está sufficientemente habilitada para preencher o seu fim
-dos Srs. deputados.
nesta par te.
O .Si••. lih~•·•·a~ :-Sr. presidente, para votar com pleno r·•
Eu tive alguma cxperiencia disto na província do RionheCime~t~ de causa neste ~rçamenJo cu desejára. obter ,. ) . Grande do Sul.: havia uma divida, não pequena, de fardamenJlObro nmustro_ algumas e~plwações e informações. .
tos para ~~,m d:rr~~·~~t.es corpos, e ainda hoj!l. sou informatlo
Julgo que nao ha quantm consignada para as uospezas ue' de que exbLc a unHI.t.
..
transporte de recrutas e suas etapas;· pelo menos não se faz . O!·a, qua.nd_o o gover~o mandou-me. prestdtr ~quclla pro~enç~o d~ste serviço no par~grapllo em que de costume era vmc1a, COI'l_l a mc~Jl'bencta-~1~ fazer rcu~Ir _o exercito de obsel'mclUJda, 1sto é, o § 11 relativo a gratificacões e ajudas de vaçõcs, vt-mc La. ncccsstd~ldc, conttal'lando as ordens do
custo. Neste paranrnpho está exarada uma· observacão cm governo, de. mandat· fazer ali o fardamento necessario, quanto
q~e so d[~ ~ue .a_dift'erença do 187:400$ para menos n"ão 'pro- cr.a comra~tvcl. co_m as. fot:ças 'd~ merc?.~o; e se. eu nrro tovem de mmmmcao de despeza, mas de se haver trm15 reri 1lo a m,lsse cst~ p1 ovtdenc~a, <LS p1 aç.1s ficarMo quast nuas, sem
verba dos prernlos dos voluntarios 0 eng·ajados para 0 § so- o z:ec~ssano para co?m:se, porque, lembro-me ben~, que as
Q_uadro. do ~xerci_to-na qual tem mais cabimento; porém prnn:mt~ remessas tlverao lugar nas vesperas da dissolução
11a0 se mclum alu dcspeza com o transporte de recrutas c do exerçlto.
.
..
;5Uas etapas, como é essencial.
. O. que su~cede hoJe? O nobz·0 mumt:o. que é filho da proE' verda~e que,. segunrlo o relatorio da reparLiciío da vmcta do ltt? Grande do Sul, ·dev~ ter ~nro:ma.çõcs do que se
guerra, creiO que o governo .não tem cuidado no recruta- passa por ali: asyraças do exerCIL? _nao tem o seu completo
mento. Se V. Ex. permilte, pcuirei este relatorio. [E' satis- ü:_rdamcnto c _eqmpame~to, marcharao sem bart'~cas, soift·efeito.)
·
rao t~das as _HICl~menczas do tempo que nesta ulttma quadra
~e um destes.qmulros vê-se, que apenas se puderão obter, tom stdo.mmto .rigoroso.
.
.
de Julho de 18Ga a março de 1864, umas 927 pracas sendo
A_Fumda naciOnal acha·se em .Pezor estado, _porque, alem
510 engajados ou voluntarios, c 4.17 recrutados,· qdando 0 de nao ter o fardame~to neccssano, ~ão ter. eqUipamento, 11ão
numero de_recrutas pedido e 1·~ de 3,~UO. Vê-se tambem que, t~r armamc~to. su~cte?te,,_tcm solfndo mmto em consequcndurante este prazo, pesou o Imposto de sano-ue mais sohre eta ~la estaç.to mve.no~,t, n.to tet}do um logar ~nele se abrtguo.
u~a~ provin.cias do que sobre outras; IJOr c:emplo, a pro- o· Awda hontm~ recch} _cart.~s p~~1tando o la~ttmoso ?Stado ria
vmcm de ntwas-Geraes, como bor,tem cm um aparte obser- oente que se ptcstou tt~ cxt:,enctas do govCino. Dal.It succede
vei. Esta província deu sómente 18 pracas Gvoluntarios e 12 que as praças passão c~mo_descrt?re_s a engrossar as fileiras
recrutados; a Bahia apenas deu 8!) vôlu~tarios e 3 recruta- de outr~s c~rpos ~uc nao suo brastletros e que não se prestão
dos, tot~l 92; o Rio de Janeiro, que devia dar 360, só r'ell 1 ao serviÇO nnpertal.
. .
.
voluntano e 31, recrutados, c assim por diante; entretanto ,Quando ~c trata~dc um movm10n.t~ de tropas, qual o_que se
(IUC a província do Ceará deu 106, devendo dar 197.
da entre nos ao pl·csentc, da reumao ele guardas nacwnacs,
~esta comparação vê-se que o governo não tem os meios form~ando Ul_l1 corpo _destacado, p~·o~pto
qualquer emm:dc obter um resultado satisfaLorio para preencliimento elo gcnc!a helhca,_ creto q~e a admlntstraçao. deve ser o mms
.c~ercilo, ou que houve grande descuido no cumprimento das prcviuc?to ~o~sivel_,dov~.:~ccumu~u: ~ malcrt~lneccssttrio,pnm
lczs uo recrutamento. O systema. seguido é máo . nomêão-se q~c cst.ts IHaç.ts,_ e:.ta pa1 LC do_ exm ctto, sena o tenha confort~,
I'ecrutadores com o vencimento de 603) por mez ;'estes nc-en- nao so~ra pelo !'lgor ~a ostaçao c quacsquer outras culanutes não )lrc~nchcn: o fim; c, pcrmitta-se-me que diga, nniitas datles.
-vezes na o sao nul!s do que meros instrumentos eleitoraes.
O Sn. ·viSCONDE DA. Do.\-Vrsn: - TcnMo ao menos o noO quo resulta tle~ta deficienci~ do pessoal, para preencher cessaria.
·
o quadro do exerCito? Nccessarwmcuto as pracas que tem
O
Sn.
FEnnAz:
EstDr'i:o
nestas.
condir.õcs os corpos da
:findado o se~ tempo t~rão de esperar a vez que I1w couber, e
g~arda
_nacional
de~tacatlos?_
Estarão
_os· corpos de linha?
c.sla vez sera determmada pelos meios que o nohre ministro
ttvcr para prccnchet~ a oua I_acun:\ ; dahi resulta que, além Smto dtzcr que as JtJfonnaçues consptrão para. demonstrar
<lo prazo porque cstao engnJadus ou forão recrutadas têm que não,. c. qual é a causa disto? ~stou._ persuadido do que o
cllas rle so1frer o servico por mais 'um e ás vezes com~ tem nobre muuslro deu todas as providencias que crão necessari~ls, e que e~tns pt·ovil!encias nâo farão tomadas de reponto .
~ucceuido, por mais tle· dous annos. '
'
No quadro actual creio que o nosso exercito conta no seu .Ta no relatcH'Io, que fot nproscntado cm maio ao parlamento
seio bastante? praças n~sse estado; c estou persuadi elo que, se falia llo movimento, da mobilidade destes corpos· por con~
nas actu~cs cu·cumstancws, o governo não pode prescindir do sequencia, as ordens dcvião ser expedidas cm tc'mpo para
coHseguir este fim.
:
·
SOUS serVIÇOS.
Donde provem, pois, a falta? Não soneto da negligencia da
0 Sn. MAnQUEZ DE CAXIAS: - Dlil e lautos homens.
primeira autorida~Ie, da repa~qção contrai, tudo demonstra.
O ~n. _liEnnAz :_-Ora, sendo. ~ssim, cu t~csejiim oblcr a que ba um llefe!Lo nas adnumstraçõos suhnltr.rnas, se r.ão
scgumlo wformaçao do nobre mmrstro: qual o omotivo dos lo houvo negligencia, so não houve mosmo dcsidia completa.
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O nobre ministro sabe muÚo bem que na cidade de Porto
O Sn. Jonm: -Apoiado.
Alegre ha um deposito do fardamentos, equipamentos e. 0.!'O Sn. FEnnAz: - ... que a fiscalisacão era mais minuciosa
tigos bcllicos; ·que na cidade do Rio Grande do Sul eXJStJa possível,
qmsi inquisitorial.
•
outro deposito menor, quo nuo sei se ain~a ha; ~ue tambem
Sn.
VISCONDE
DA
lloAV
JS
TA
:-Tudo
isso dava em nada.
O
cm S. Gabriel existo um ; se cssrs depositos OSlivessem bem
providos a conduccuo não era difficil,os soldados dovião estar
O Sn. FEnnAz: - O homem que devia prestar-se a este
complet~mm)tc armados, vestidos o equipados.
servico, que se prestou por proposta do govemo, cm consc-.
Thlas observo que ainda por outro lado deu-se grande dos~ quenêia de suas boas CJUalidades, comprometteu-sc a fazer
cuido c negligencia. Sempre houve o costumo ele ter-se na todas as dcspczas (que andavão cm 10:000~, ou perto disto)
invernada do Saicam uma reserva de cavalhada e de gado no primeiro anno por U:OOO$ o nos demais armas por 4:0001)5;
suflicicnte para os misteres do exercito; pe.los ultinlOS d~c~- comprometteu-se mais a dar conta do numero (lo cavalhacliL
mentos, que tive preseutcs,o numero de ammaes q:Ue exrst1a que recebesse, ou quando não désse, a entregar um nu~ero
era de seiscentos o tantos. Estou que ordinariamente ;os corpo& equivalantc ao deficit em couros com a marca respectiva;
deverião ter 1 pelo menos nos seus campos, dous animaes por compromettcu-.sc ainda, quaesquer que fossem. os dczarcs, a
cada praç~, e ein tempos de trabalho mais activo .trcs ou dar mansos JJOIS de brocba no numero que tivesse entrado
qúatro auul}aes para cada praça. llara serem, pois, bem para a mesma invernada, ficando-lhe todavia livre nprovcitar
fornecidos os Gorpos, bem providos de cavalhada, é ncc~ssa~ aquellc ga(lo que estivesse cm más circumstancias, substirio que a invernada tenha pelo ·menos um numer·o 1gual tu indo por outr~ novo e m~nso; compromet~eu-se finalmente
áqucllc que é preciso substitui.r; mas seiscentos e tantos não a domar os anunacs braviOs, etc., tudo Isto por aquella
chega nem para 100 praças, porque nestes GOO devem ilaver quantia.
alguns que cstejão cm máo estado.
·
Este contrato não soJfreu o meno1· obstaculo no thesouro,
-E, note o senado, que na época actual é difficil comp~ar cm conscquencia das disposições que encerrava, mas, tendo
cavalhada; c se se comprar, deve ser por um preço mmto passado no corpo legislativo uma lei concedendo a um dos
mais alto do que o ordinarlo) estando aliás estragada, ou cm nossos collcg:as o mesmo rincão para um estabelecimento,
estado de não bem servir.
I entendeu o thesouro dever sobrccstar na sua approvaçiTo até
~u desejava que cst11.s ponderações não pa_ssassCJ~1 dcsapcr- que se déssc a execu.ção da mesma lei.
.
.
ccbidas, porque dão logar a uma compamçao; c e, quo cmNesse estaclCJ acltet o contrato, quando entrei para o nuquanto gastavamos tanto em fortificações que não nos;porlcm nislcrio da fazenda ; não era. dccc.nlc, segundo os meus prinscrvir, não tínhamos nada inteiramente preparado para o cipios que cu mesmo quo o tinha feito, não ohslanta ter
scvico do exercito, dada qualquer emergencia.
. sido c~Jcbrado pela t!Jesouraria com todas as diligencias e
Sérá porventura esta falta de cavalhada o1:iginada P!lo muo formalidades,que em .taes casos são de mister, o approvassc.
sct·viço da invernada? Os documentos que tive em .mao, pas- Não foi pois, rcproyado; sobrecstou-se na sua approvação ;
sados .pela repar~ição comp.eteotc c guo ~orrerão I~np!·e~sos; 0 0 arren;latario existe ali de posso ató o presentQ. Pcrgunprovão o contrano. A~rcdtto que so o Inte,rcssc 1ndrvulunJ tarei ao nobre mini~tro quaes são os obstaculos .cruc tem cn-.
. lJólle condemnar a medtda (IUC se tomOU 1 crc1o que cm 18GO, contrado a administracüo da guerra no cumpmnenLo desse.
sollro a mesma invernada.
..
contt·ato celebrado ? Senho,rcs, o rincão ~o Saicam achava-s~ ad,nunr~trado ~or Diz-se, Sr. presidente, que é preciso vcn.~cr este rjncão.
um offictal de cavallarm. Em te~1pos ordrnanos tmlla c~~e Peco ao senado que não autoriso por manetra alguma esta
o!Ytcial 1!) praças da guarda naciOnal destacada, que cra.o resôlucão.
empregadas nCJ serviço de peões; c nos tempo~ cxLm_ordtnnrios quando maior somnm de cavalhada era ali dopositnda
O Sn. Jonm:- ApoitHlo.
o num~ro de praças clevava-.s~ a mais de trinta: Despendia-se
0 Sn. F,;nnAz: _E' um dos melhores terrenos que ~li
annualmcutc com os utcnstltas para o custeio da mcs~a existe; para ter-l'c um inferior, não igual a este, é prccrso
invernada porto de 10:000$; sen~o mais. Quando .se fJUCna grande sommn. nepare 0 seuaúo para as dcspezas do orç<ta cavalhada, nelJava-se ella m;u:; ou menos arrumada, ou menta da gucna, 0 verá que gas_ta-so talvez o duplo cm aremUlo havia desnpparccido, tinha-s~ estmmalllar!o p~Jo·sla!·go~ rcndamenlos para 0 pasto de cavalhada dos corpos uos camcampos que circumdão o mesmo nncüo; era prcc1~ 0 (como pos em que ellcs se acb~o n~~tmpado~. _ ,
_
dizem no Hio Grande do Sul) recrutar, c a. despeza c~o rccrul>rotcnrlo-so tumborn wutr!Jzar 0 rmcao co~. a creacao de
tamento tumbcm nfi:o era pel{Uena. Os anirnae~ assim cstr~- uma frcL!"uezia, dc 3prc.zantlo-sc 0 log-ar onde ..Ja existe urna
malhados muitas vezes passá vão para a propncdadc partrcular mediant~ o apcrfcicoarnonto elo córlc que costuma-se capella. · ·
dar-n~s cavil!los reunos: ·haviiTo pessoas tão babeis que arreO SI:. Jonm : - Apoiado.
doudúvão o córtc pam disfarça-lo ou fazel-o dcsap.pa~·ecer.
o Sn. Fmnu:t :-... qnal é o passo do Rcs~rio,. que deva
Devo declarar ao seuado, que, uma elas prltlcipacs ra- mcmora1·, não uma desg·~aça nossa, ~1as .unm. viCt?na quo P?·
zõc~ quo me movêrão a. tomar uma providencia sobre ~ ad- demos contar nos anna.cs da nossa ln~tona, victona que sena
ministracã.o do 1·incão do Saicam, foi por que convenc1-mG celebrada cm toclos os tempos se a opposi~~ão de .então fosso
de que Õ.oillci&l dava recibos de gado ou cavalllada que não mais JH'Uu~nte, porque o proprio gcncml contrano confessou
rocebia 1 o defenuia-sc dizenuo cru o tinha- sido pot· ordem su- que não ttnhtt vencu!o ...
perior.
. .
.
·
A · .1
E' facil tambem conceber quo um official distrahHlo elo
O Sn. YISCOTiDE DA BoA-VrsTA :- powuo.
seu corpo por lonll"o tempo, arlmínistmrulo uma invernada,
o Sr.. FEnnAz :-... c por este facto foi metlirlo cm cansodevia se inulilis1u? para o serviço militm:, adquirir novos ha- lho de ,,uerra. A sua defo~a foi escl'ipl.a e publicada ; deli a se
bilos e tornar-l:ic mais ou menos negoctanlo.
vô qtw 1~ um tlos factos mais maravilhosos que podemos Ler
O Sn. VISCONDE DA DoA-VISTA: - Apoiado; isto é geral. obtido sobre um exercito estrangeiro superior, estando o nM~o
0 Sn. l?EnnAz: _ 0 que é verdade é que negocio se ~n7;ia exercito em pcssimus cir·cum5tant:ias, o havenclo o erro elo det··
0 0 governo não podia fiscalizar as acções de.sso admmr~- xar as bagagens inteit;amenlc desumpara!las algumas loguas
trador. Deu-so, Sr. presídonto/ por consequencm a nccessJ":' áqE~~~! jlgll"~~~r~r~J~ existem algumas cruzes, que recordão o
dado
t!c tomar
alguma demandava
medida. mangas, ou, na cxpressao
- . saon-uo
bJ~,·tsileiro alli dur'1'1Hl1illlo, deve ser co.nsag-rado
pot·
Demais
a invernada
b
L t L
do norte curracs mesmo alguma limpa, alem do rccons- urM povoação, c pela crcc!;:i.o de uma matriz, on r·c a~ 0
truccüo ~u concc/to crua si integral elas casas o dos pastos.
que se despreza a capclla cdifieada cí custa dos povos. Eu'
·
d
wco ao ·nobr·o mini~tro C{UO, iuL eir_·ado como so acha elo
11 uis s 1
EÜ procurei conciliar os mterc~scs 1~. nação COI!l1l eco- tcJclo'
os"rlc"ocios de sua lirovincia, O[JJlOHhaum bra~o do. ferro
d
nomia
nccessaria · o contrato existe, Ja for publicado, c
d abi se vê que to;!as u~ conuiçõos são as mais proveitosas a toclo o déscjo do inutilisar .ou do vcndor c~La propr.ICc1a c
·' ....
do grande utilidade para o pan: o para o exercito. (Apotados.) .
que se podem uar
u

/
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Existem em diversas verbas. do areamento consignacõos gado; o exerci cio á cavallo não lhe ó muito conhecido;
para sustento e vestuario de africanos"Jivrcs, quer nos ai·sc- eh e ga o corpo, acampa, ell.o tem de percorrer ~s fileiras para
nacs, quer no laboratorio do Campinbo, quer nas fabricas de vê r se ha alguma necessidade de seus serviços; mas um
Jlolvora, c creio mesmo que na fabrica do ferro. Entendo, homcm fatigado niio o pó do fazer, e mesmo como o farú?
Sr. presidente, quo esta verba deve inteiramente desappare- Um soldado tem um ferimento cm um braço; quando o mecer , e o governo continuar na nobre resolução de abando- dico não tom grande experiencia do sua arte, o primo iro
nar os serviços. dessa gente, àando-lbe, como cumpre, sua remedia de que J"anga miTo é a amputação, c muitas vezes
cal'la de emanCipação.
ella ó desnocessaria.
· J~u bem düsejára por outro lado que a lei d.a asscmblóa geNão sou versado nessa scicncia, mas não ha quem não
ral, de cuja data não me recordo, c as disposições de alguns conhcca que ella tem feito grandes progressos, instrumen-regulamentos, principalmente o da alfandega, fossem execu- . tos os mni,; aperfeiçoados têm sido expostos nos ultimos
tados na parte que excluem o trabalho escmvo dos cstaJJelll· tempos, c os mpdicos que temos, os proprios cirurgiões, não
cimentos publicas. Embora sej<1o escravos da nação ; para conhecem esses instrumentos, contentão-so unicamente com
mim é contrasenso que a nacão tenha escravos, e que as aquelles que ha vinte ou trinta annos obtivémos, e ás vezes
corporacões de mão morta, principalmente as corporações esses mesmos JnsLI'Umentos achiio-so cm estado de não presreligiosas, lambem os possuão.
tarem. llma vez se me disse, c eu verifiquei ser verdádo,
Essit gente potlia ser aproveitada de outra maneira ; a fJUO os instrumentos achaviio-sc em tal estado que não se
agricultum precisa de braços. Ni10 ó uma idéa nova a que linha po11ido obter fazer com olles uma operação.
cu neste momento emitto, acha-se consignada no rcliüorio
Ora 1 no meio <!is to Lambem ponderarei ao senado uma ou-.
que tive a honra de apresentar ao corpo legislatil'o quando, Lra necessidndc : 11ão existe meios de trar.sportes dos feridos
ministro da fazenda. O serviço, como todos sabem, nas fahri" c mais doentes; clles são transportados em ·ca.rrctilbas que a
cas, nos estabelecimentos desta natureza, ó máo; seu traba- um homem com snudc, são capazes de pôr immediatamcntc
lho é imperfeito, isto é cengenito ao trabalho escravo.
doente, qunsi empilhados uns com os outros,· por falta de
As obras de taes estahclccimcn to rlevcm ser ns ma is per- meios <lo transportes; houve tempo cm que se mandúrão vir
feitas passiveis; aliús P.U não daria um só seitil para que alguns modelos; mas ahi existem, e não farão reproduzidos.
houvesse em nossos nrsenaes estabelecimentos semelhantes,
Ora, quem quer Ler um exercito deve cuidar nisso que é
fabricas que não servissem de escola, de modelo cm nosso indispensavel, c eu, que tenho fallarlo il. vista da commissrro
}litiz. Seria melhor que nos pro1'essemos nos estahclccimentos c pelas prerogativas do corpo leg·islativo contra a dcspcza de
Jlarticulares, porque isto animaria Lambem a industria fabril, fortificações feitas tão á pressa c tão de repente por tantos
lados cncctruln, direi: isto é uma necessidade mais impaciente
que entre nós niTo se ncha muito adi::wtada.
Chamarei a attcn~:ão do nobre ministro p~ra um ponto que do qvo qualquer outra.
·
julgo digno de toda a attcnção. Este ponto diz respeito a
Jú fallei cm outra occasião áccrca da falta de meios rle
ambas as repartições que o nobre ministro dirige. Vem a abrigo para o exercito o agora repetirei neste ponto aquillo
ser o. preenchiment~ da.s vagas .ou a nomeação de. officiacs que o nobre scnadot· por lllato Grosso hontcm disse. Eu não
de saudc. Acho mUltO 1nconvemente que se nome1c a uh1 desejo que haja furtalezns sobre nossa linha divisaria: miis
moco, que apenas sabe da academia, para servir mn qualquer que haja casas que abriguem nossos soldados dos rigores das
cori>o como medico c niio tanto como medico, mas nos casos cs.taçõcs. Cor,no se achrro elles iHfUartelados em alguns quardo gucrm para servir como cinu·gião, arte dimcil, em que te!s que em tem chamados g-alpões? São grandes palhoças
um bomcm niio pódc ser professo sem ter grande expcriencia, fCJtas pelos braços dos propr10s soldados, cobertos de um
adquirido pelo estudo diario c muito longo nos ho~pitaes eapim que chamfio Santa Fé. e fechadas por meio de paredes
de alvenaria ou taipa, ou mesmo desse capim a que mo
compcteutes.
Infelizmente alguns dos nossos mais habeis officiaes de referi.
saude do exercito, profissionaes cm mate1·ia cirurgica, temN<lo ha tarimbas, o de passagem direi que conviria que o
se desgostado do scrvico e pedido sua 1cforma; entre ellcs uso das tarimbas fosse proscripto, não ha camas; o soldado
acha-se um dos nossos éollcgas, c na província Jo Rio-Grande deitit-sc sobre o ponche ou sobre o capote,em terreno humirlo,
do Sul, o muito hahil cirurgião-mói' Jonatbas Ahbot. Podem e se a construcç<lo desses galpões,a que cbamão qua:rteis, ó,
haver alguns que o sigão, mas niio haveni iguaes; e dado nova, rl'ahi resulta que a humidade produz molestias muito
qualquer conpicto como ~erá provido ? exercito? P.odcr-se- hão graves, que ceif<lo cm grande pnrte a vida rios soldados. Ohprevenir muttns opernçoes necessn.nas que mmtas vezes a scJ·vou-sc na propria cidade üe S. Gabriel que ~quelles que
falta de pratica exige? Eu creio, senhores, que a infclicidn.dc ião para o hospital c ficáviio melhores, voltando para o galpão ou quartel, irnmediatamentc rccahi<1o.
'
do soldado é reconhecida.
E porque não havemos de cuidar nisto? Paulatinamente,
Entendo que niio se de.vem prover taes Jogares. seniio por
meio do concurso c depois de certo tempo de pratica, embora como disso o nobre ministro, cu não desejava: acho que a
essa classe goze de maiorçs vantagens, porque csUt sobretudo vida do cidadão empregado nas armas é uma cou5a preciosa ;
a saude do homem que sacrifiea sua vida pelo bem do paiz. desejarei t1uc isso se faça com mais rapidez e que o pmtlaUm concm·so seria talvez o meio mais itlonco para hcm afe- tinamcnte seja rlispen~ado para a urgcncia que demanda essa
rir-se a capacidade daquellcs que se querem dedicar ao scr- ncccssidauo im.pcriosa da conservação da saude das praças
vico da saudo do exercito; às thcorias podem ser de grande do nosso cxerc1to.
.
alêance nessa arte, porém, sobretudo, a pratica, a cm·teza da
A cufcrmarias, os hospitncs existentes achão-sc no sul cm
miTo, o conhecimento que só ~ e~periencia dá; ? olhar. bem um estado digno de toda a attençiTo; são casas que se alugrro,
fixo, bem amestrado que dcscrllll!lm o que é pengoso do que que niio tem os commodos necessarios e onde se accumula
não é, pódc-sc isto dar pelos mmos que Lemos? lla moços grandtl quantidade de doentes. N<io é digna de attençiio e do
que apenas obtivcrão com a carta ou diploma que têm hnbi- remedia esta necessidade. esl.o mal que sentimos ? Não está
litnr.ões para maiores estudos ; pódc-se entregar a tripolação. de prefcrencia a quaiiJUCI' outm '? C1·cio que sim.
de Üm navio, um corpo, um hospital, uma cnfcnnana, so- ~·:i Pelo !lula de ammnento, tcmos.nós peças do campanha cm
bretudo uma de sangue onde por falta de arte muitas vezes numero sulficicnte c qualidade necessm·ia? N<io temos; c
perecem soldados prcslirnosos IJUC derão prov.1s de sua cora- r1unnrle venh~o os inventos da .Europa rlevem ser aqui apropriados o ilJ>plicados ú natureza do nosso terreno. Lá os anigem e denodo?
Quando não houvessem razões de humanirladc, razões do maes silo po"santes, as estradas são boas, c quando niio as
patnotismo, este sentimento que faz honra ús gmndcs acçõos, ha, fazem-se iJSII'iHlas cstratcgicas, boje mesmo se dispcnsfio
deveriiio JcY<I!'-IIOS 11. croar no exercito, por meio de incenti- ali todas ossns estradas cslrntc~icas, cm conscqucncia do
''os, por meio do bons vetlcimentos, uma classe dig-na de cstnbelecimento de estradas do forro. Kntro nós tudo falta.
NiiO sei se o e~t.arlo do nossa artilharía montnda ainda ó
respeito.
Consinta o sonn1lo que cu, em!JrCves palavras,trncc a vida hüje aquillo que era. As peças que tínhamos crão antigas,
de um jovcn medico, pcrmitta-se me a expressão, imberbe, n~o estilvão cm l1om c~tado; o que linhamos erão obuzes
r1uando toma conta de um corpo. Acompanha-o; fica fali- Jl ons que podião !Jcm servir.
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E ·nesse aruoz~ guerreiro, nessa febre intensa que nos ia
Eu tenho necessidade, depois de ter feito estas reflexões e
tomando a cabeca, não nos lembramos qne era necessario pedido estas informacões ao nobre ministro, de tocar em
cuidar desta necessidade tão imperiosa, do preferencia a dous pontos, sobre qúe fallei em uma das sessões antecedenqualquer outra obra? Ah I Sr. presidente, é o mal do .Bra~il, tes, e que são objecto da materia sujeita ú discussão. Um
nós só reparamos para aquillo que temos diante dos olhos; dclles ó relativamente ao facto gue o nobre senador pelo
emquanto cúidámos na fortificação de nosso porto, fortifica- Espirita-Santo arrui explicou, ermo que na sessão ue. antecao cujo resultado pódo ser pro))lematico c o é, segundo a hontem.
.
Ópinião dos entendidos, esquecemos que temos uma costa
Senhores, quando cu t1·ouxc o factú de um major da guarda
muito extensa, que temos outras províncias desguarnecidas nacional da província do Rio Grande de Sul, brasileiro de
e não fortificadas, e que o. mal SCI'á sempre do Brasil. Po- sentimentos os mais nobres e a quem Cl)nheço. de perto,
dem ser accommettiuos alguns pontos dessas o ficarem talvez achar-se commandando uma forca do general Flores, não
intactos esses que fortificamos.
tive por fim trazer difficuluadcs ao ·goYcrno; mas lembrar-lhe
~)cdi~ei tambem ao _nobre ministro a s11a attenção para os um acontPcimento de que talvez lião tivesse conhecimento.
sentenciados CJUC estao accumulados na· fortaleza de Santa Esse individuo é capitão honorario do nosso exercito, está
Cruz. nluilas vezes seus crimes são 1a ou 2a desercão ma is sujeito à disciplina do mesmo exercito; quando abandonar
ou menosaggravada; estes homens, que aliás podein ser de por qualquer motivo o serviço, deve ser c!Jamado por ordem
bons costumes, ali jazem em companhia de malfeitores, de do dia, c, não se apresentando depois de certo prazo, ser, na
mistura com elles; e o contacto do vicio, todo o mundo sabe fó1·ma da legislação I,Di)itar, declarado desertor.
que produz. grandes estm_g~s no coração humano.
Persuado-mo do que o governo não estava ao corrente
Não pod1a o nobre m1mstro obter . do poder moderador a deste facto, cuja ap1·eciação cabia às autoridades militares
commutação dP.ssa pe!1a em degredo, por exemplo, para algu- da província _do Rio Grande do Sul.
mas das nossas colonws do Pará, do Amazonas ou de MatoGrosso? Esta gente, quando mesmo se evadisse ·do logar do Uas, Sr. presidente, isso,que é facil de cxplicar,não póUe
seu degTedo, não ficaria ali, não aug·mentaria o numero de achar base para sua. justificação naquillo quo o nobre sedisse á respeito do capitão Fidelis. Não sei se este
bracos em~regndos na industl'ia, principalmente nestas ferteis nador
p1·ovincias do norte do impelio? Entretanto, passão na forta- moco é ou não nascido na banda Ot·iental; dou por moleza um, dous e ás vezes creio que tres annos ; perdem a mentos que o fosse, quando a província Cisplatina pertencia
saude nas prisões, que são humidas, degradão-se, adquirem ao imperio : não era cidadão brasileiro ?
Feita a paz, todos ·aquelles cru e ficárão no .Brasil Corão re~
vícios, podem tornar-se até faccinoras quando ao entrar não
o erão. Não seria melhor manda-los, aint.la mesmo em prisãoJ putados cidadãos brasileiros; mesmo muitos outros que cs~
para algum desses logares remotos? Não seria melhor em- tavão servindo na cidade de nlontevidéo, forão depois transportados para o imperio á custa do estado e continuárão a
pl'chender uma colonia de sentenciados militares? .
Senhores, a sorte dos presos e sentenciados militares é ser reputados cidadaos brasileiros, embora sua origem fosse
digna de toda a attencão. Na Europa ba prisões C.l)lulm·es hespanbola ou portugueza. Ot·a: esse moço, se estivesse
debaixo do systcma do" isolamento· ou do systema mixto para nessas circumstancias, não podel'ia ser con~derado brasi_
os soldados contlemnados, e não obstante todo o esmero que leiro? Devia sc1· e o foi sempre.
Como
tal
o
illustre
barão
de
Jacuhy
o tomou para uma
.se põe em .um objecto de tanto interesse, ainda ultimamente companhia !la guarda nacional, creio que
!)o corpo ; ahi
cm Fl'ilnça se nomeou uma commissão para apresentar o pro• aprendeu elle a ler e escrever, porque era domuito
joven, abi
jecto de reforma dcss3s prisões.
Na campanha qual é .a prisão que· ha para o soldado ? fez sua carreira, obtendo por ultimo, do governo imperial; o
Quando é transportado á noute, todo o mundo sabe que diploma de capitão honorado do exercito com o soldo !la
· ·
sofl'rc o tronco de lá~o ; c quando está em povoados vai para respectiva patente.
alguma prisão indigna do ser habitada por qual,qucr ente Depois, senhores, foi elevado a major da guarda nacional,
c um major da guarda nacional é cidadão brasileiro; vota c é
humano.
·
Tambem não é digno de attenção este 'objecto e de prefe- votado. Além disto, elle tem os mais nobres sentimentos de
rcncia a qualquer outro, que não é urgente, que não é sua ])att·ia, o Bmsil,e creio que tet·á aiaua os mesmos sentiindispensavcl? Considero que sim; e porque, administrado- mentes que tinha no tempo que o conheci; amava inteiramente
res de meu paiz, não vos lembrais destes interesses .que são o .Brasil, e não sei se morria de amores pela banda Oriental.
Esse era o facto que cumpria ao governo unicamente exade facil demonst1·ação, que são conhecidos por todo o mundo
minar,
pois lhe era: desconhecido, e mandar que não se pae vos lembrais sómcn!e de applicar gmndes sommas a cousas
qúe podião ser dispensadas, que não erão urgentes, e quando gasse mais os soldos !lesse capitão, declarando em ordem 1io
fossem tomadas a peito dcvião ser feitas pelos meios ordinarios dia que se devia apresentar á autoridade competente. Se
com lentidão, com estudo e com prudencia, segundo os pre- quizessc pedir licenca pára servir em outro exercito, o go:
verno devia dar-ll!e; e se aceitasse postos nesse exercito,
ceitos da arte?
Nós temos a fabrica deferro do Ypanema; parece incon. estava no seu direito, mas deixava de ser cidadão brasileiro.
O facto é oruinario, e não póde dar motivo algum para
testavel que aquella mina é um rico jazigo_ ; e porque o desprezamos ? Pela necessidade de uma estmda de ferro; mas queixas da parto do governo estrangeiro; entretanto, disse-se
uma estrada de ferro, como se costuma fazer para o serviço que tinha feito muito e-uido essa tleclaração que fiz aqui.
das minas, não é de grande custo; entretanto, abandonámos Senhores, não demos muita attcnção lls folhas de nlontevidéo:
esta fabrica, este rico jazigo, nilo rios aproveitamos dclle, gloriárão-se por algumas palavras que eu disse c por algumas
porque a despoza com os meios uo transporte é difficilima, e outms que o meu nobre collcga pela ~rovincia de Goyaz aqui
accresce quo não lla o combustível necessario; ora, isto não proferiu; mas qual foi o resultado? Eu fui injuriado o o meu
nobre collcga aínua mais.
seria remediado pela mesma estmda?
, .• ..
E' verdade que, felizmente a meu respeito, a pessoa que
E nós o quo fazemos? Abandonamos a mina e a fabrica,
porque nos fallecom os meios, não podemos eniprehendor de escreveu declarou mesmo que tínhamos contas antigas a
prompto esse melhoramento. Isto aconteceu nesse tempo cm ajustar; c estas contas mo hom·ão muito. Eu mandei, quando
que nossa despeza não tinha excedido de 50 a lil,QOO:OOO;~; em inspector da alfandega da córtc; fazer a approhonção do
o hoje, que temos uma dcspcza talvez do GO,OOO:OOO$, que um extravio que se dava em carne secca, pertencente il cas:~
temos despczas enormes do sobrecarga, que temos a bag1t- desse individuo que assim escreveu, e esta apprehensão fot
gem do o1·çamento que augmentar:i ~ssa dcspeza, mettemo- julgada procedente, não obstante ter havido recurso mesmo
nos cm outms obras não tão neccssarms, não tão urgentes!
para o conselho de estado.
. .
..
E note, Sr. presidente, que não póde haver paiz fabril,
Assim, o nobre senador pela provmcm !lo Espmt_o Santo
ou mesmo adiantado na arte da guerra, que não tenha por deu mais importancia do que devia dar a esses oSCl'lptos da
base as fabricas mctallu1·gicas; sem cllas não pódo haver bom llantla Ol'iontal. Ellcs ora ologião, ora uoslouvilo o injurião,
material, não podemos adiantar-nos, lnem cm uma, nem om o, quer um acto, quer outro, devemos tô-los na doviua
outra profissão ou arto.
conta ; para nlim ·suo zero.
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Outra resposta que vou dar, Sr. presidente, é sobro ponto
importantíssimo. Sinto que em uma mntoria tfio clara tenha havido tanta divergoncia da parte do um ou o~tr.o dos
meus nobres collegas. O nobre senador pela prov!llcta de
niato-Grosso, bontem com uma logica cerrada, com reflexões
as mais dignas de attençilo, destruiu quanto se tinha dito em
refcnmcia a este ponto. J>cdii,~i licença ao nobre senador
para, naquillo rruo mo é partie.ular, dizer \llguma cousa.
Senhores, entendo que nós estamos cm um regímen con·stitucional; será verdade?
O Sn. ''IS CONDE DE lrAnonArrr: -Devemos estar.
O Sn. FERRAZ :- ntas, pergunto, scrú verdade ?

. O Sn. SILVEIRA n,l. Alo r r1-Não se faz boje; mas fazia:..se.
O SR. FERRAZ:. -Disse-se : cc Tem-se feito despezas com
isto e aquillo, com mausolóos o obras de gt·ande importancia
sem autorisação do poder legislativo. »
. O Sn. Su,vem,\. DA nioTTA.: - Qual 6 esse mausolóo ?
O Sn. llllnnAz: - Ignoro ; não ha nenhum homem de estado do nos~ o paiz que tenha mausoléo.
O Sn. n,l.nÃo DE S. tounENÇO :- Mausoléo niio, monumento ; na occa~ião não me lembrei da palavra.

O Sn. FERnAz : -Monumento mesmo: V. Ex. veja que a
unica esta tua que temos desenha ao vÍ\'o nossa situação constitucional : No cimo o fundador do impcrio ; em baixo neO Sn. SILVEIRA DA ThloTTA:- Não é.:
nhum homem que tivesse propugnado pela inrlependcncia; sóO Sn. FEnnAz:- Pela nossa constitui~fio, qrrc ó o nosso mente aníras, antas, tatús o quanta bicharia ha (?'iso de approvacãoL ao rovcz do que observei em Berlim, na estatua do
alcorão....
.
grande Jlrederico, rodeada dos principacs homens do estado,
.. O Sn. 'SILVEIRA DA .llloTTA :-Devia ser.
dos genern.es que concorrêt;ilo para gloria daquelle monarclta.
•
O Sn. FERRAZ:-... vejo o seguinte: cc Poder legislativo. No pobre, mas bem governado e bem administrado estado da
Compete á assembléa gefal, etc., (lendo) fixar annualmente Bclgica, lá está uma columna cujo cimo 6· occuparlo pelo
as despezas publicas c repartir a contribuição directa1 » rei; mas coberta de nomes de todos aquellcs que combattêrão para a gloria do paiz.
art. 1~ § 11.
·
M·1s emfim é aquclle o unico monumento ou mausolóo que
Vumos agora ao poder executivo:§ 13 rio art. 102, (lendo)
<c decretar a applicação dos rendimentos destinados pela as- temos ; quul é o outt·o ?
!/aliou-se de caes. Senhores , aqui está a legislação do
sembléa aos varios ramos da publica aumministração. 11
Estão, pois, definidas as nossas attribuicões; não 'pó de nosso paiz pela qual se decretão essas obras do cúes da all1aver despeza alguma que não seja decretada· pela assembléa fandega c dos outros cács, e se mandou que elles fossem
geral ou nominal e individualmente ou em globo; o poder eitos pelos meios orrlinarios consagrados no areamento.
executivo não póde decretar a applicacão de fundos sem a Talvez, 81'. presidente, que annualmente po1: meio de oreprévia audiencia e decrctacão do poder'legislativo. Ou isto ditos supplementares as despezas tivessem sido mais elevaiJ verdade ou não é ; se é vci~dadc, os corolarios são contra- das ; mas mesmo com a creacão de creditas supplcmentares
se l'eConhece O principio constitucional da interferencitt do
l'ios áquelles que opi não de modo dilferente.
ntas disse-se: cc Eu, sendo ministro, faria todas as despe- po.der l,!lgislutivo ; elle approva ou nfio approva; · ô seu di.
zas que nas ~mergen.:ias fossem neccssarias, 11 üm o que rmto.
quer di~er cmergencia? E' o caso de necessidade que mge Disse-se (não sei se foi em aparte): cc cumprimos com o
<1ue se faça de prompto despeza, porque o poder legislativo preceito que os 10ubscriptores nos impozerão ; e depois bavQliãO póde ser convocado? I>arcce que sim; ora, pergunto 'eu, jliOS de dai' contas ao poder legislativo). Senhores, nisto ba
deu-se esta hypothesc ? Não, senhores ; o nobre ministrCl umit contradicção palpavel: pois se não tendes necessidade
mt!smo nos está dizendo que as ob1·as não se acabarúõ tão da intervenção do poder legislativo para a applicacilo dos
cedo. E' cl~ro que, aqui, nüo tmto da parte economica, mas dons voluntarios, como é que o poder l~islativo tem ·a attribuicão do tomar essas contas? Vá a quem toca: é consesómcnte da parte do direito con5titucional.
.
Vamos a'gora ao outro prinCipio : o poder executivo póde queÍlcia Jogica.
Senhores, tenho tanto desgosto de ver estas aberracõés
Jmver por qualquer titulo, inesmo como dons voluntarios.
um seitil da massa dos cont!'Íbuintes, e applica-lo sem inler- do systema constitucional I V. Ex., Sr. presidente, não· fuz
ferencia do poder legislativo? A aJUrmativa, Sr. presidentf', uma idéa .... fico nervoso .... não desejo mais falla·r, porque
tt·arií. a distruição de . todo o rcgimen constitucional repre- quanto m~L:; ten~po vamos tendo de pratica do systema re~
sentativo (apoiados) : porque nos paizes mesmo em que o presentauvo, mms parece que vamos retrogradando ; negagoverno constitucionalnõo tem regras fixas, como tem o nos- mos aquillo que é comesinbo, aquillo que é o b-a-ba deste
so, é uma re~alia do poder legislativo. dos representantes systema!
Ua muitos meios de defender um acto desses ; dissessem :
do llOVo, .decretar os fundos necessarios para as despczas,
fixa-las. Se nos negão isto, então para que estamos aqui ? cc Houve necessidade; temíamos qualquer insulto, tomamos
estas providencias, o poder legislativo as ap~rove. , N110 era
Para sermos meros espectadores·?
.
isto mais airoso? Não era mesmo mais glorwso ter ogoverno
O Sn. ·81LYEIHA DA nioTTA :-De uma comedia.
a approvação do. corpo legislativo? Não dava mais autori~
O Sn .. l1EnnAz : ,..._,E', Sr. presidente, a mania de muila da de a taes medidas ? De certo que sim.
gente d~ nosso pai1. dfzcr. cc Eu, no caso de emergencia,
Mas, senhores, vamos a ver mesmo o caso da necessidade.
mostra:e1 força, farei tudo. » Sim, senhol'eS, no caso de o caso da emergcncia. Dar-se-ia·? Applic{u·ão-so creio que
urgencm, dada uma emcrgencia; mas o nosso systerna exige esses dons voluntarios depois de se mandar nagar á Inglaterra
que, como se pratica nos paizes constitucionacs, o ministro aquillo que ella demandava, depois de acoitarmos ou proporven~a ús camaras e diga. cc A urgencia da necessidade me mos o arbitramento do rei dos belgas; assim tudo estava
obr1gou a obrar deste modo, dai-me vossa 'approvacão. » solvido, não havia nenhuma emergencia.
(Apoiados)
·
.
•
;::-Accresccutou ainda o meu lwnrado collega pela Bahia:
No velho Portugal, quando a dictadura varias vezes se tem cc Derem os nos prevenir para o futuro ; porque então brio do
lcvant~rlo, o govcrno,com a lealdade o franqueza que lhes são vir com grande força. 11 Senhores, ficaremos na mesma; as
e~senc1~esl por mais disp~rates que tenha feito, por. mais communicações são rapirlas; qualquer augmcnto de defesa
'Iolcncras que tenha prat1cado, vai ao corpo legislativo c ou de fortificação ~erú facilmente neutl'alisado r,elo augmento
pede a approvação das medillas que tem estabelecido e posto do numero r!e navio? de at~que; em Jogar de vir um ou dons
em pratiCa.
chavecos, v1ráõ mm tos nav10s, e então o pobre cncouracado
Na Inglaterra _o mesmo se tem feito; mas não procurarei do 800:000,$, ficaria no buxo, por exemplo, rio War1:ior,
este modelo do systema reprcsm1ta1ivo: onde é que não se como uma pequena pelitinga no ventre do uma haltla.
tem foito .. isso? Na França? Tambcm se faz, embora se soSenhores, a cnusa não pódo ser justificad11. ~'aca o nobre
phi,sme a.ctualmenttJ ~lo um ou outro modo, mas o corpo logis- minist1·o pelas dcspczas ordinarias primeit·amcnte Üma fortaJat!VO da npprovacao. Nós somos representantes do povo, leza; acabad1t esta faca outra; mas tudo do repente, não
mas não temos quo· ver com isto I
1 póde produzir nnda 1 porque mesmo cm caso de etocrgcncia

•
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ilt! que ,:pr·vi .. ~n. (quaudo lf!lihanloS artilheiro,;) suniin pMem approvat·á: o~ noLre~ .mioi~tro~ mesnH1S n;io o approvan'lti
promplas se!:<lo darjui 11 10 amto~ '? · •·
em,~ua eonsc:iencia. (AJJOiculus.)
Senhores, ú preciso qtw coHfe,;stnuos no~sos erros; ao mono~
~la~ disse-se " E' Ulllil cousa r(Ue n:ln vale nada "
eu confes~o. ~ernpre nquelles <{lltl pratien. No monwnto do ftJrSe~l10ros, ::;e isto não vale, o 4U-l valerá no nosso paiz.
YOI'. da extrlado, c<,m:ncllmnos muitos erros; nfio os ex;uni· (Apowdos.)
rlilrei; ruas a "par desses erros houve uma eous<t, que rlii.O
O Sn. vtscor;ug n~; IT,\llORAnY :-E' a pero"ativa
mais im0
~e i.. como r•xpliear-a emuluÇ;i.n da. popularidade. Nin1iuem portante do poder legislativo.
fJiliZ que outro lhe levasse as lnmpas. Houve uma muuhção
q Sn. Fr~BllAZ :- Tenho'. n1cdo. Sr. pi·e~idente, quando
qlte tocou a tod:1::> as classes. não sei mesmo Hl subiu até o
~~~o. E' o que huuvo sómeule-pnpularidade e mais popula VCJU C~S!?S éll'!'Ol?S_ de Valt!lllla, ljll~ tem SÓ por fim acaui'Uidur a constrturçao e as perngat1vas do poder. ht,.islativontlade.
Parece que era o conde Mulé que dizia crue de ~r·dinnrio Devet!lns ser valont~;s para defeudet· a ellnstituicão"e a~ pcéHJUeJ\t!S que ~e ,engolplwv<lo nas onda~ do praZPI' que lhes rogatrvas que e!la nos dá; o mais nuo vale mida: é fumo e
'
'
ditVa a popularidade, er·.Jo -vietim;t~ d<·lla. a historiá ne~le furuo ~e esva('ce.
polito iipretienta uleis exempl(;~; uma grarule licào pam iodos
Não rli~u isto em relação ao meu nobre amigo, senador
os r;ossos ostadbtas.
•
pela llabta.,.:
.
Façno; porér~l. tudo o qtie quir.rrrm, comtar.llo_que niio se
{~
Sr1.
nAnlo
llll,
S.
LouÍul:-~~:o
:Agoril
é
que fez a expliar'l'oguem aquillu a que tNnos direitn. Nós tinhamtJs o dicaçao.
.
r~ito de-intcrfel'ii·, di:' examiuar. de decn!tar· o que .era pi'tl
(~rso para a defesa do paiz ; uinguem tem o direito de ser
o Sn. FEHRAZ :.-:- .••. nrio posso, ,~orquil o nohre senador
uwi;; patriota no inipr>r·io do que o:; n•preseutantes da naçiio sahe que o re,:JH!ilO por·. todos. os motrvo~ ; o pl'incipalmente
(Apoiado;~); o poro uilo se pó,ltl dirig-ir melhor do yue por pela ~ua coragr!rn, pulos sel'V!cos gue!'reiros que prestou à
- .'
11rtcrnll\dro rlaquelles quc.c~culbe, c o senado sabe que 11ó,; orden1 publica na min lia proviiiciá.
~u dust·j:lt·a tjllé todo:; fossem como n nobrB senador; ma~
que c~lam.os aqui a~'e1.1tados. e os dP.putados que silo eleitos qu;llnerwlnwnte. nos os representantes do povo. somos CI'I~IO tjtle ba ilfllOr jil'Opi'io dii riarte ac S. EX. Póde hitVei·
os verdadeiros e legitiuws vehiculos das sua~ <n•pint~Üe~, hou~en5 qu!l_JHH' fdta de pr,-atica, se entmrrm em fog-o, esriJorias mi!s inl<:11çõcs, Jos seth! dcsPjos ; outro~, iiJo pos:-o re- rr~::ro, ír<'r~:ao,; .dada. porem. uma emcrg-encia. destas, qu;deonlit~ecr. alem dos rcpre:,enlill tcs rla naçiln, entre os quaes qlier· de no~ fal'fa o qutJ pouesse, encararia o inimi"O
e uãci
0
l.amhem está collucado um do~ l'<llliOS do poder le;!i~lativo. fugiria do fogo.
o llllJI(:r:HJor. que, r:onforme a nxpt'll8sào da cunslituiç;lo, é
Lá por ti·cmer, ha genet·aes lira vos quê no pi·incipio do ataqutl trcmHm.
.
o pmncrro repre,·enlantc do llrasil.
i~u rJuel'iu estar de ar:eordo com o nnbre ministro da fazenda
O Sn. Ún1o Dil S. LounENQO: -Ten-i seioes.
so!11·e. e.stse pont.o: .s. Ex. que é franco. que é homorn dos
O Sn. l1Erli!Az: -:- ~ o nobre sena.dor tem o ei:~nipio ( n;t
pnPttpiO, coa::.trtueronacs, di;;na-se de dizer-nos cnmo podt:r~
uossa
me~ ma provrnc1a) de um homem muito· bra r o 11uo
levai' á receita e~scs dons volunlario"; .a que verba? N<lo
sr: tr·;tl.;l t!:! neg-ocio rlt~ f,t.vor, de esmoias dadas pam o esta· quando enlrava em fogo fi~;lva pall)do; eutretanto er·a uma
lll'leeimr.r,to rle Pc:dro 11 qu·e nfto vem no nn~so nre;unento; l~t>l!a c.:: parla, o bomom ma. rs c<irajoso tJUll se podia ler o
_
.
·
tml.n -:.e do duns voluntarios para o ~crvko do c~tailo, para br. Aq;ollo. .
Eu !jlll'l'ia ser I ôm.o ;,) nobre s·cnadór; tive li tu)(·m o líapÚsu ~i·rvieil ria Siiil rlcf1~~ia.
•
,
Comó pridr. S. Ex cln"si!icar r,,: ta riA,pcr.a ili10 autori:•ada? 100 1~e ~angue, ma~ Joi em tem~o de. l!Jeninice, que se póde
0 ·productu UeS:lil gu!t~erip~iio inhcCCB~iil'iamçn(,e [lilril 11 ver- considerar como temr;o rle doudrce ; for uma grande à~neim
h! de rcr~l'ila c. o foi erl!fn '!Uil dcpoi;; rir: ~c i~ mcze~; ma,: il do que me nrrepcndi muito.
Acompanilan·.i tillliDi\i!l o nobre se!1arlor por· ~lato-Grossn
rlc:'jlf!Zn? D1we haver urn excc,:so; m:te 1·xe:·~~-O virc't 110 hnlan·
ço; bem: c como S. Ex. ju:~tiflc:ll'ú '! Dirá: "O g()vCI'fil) re· em um. ponto; e a re~perto. da neeesstr!ade de diminuir o ilU·
partiu r~:;ta re:Jrla public<t conforme a vo;t!ade dos parlicu!nres mcm do~ ofllcia~s do exercito,. por não c5litr' em pt·oporçãn
e n~o co11fnnne os r!eer·et.lis dn podr'r IP!.'!~Iativ(i." Ora. isto ~om a !or~~a. do nwmo t:xerc1.to; Q a par di~ lo repetire r :..
n:lo. ~c faz nem na rcpuuliea do Pitntgu:iy, que nüo é cun~ti· CUIHII'il que J~l em (~~ti'O lCI!lpO fiz: JHi.O dt\Sl'jO que OS oUieiae~
dn. e~ ta do· m~ll.ll' seJ!tO d~svtados dos s~us ~erviços, ou q\w o~
turrnnal.
·Em tnf)lliOI' que o nobre ministr·o da. ~uCITil dbsos5e: " Se- o!ltcrae~ de rn{antan:t vao desempenhar servicos dos ollichc ..;.
llhorr~s, ftti nrer~~snrio fazer-se esta grande de,;lii'Za, pedimos d(> e~tado maior·; a:isim como estes e aquellé~ os sen·iens' de
ao corpo lt~isl<:tivo a sua. élJ!provi1~·;lo; o,; meios qnn tumu;; engenheiros; .é uma necessidade que reclama a instruc<:ilo du
•
s5o os dons voluntarios 1>, e o poder !c;;i~blivo, us.111do da oxeJ'(:i lo e a boa ordem.
Sei
que.
o
nobre
ministro
me
dirá.
"
Or·a,
um
presirlcnl.!\
sua regalia, approvaria o . que o npb1·c mini:;tro quir.es~c,
assun corno tem ilpprovarlo muil.ns outr'ltS con~a:i que não são quer um élJUdante de ordcus de sua confianca· !ú vui urn
ollici<d (!O inf;.tntal'ia. ". Mas o presideuto ncio· I;óde ir seri1'
le~nes, muitas outnts despc·zns que u;io Cl'i10 <Ui!orisarla>.
1\las o g-overuo não procedeu deste modo, Si·. presidente, e~se homem? N<1o ~er.; acl!o me:::111o que os officinrs que
e corno ficamos nós que somns Olhos do governo repr.e~ei.ta s~rvem na sala dn~ prcsrdencras ás v~zesyrestão mais dcs~er·
tivo? Eu e o nobre ministro quil só somos gente uo Brasil, "'!.:o do quo servt.~~; mesmo ~e. ordrnano os presidentes espo'i·qlie somos representantes de nos~as províncias, podemos colhem entre os ~fitciaes le pohcra aqucllcs <Jue são mais drl
r:alrar aos pés as pt·crngativas dos corpos a que pertencemos? sua conüanca. Em todo ~ caso convem que se rna11tenha
De certo que o nilo podemos nrm dPvt•mos fazer. Como fica o a ordem neste ponto; a mtstura e a tt·oca mlo é conveniente
ao servi~~rl publ ieo.
p~rlci·legislalivu? O govt·rnn 1';1z a d<!speza c o poder le~isla
Eu descjúra tamllem ouvir· o nobre minisf.i'O sobre as dilfe·
tivo fica emb:ü·açado, não diz sim nem n:io, corrsei·va-se es·
triwho, mudo, como uma e~tatua no meio do mar'/ De cert 1J rrnt.e" colonias ~1ilitar·es. N<i:o sei se actualmente se observa
aqull !o que a_n lrgamente se obsen:ava; as praças colonisaque nilo.
E perdôem-mc os nobres ministros, os que pertencem ao doras crão trradas dos corpos, hcavão com praca aborta
nelles. e erão marrutcnidos pelos mesmos corpos. • .
t>arlido liberal...
·
.
O Sn l'iiAIIQU!lZ Dll CAXIAS: -Hoje vencem pelas co-lónias.
O SR. C.\NlHDO llonGES : - N;lo são todos.
'"·
() .Sn .. ~i'Enr~AZ:- Se. não cntt·fio no numero fixado prL)
SH. FtmllA~ :- Ct·eio que tOilos: nem quer·o por eln du- r~rpo. legt~latrvo, e so r~so não é autorisailo pelo poder k·
vida.' JIOrque todos nós somos libernes. l1 ci·~ur~tr~ eu: esta gr~l;~trvo, en~endo que nao andamos bem, porque a consti·
mcd111 .. , e:.te facto, esta pr;\tica está nos prinCrJllOS do par- tui~an csta!Je~eco que annualmeote se fixem as foreas de mar
tido li.bcr:al? Em parle .algu,na do mu_ndo. o partido lilJcral e de Lena.
.
•
do~popra dc~t;l rogalra o poder legrslntrvo para da-la ao I Hc1 algum~s C(!lonras que, ao quo pnreco, niio tlim dado·
}Joder ex3culivo; croio mcsmo 1 que na e,;Bcncia ninguom o bnm rewll<uh. e podem tiCr di:;r!cnsadas. · N1lo sei ~1!. esta
e~lnr
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llt!sle ea~o a eolonia de l'in1enteir·ns. Estas colonia~ no prinl'ipio devem ser· povoadag por soldadtlb vúlitlos, nms logo qun
tern :ll.gurn inermnentn tleV!'m pam ellas ir os soldados !JUe
j;'dcnh:1o dado suas baixas o.quo quizerem apr·ovcit11r-se tlu
favo!' quo lhes conc1~de a le1; (l em gm·al Lodos os outr·os
t'lll iguaes circumstancias tjlte ha mais tempo tiverem dado
baixa.Parece me~mo qnc srria eonvenientemenle tiar refugio
ue,tas colonias a olliciaes reformados que vivem na miseria,
quando \'ão como commandantes, ao menu$ como colonos eni
certa posiç;io.
A disciplina d.estas cfllonias é altamente reclamada porque
p6de dar-se que o soldado pela obediencia sirva de cultor
das roças ou dos jardins de seus comm. . ndantes, couw
·acontece.
F
·
O Sn. VISCONDE DA BoA- V!STA:- Apomdo, em 'CI'Ilando.
O Sn. I'ErtllAZ:- Senhores, a. elasse militar tem sido
ltastaut.o protegida pelos poderes d > estado, mas ainda del'llilllda alguma protecção, nii.o a prot'lCÇào que temos dado
JtOrém uma protecç;lo mais eficaz.
·o Sn. vrseoNDE DA lloA-VtsrA:- Protec0ão respeitando
'os direitos.
·
O SR. FERRAZ:- A_ lei qÚe eoncedeu meio sol r! o às vi uvas
·o filhas dos militares foi bem previucnte; elia quer que se:
·destine um Jogar cm <{H e estas pensionistas possão VIVer; seu
'tim foi at·redal-as dos graudes centros populosos em que
~eriào infelizes, porqúe a manutenção e cam, a vida é mui'ta~ vezes insupportavel; seu fim foi desvim' esta gente pen~ionista de estar selllpre ;i porta do thesout o, rebaLendo seus
ymu,es vencimentos, victimas da usura de certa gente que
y~ive pr·intipalmente da ruina da miseria da classe que não é
;dwslada. Creio !Jüe a [lill' desse lobo-ar alg-umas
imtituieOes
"
auxiliares devião ser Mla'belecirlas, por exemplo, um collegio
Jtara dar instrucçüo aos fJlbos desses pensionistas. n!as enêrc
11ós colloca-se ludo ria côrte, invalidos, 'pensionistas, tudo,
Tudo·

· Não haverá algum e~tabeleciriiento, algum Jogar p:•oprio

rmra os invalidos? Não haverá alguma província, alguma

eampanlta. pódll, deve ser preterido por atJ!Wlles tpw fnzõnJ

esHcs servinos ort.linarios, esses sorvi~·os dll rua, de :t\:clama-

~ües, de ft!i:vor ou [permiLLa-mo o nobre sonador· pela .llallia
que w;e da ~;ua expre~siio) de palaquada '?
Nilo ha nada mais infeliz para a. classe militar do que a
injusl.i~a das pr:omo~Jcs;. (apuüu~os); e:Sta inju~t~ça de 01 diua.rio
arreda do servrco Ullllliihtar hnoso ou um.m1lllar encancc1do
nas pral.ieas da· gul:lr'J'a, uns prati~:as do campo, o talvez nas
praticas da adrniui~traçiio.
.
Dirc't o uobrn ministro, poriJll!l elle bem conhece' o nosso·
exercito, jc't foi, creio qu1! ;,uditor de. ~u~na, acompa!tbuu
Ullla parl.e du mesmo exerctLo que se drngra par~t 1: ll.ro da
Pt a ta, conhBce bem o pessoal que so acha na provmw.t do
f\i()-Grantle do t3ul : (( Mo é C:e I.1Hios os tempos, porque de
ort.linario os oífit:iaell de salit setnpre foriio pi·t~ruovidos do
prcftJrencia aos outros. " .!\'las, scolrorcs, esta ohJL'cç:1o pare-.
ce·me fóra do ~ystunra do pc~simismo. <c Os outros llzcrào?
facanros huulJcm, )) e nii(} se póde mesmo fnzer cst:t accu:;acilit SI!IU bem rel.ledir que muitas vezes o o{l}ciul que eBta no
~:;biuclc. pela pratica que tem da admirlistt·aç;lo, JH!Ios scrViços que f:~z, pór!e ter accesso com preferencia mesmo :\quelle:>
que têm serviços d? c:~n.lp~mha.
.
.
Corutudo ha murLa dtslmccão a fazer entre esses 5et·vlcos
de administraçilo que de on!luario são arduos e deniandi1<J
iulelligeucia. uào nwt-liocre, e os serviços daquei~!·S que blasollão pelas ruas, .IJUe fazem eoro com os purtrdos, .e .que,
como 0 nobre ministro sabe muito ben'i, niio servem ma1s do
que de éco de certo~ chefes de turbas altisonantes !JUe pi·opaliio pt r toda a parle as virtudes uaquelles it quem adorão,
euruo os indios adorav<io 0 sol. Creio~ l:lr. presidente, que esl~
u<io ea base de uma. promoção, e que, quando se faz semell.laule injw;tiça cava-se a I'Uirra da cla~se mili~ar.
..
Pelas reflexões (!Ue aeabo de fazer, Sr. p:esrdentc, parecc· · · ta, com
n1e que nfio tomarei· a c1assr'('1caçao
11e oppostclours
quauto ella sell!pl'e me honrasse na n1a10r parte dll tempo
lia minha vida p.arlamentar; e revelarei1~0 senado que tenllo:
medo, e muito grande, de ser, m1o rlrgo govermsta, mas
minblcrial. Ainda nu o o fui que nüo me snccedesse ver o
objecto do meu culto immeuiulamcnte dissol.v~r-sc ,; d~ sorte
que meu apoio, quand'l 0 dou a qualquer nu.ntstenc, o sempre com acanhilmento;. temo que elle po1· 'lllllha causa, por
miulta inre!icidatle, por minha má e~trella, immcdiatamentc·
dissolva-se e desappareça.
.
Não poúerei aqui produzir grandes exemplos; mas peço ao
nobre presidente do senado que neste mume 1,to me preste
seu testemunho: 0 mínisterio de V. Ex. foi o segundo ~
quem apoei, e creto que teve· dous ou tres mezes de ~xisten
cia. f>or isso ando' t<io desconfiado, qu·e não desejo mms pres- '
Lar· apoio a ministcrio al<>um.
·
· Se fallo desta maneira~ é porque desejo que a administrac~ o da gu:crra assente sollre as verdadeiras bases, o estou
[.ertiUatlitlo lJUe nós não temos administração da guerra.
1

'cidatle em cit·eumstancias favoravei-s para habitaçii.o dessas
pessoas que vivem do meio soldo? Creio que a província de
:Santa Catharina, que gosa do um clima excellente, podia ser
·aproveitada, ou então o morro de S. Paulo. E' isto prefcrivel
a ter toda essa gente aqui o nas capi-taes de p1·ovincias, apre·~entando ás vezes um espectaculo uni pouco repugnan!e.
i(aJilll'ei da p1·omoção. Senhores, o gabinete, creio. que de
:1ll d'e janeiro, tomou uma providencia, que na minha opinião
11fi.Ô pód'e ser considerada como providencia acel'tada. Antiga
nrente as ·promoções erão feitas em certas épocas; militava
para esta providencia o seguinte: depois dos exan1es pmlicos,
depois das informações dadas durante todo o anno se formava
a proplista e a promoção era feita; mas boje o senado sabe
que assim que se dá uma vaga é inrmediatamente preenchirla.
O Sn. vtscor;oE DA .Bt1A- VISTA:-,Apoíadissimo.
uiio se atleude a nada. E disto o que resulta? Não se pórle
O Sn. FEnnAz:- A rotina, Sr. presidente, nos mata cm
bem avaliar o merito dos officiacs que se acbiio .em circum- todos os ramos da publica administração; se alguma {Jessoa
t.tancias de ser promvvirlos, e as promocões tem mais ou anima-se a propôr qualquer melhoramento este. me bora-:menos o cunho do favoretismci, do nepotismo.
meu to acnha sob os golpes da rude alavanca da rotma portuE como s~ pódo qualificar serviço de merecimento, aquello gueza, que. :Pndo passado para entre nós, ficou no mesmo
que durante a febre patriotica, en1 consequencia do insulto estado que era no tempo colonial; entretanto que os portuque nos fizcrão os inglews, foi reputado como uma base se- guezes moderncs marchão muito mais avante. do que .nós. _ .
;; ura para a promoçilo? São estes os servicos que a lei eJi.Jgo?
Acontece isto em todos os ramos do sei'VIÇO pubhco; na o
Accre~ce que os ofll'eiacs assim promovidos ohHverão sobre se quer estudar temem-se as .innovações, o sob o peso dam'ercê honoraria o accesso. Senhores, os serviços que a lei rotina tudo se 1;cbaixa; é digno de riso aquelle que empro'\xige, os serviÇos ~ne devem se1· premiados pela promoção lrendé' a·lguina cou~~t de novo, c muitas vezes é .votad~ .ao
::;to tlifl'el'éntes t.lcstes, devem ser mais bem aquilatados'.
dc~prczt, 11uh!ico. E esta a sorte de todo o homem poht1co
O serviço tle ~lll official que diste na côrte póde ser !lfJUÍ- de nosso paiz.
.
.
.. .
parado ao serv1ç.o do offieial .<JUC vive ~ompre acampa~lo :'t
Se, pot·ém, clle se pôe debaixo da tutella do um desses oltiOrrla de um arro1o nas camp1nas do lho-Grande do Sul? !iciaes de swt:taria dutmados hoje directores, ou nii.o sn·
Um homem que vive espatr·iado, quo muitas vezes, como vi e con.o ; ú vi5t.a rl:~s innova~ões que, e~ til o .na bagagem <.lo orobservci quando presidente daquella província, niTo conhece eamcnfo · llilO w se os devo chamar· directores, chefes de
a capital, salvo. se passou por clla uma ou outra vez por sccçuo o~ não; é preciso que o nosso rlicéio~ario adminis;rcaso e repentrnamente para drrigir-se ao seu destino; um tr·;tlivo !'C renove para conhecermos as dcnonnna\'ilcs dcsf:cs
.homem que vive sujeito a todas as necessidades, sem aquelle I < mprcgado:; ; mas digo, se o homem politico co1loca-s~ dccllnforto tJUe se tem nas capitacs de provineias e especial-) bai:w d,t tutclla de um desses ofllc.iacs que nun~tt estudar;lo,
mcn~ll na côrte; um homem que além di5so tem scrvi~os do 11ue n:io tplm'm o~turlnr, tJIIC promovom seus tnteresses OLl'
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p1·oeun1o Ulllil clicntella I' donativos; e, tendo usado de,; te recur~o, o govi!I'IIO v2iu llil

na eórte oli nas províncias, que engalliio os ministros ~ob o ·corpo legislativo em j:11wiro de:'ltl anno apre~eular-lh~ eom.
j11ranwnlo de uma. liilelidado cunJ!!ral mesmo, ap[li\l'CCO!ll · l.orJ,i a franqueza e verdade o acto .que elle ltavíapral11:ado.
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afin:1t cs~H!S desriaratcs <rue .os homeus de. adrnini~lraÇi1o cus- :Chamo. a alte~IÇ.iiO 1!0 nob!·e senador para o ;uitlit;unenlo é•O
tum;To aferir como inconvelllcutes ao scrvtço publ11:o; o facto I'Clatorw do rnlnl:ittll'lo dil lazenda,aprcsentado este anuo pl'lo
é IJIItJ ainrla não houve um só passo no progresso ria arlmi; Sr. mal'lfuez de A!Jranlcs. IJ.isse H. Ex. : !kwlo.)
uistração, quer na mi:~·inha, quer na gur,rra; .IJuer em outra.s , " E', o additm!1ento ao relatorio da fazeud<~, pag: ~i.--·
rep;u'ticõe~ · e, Sll algum houve na fazenda, VUJO que as cou~as Sul!scnpciio nacwnal.
~o achtÚJ en; tal ponto, vejo um la~ abalime~to que.I'CCeio fi,Uc o 1°, ~o e :! 0 período~ e mais. o ii 0 c G." juntmnon.le ..
tudo se bandhe, c a har<illm da fazenda, Sr. prc~H.l{·ute, e a
'1. 0 << hm con,;equcll.Clll do contlJclo hav11lo em JiliJetro dn.
lpais fatiÍI pam o paiz.
anno pnssado,,entt·e o govcrnoimp~rial_ e a lega.çào llril<ulnie;J..
o Sn. V!:iCONDE DA lloA-ViS't'A:- mnito bem!
ue~til côrte, fi1'1lnde lllllllCl'~ de Cldadaos de. dt:verRaS ~litSSI!:i
·
·
·
ollereceu no. estado, não so recuri.os pecuruanos desttnad11:;
· o . "'in·. ll~i~bl!l.. ~e €Ja•·v•nUBo (ministro da (azcnda) : - em geral a fortiflcnções do nosso littoml, como lambem o~
Sr. presideute, não pretendo entrar na di5cuss<io do orca- seus servicos pe:;soaes.
n1enlo da ~uena ; vcniHY sómente dar resposta a ~m dos "to- · ~.o <c Afguns offerecimcntos d~ dinheiro forão feitos direcpicos do,. di~c;urtiO do no!Jre senador que acaba de sentar-se. t.arneulc ao govemo, c outros !)OrinteJ:merlio de. uma contN;io· ,;ou cu o respoilsav,el immedint.o pelo facto que. o no- mis~ão nomeada vela praça do commer·cw dest,a cHiado, afim.
i1re s~.narlor arguiu ao ministeriu da fa~.enua...
de agencim· subscripeões c recolher o seu rn:ouucto.
O Sn. Fr·:II!IAZ: -Nem eu disse que em. ·
a. o c< Depo,;itadas "algumas som mas, prim.itivamtl'nte em,
O Sn. Mll<t,.;rnl) D,~ !'AZENDA: - A~uclles que ottvir;lo ao . bancos. tem ~ido ultimamente recolhidas ao tbo~uuro e thenobm :'t!nadot: podeniú persuadir-se do IJUC fôra em virtude sourarias de fazenda, pam 11ue a' importaucia Loliil dos dou;,tpotisa ter a. uecc,;saria applicação ..
de um acto meu que se fez o recebimento e applicação dos tivo_.;
ii." « l1ol' eonta do producto da ~ubscnpção r-:Jsolveu. o gutlonativo~ oU'ercei!los para ns, ~rgenc.ias tio estado.
VPJ'OO despender a quantia de 700:000~ lluej;\, se aelw ~.
O Sn. l):nnAz:- Conlirilo-se a~ datas, que c~tá. salvo 'tlisposiç;lo do ministerw da mariuhit, conforme l'llijUbilou em.
indo.
·
· ·
,;eu avi~o rl•l 11 tle dezembro, com. íl aC•[Ui6iç;io tle um uavio
O Sn. ~!.L~It:TIIO DA.r',IZE1WA:- O no!Jre senador referiu-se encouJ·a~ado., cuja constn1c~ilo vai ser contratadit.
G. a " As som mas l'e,.t:tlltt•s serã.o empregadas nas despezas .
ao minislró dit faze!l.da.
·
1le fortilica~:iies ou i·ep;u·os tle fortale1.as e outr:as obnis d<t.
O Sn~ FEnHAZ :-E' o que tem de dar.contas,
mesm.a uatureza. feitas na côrte e lias l·H·oviucias. por iiUI.o:
O Sn. m~tsTni.J !lA I1Am~nA :- Enl.ilo creio que me corre r·isa1~;lo dos minislerios da guerra c muriuha, depois dti cs,got;idos os creditos, concedidos no. presente cxercieio para
o, dever de dar uma. breve resposta.
N;io fui cu qt:em .determinou que tivrs~em a applicaçáo as ohms militare~ rios referidos. ministerios, e bem assim n;t
eompra de ill'lllilUICnlo IJUC já foi encom)ncudado. '' ·
t]UC t.iveqio os dotíativos feitos p;u·a us urgcncias. do e:'lailu;
Estii, portanto, IH'PVado I(Ue o goveruo procedeu como lho.
was sou L;io re~ponsavel por esse acto como o meu illustre
cumpria, recebeu os donativos, deu-lhes essa applicii~ào, o
a11teces~or, porque continuei a praticar o que estava resoltrar.cndo o nPgocio ao conhecimculo do corpo legislativo,
vido 111'r ellc e pelo m.inh;tet·io 11ue precedeu ao actual.
t\,;pcrava
que o seu aeto ou fosse approvado ou. reprovado.
Encaraudo a. qucst;lo pelo larlQ, sem duvida. mui Lo importante,· pelo quài o nobre s~nador a e11carou., devo dizer que Estamos 11o oitavo mez da sessão deste anuo; e agora e· lJI.Ü~
ouro..levautarem-sc vuz.es nesta casa coutra o procedi.!ll~Íito di)
e~tou em al~;uma divergencia a respeito dos prH)(;ipios por
el;e su~tcntailos. Entendo que. não é probibido ao.gqvcmo goveruo nesta qucst;io; agora é que ellcj é taxado de illegal.
O Sn. S1~VEWA riA MorrA: -~Agora ó que se di5cute o..
receou· os UOllittivos que os cidadãos quizerern fazer em bencfieio do estado. Ou seja para reparai'Se fortificações, ou or~amc'nto.
S('ja piiraa a~quisição,. de va?.OS de guerra de nova e det.er0: Sn. fgHitAZ :--Eu niio csÚve cii..
minada L'specw, ou para a construcção de urna ponte ou de
uma estrada, estou persuadido de que o g-overno não é inhi0 Sn. ~~~~~~THO llt\ F,IZENBA, _ Pertloem-uw os. nobre~
hido pela legislaçiio em vigor de receber os donativos que senadores; eu não far.:o censura. a niugucm. Estou dizendo.
os particulares
esuontaneamcnte
q· uizerem:_
dar
par;l ta.· es fins, que desrle I[Ue. o governo trouxe a\) con hectmcnto
·
·' COI'Jli)
.· .
r
.
,
uo
O Sn, SILV"IRA DA Mo 1·rA: _ Ninguem di~sQ 0 cont1.·ario; le~islativo um acto q~o· praticou, na su.pposição de qu,e. estava
não está inl!ibiúo de-receber; 0 caso é a <lpplicação.
pam isso aut.orisado, rlesde que o g-overno lrouxo no conhecimento do corpo legislativo uma pro.posla. iJedindo 11ugment',r
O Sn. MINISTno DA FAZENDA: -Então n<1o ha accusacão de credito lliiS repartiçu,es da g-uerra e ria mal'inha, e rnostt·otl.,
alguüm ao ado do ministerio anterio1·, ·quando , rece~eu·. e que se havi;lo esgotado nilo s•) as (jUauU,a,; vota,das para as
an,;orporou á renda do estado o producto dessa su!Jsenpção; t!csi1ezas destes tlous miuistorios, mas ainda o proil!cto da
c;Jtão nesta parte não tenho de que me j~stilicar. Vamos á sub~cripcão, tendo passado ambos esses creditos nas camarail.
segunda parle, á app!icação <IUC. se deu ao produçto dessa lcgislativas,sem que observações fossem,fl'ilas contm aquclla .
subscr:ipç~o.
·
.. .
.
.
>tpplicaç<lo, eu. creio que o miuist.~l'Ío que succedeu ao 4uo.
Eu Jct d1sse, senho~es, que o rn1msteno antcr·Jor fo1 o trne havia tomado essa resoluc;lo uão pode sm· accus<ido por te•·,
rcsol~eu dar· esse destin~; e como. l'esolveu o ,mi~istcrio sustentado um acto IJUco ê01:po legi~h!tivo, se ex[Jiicit;nnento.
anten(lr? .As eircumstancms excepcwnaes e extraordmar1as ou por um acto dctermil)ado .não approvou, to1lav1a tolerou e
que se derão em janeiro de 186:}, levárão o gabinete a tomnr até o presente consentiu que assim se houvesse feito.
alg~.~as ~~~ov(!lencias, com o fim de. ~e!l~?~ar o ~st~do de
O.. ~r.. Flm.ru:t,: _ Quan<Ío pediu. ·o c!'edito'?. DQpois ·de
nos~,ts for t<~)ezas e de pro~ ove: a acqmsJç,w de a1 nltlmento fe' t· 1 . a,0 des ,czas 0 lJUe é coutmt·io á le"islacão.
InillS aperfeiÇOado ,que a SCICnCJa. tem descoberto e posto em
I' ~·
[
'
. ,
~ , •
pwtica. Nesto intuito serviu-se o governo dos meios que . O.Sn. Su.vgm:l liA nio'J"rA:- V..Ex. esta um pouc() c~IJUCpara tal fim lhe havião sido concedidos na lei vigente wlo do que se d1~se na casa. (Jipowdos.)
do orçamento, porque clla o autorisa a prover ·a essa
O Sn. ~IINISTn'o nA FAZENnA:- Eu não enlro cm todas esta~.
necessidade d_o serviço publico. Se. ~lguma cousá . r,ode questões, porr1ue'.não desejo gast<LI' inutilrncnto o tempo.
uotr~r-so é nao se ter o governo lumtauo na acquJSIÇão
,. , . N'
:... ·
. \ . r_
daqudles, objectos ás forcas que o OJ'camento lhe tinha
O ~11. 11Lr.nAz , - . lstp u,w .se g,\st.t tom no' c UIIM I1e
proporcionado, que excedesse aquelle limite; .mas como pro- rogat1va do poder leg1slat1vo.
.
cedeu o governo? gastou á custa do' orçamento, emquanto o O Sn. nuNmTno nA FAZENIIA :-Bom,. cn.t;io h;io de rocoorç.amcnto lhe forneceu para este lim os meios ueccssarios; nhecc1· flue eu tinha necessidade rio explicar·. os factos e do
•Jtl<lnrlo e~ses mdos ~e csgotárfto recorreu ao producto desses mostrar 'III C o govcruo, sn praticou o ado, lli:\O . o fez ocr.u!·.·,
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liWIC~Ite, que trouxe-o. <'m .tempo mnito cornpe~rntn. a6 conhc- qnc c proO:'sioaal "'~''las mat.crias. niio pr-oceder do~le modlt,
r·unenl.n do corpq legt~lativo; c o corpo legr::lal.iVIl ('~l.a~a permitla.-nw qui' !'11 "i~:a a a::lllritbdc daiJ!Wllcs rpio, ~t·Iirlc
110 ~eu dirrlil.u, ~e a vi5la da commurJieHçiio qun t~v~ dn llll- tamhem Jll'llft>~•~iOII<IC~, · phn!firii!i e::s:ts ohr·a~, ~eg·undo·' a~
·
p:stro da fil?-enda., tives~e feito pa"sar alguma _ret;oluçfro. re- regras d:t arte.
~1·. pre~irlentc. eu fo'go muito por YCl', ~ue nesta.~liarlra
vo~~nndo o acto, c dando qualquer outra appl1cn~ão ao proque nlravc:;sanws tmn vin,lo ·ir lcmlmurca rlirs illu5ll'ilriu~ !'c:
diwf.o dc~sn subseripçuo.
Ocvo a;:-ora chah1ar a atteneão dos. nobres senarlorcs para nadnrcs êi. ~orte rlo~ mt•u~ cornprrl'iincíano.~. Ente11dl'u tarnum ponto lfllC convem seja nniito eselarr.eido. Senborc~, n;lo hcrn o honrado senador pt~la pl't)'Jincia dr. Matu-Gros~o,
duvido que o 1:egimen reprcse11tativo exija todas as ,lll'~cau i't !Jlll'm · re,po11do, qr1~, em ·vt\Z d1~Has forlilicas·ü!:s ~ue ~c
Çiills, todJs <is <~autelits que os li obres senarlnre8 tem 111rlicado planej:lo, ~P.ria mai:; bem tahida a cnn~lruwio de quarl.cis
1;omo ncces~arias, par·,t que se niio düm ahu5os da parte doo 11:15 fronteir,Js dn Hio·Gr.tndc do Sul; nesta.· Ojlini:~o commini~lros'; mas-o lfUC tcnl:o obsel'l'ado no !lli'U paiz até o billil t:nm a· do meu· parliwla:· a:nigo sen:dor pela provincil!.
pres<~ute, é que essa theorí:t IJ;lo tem sido prntic;tda com todo da U:d1ia. Sim. aml111s vlle~ a"~inr o di,sur·iio: " N;lu lilm ;rs
o rigor nos aunos antecedentu~. Tcuho vi~l11 eoncluirern-se fron~eiras do lU1r-Grande' tpin.rl.ei~; t•sla rw·r:us~idadc era mais
obra~, nil.o só geracs como provi·uciaes, pam as 411acti tem 1.ralp11.ante dn que· c:.;ta I(U'e aprcg-oaes de con;;trueçiill <ÍJJ
euneol'l'ido pHrf.ieularcs, Clltretau't(l lTilil p:lnt SllolJI.erel!l es~es lol·talez;Js. I> M;ts, i'er;horcs, de~r1e qJrilnrlil c:~rnmuntoro eu
donativos, p;rra f;,zcr se essa ii!Jflli·r.:açiio; o corpo Je~rsi;Jf.rvo tamb1.'!n a necessirliulc de quarlei.~ :ias fi'On!cirns do Rio<l'to tem prumuh:ado actos rcpr~rv:~r~do-os, urm ~;wccwnando Grande·! lleconlo-mr; he:n que désrlc o primr:iro rniai;;tt!rill
os; e~cuso .uc fuz~~l' ~1goril: umwollllrneraç.'io de ~orlas esses a qne pertenccn o !Jonrado ~enil:l~1· ;t(\la provinda de liintoae:.os; não c a prllllell'il vc;; ljlW, 111esmo nr~;ta corte, uona- Gt·o::so. eu pr..Ji:t al;~um:ts pwvidencias a sem<dhnnlc retirroi
:\.' por !é;n~,; aU.uJHl era
' toras
'I
l'l':>porti I'r;Ht.Hne: "t':iiJ
1ivos tem 'ido· promovidos pelu goveriro, pe1Jidos por ei Ic par a to .•I'~rllitll
lllll fim, C tem tiuo ÜUtl'rt i.lJ!p!icaçJo, eO COrpo lr~gisbl.iv_o HS 111\ecssidad,\~·, dr\::,.:a or·rlcm ao mesmo te:npo, é niister qu;l
llitO me eonsta que tenha f~1to cen~ura ao;;· dilferct,les ml- V!WII;S pa!;l:ttiunrn•:nttJ salúf:tzendo a :ur!llas qur: s~o mili:r
ni~:tf'll~ que pm!icúl'ilo tae~ actos.··,.
·
urgente:; c p:llpiLwf.;Js. n !luje, porém,· entendo-se· qnc tntlil
() S:1. · FrmnAz: - Nilo sei quacs srjiio; 6 hum enumerar. a vez ;la con,truceêlli dos <1uu.rteb da provinda do llioGra!illt~ :lo Sul: . •
· ·
· •
O ~n. MINI~TliO nA Í•A7.BNDA : - N;lo l]ltÚo rintn1r nesta
questfw, JHlrque ilel'l;di~o 'i1ue ni1:guem me Ht\gar:'t n,ur, i;;so . O ~~li. FB!iliAZ : - Tom1tr:lo-sc provirlllncias em alguns mi·
l.em,acontecido <I(.pri me;;mo na côrte: Tral" da qur:~l.;io ~~~61c ru~:.1jnus. ·
Ü ~,n. ~IINlSTI\0 llA ~!.\HIN!.lA : - nlas nenhum íJU:tl'td CX.isto .
no11to 8Ómenle p<il::t. mn~trar que a !H11'CZil d1J oystema que
.
.
. .
·hujc se ·invoca, :ulQ tl.lm sido a~é o pre~eiill' 11cm invoc;:da, · feito. !Will comecadü.
. 11~ nao u.r:i~n.uu!U, ~ue r:. cor;strucçi'io CJe.tpnrte.ls nn.tn·ouem ~ustentarla.
·
VIIIcra du Hro-Gra!lde du· Slll, c unw ncc~sstdade · nnpnno~:.;,
O Sn. Frmn.u:- V. Ex. lambem tem parte nieto.
rn:ts devemos tudo~ ret.:onlú~t:er 4ue esta neccssirlauc li<io (Jóíill
o sn·. nmm·rno DA r'AZI\NDA:- Terd11l parte por·quc tenho Sl'f preenchida de u1ua só vez, quc·é mi~tet• ljUll pouco a
tacitaruc11te pre~tarfo a miríha ari!Jesiio 'e a mi:Iivt approva~~<io ·pou~o " poss;:m;:s al.tendcr como permitl.ireni os l'ecursos di1
it rsses actos; e· fl<io me tenhú nu·nca lev<tntauo para. censura- Lbe:itlur·o. :<:s~as construceüe~ illlnorliiu em êtVultadas· som mas
lo,;, compartilho :a re..;pilnsa~ri!ida.rle que rne quizmm al.lri- que n<io podoniü iier de~iicndirliis'dH Ullla só vez, ~em prcjuiw
·
·
bull', c r-orno :tntes os rriip cpnsurer, cnrendo qu~ agora Lam· d~: outros se1·víços l.aruhem importantes...
bem mio mereco cen~uni.'
·· ·
O Sn. JlllBBAZ : -E' a mesma cous~ rruc succetle com a~
o ljUC cu· qúiz i'oi deelnrat· : rm i•' logar que ~ii.o..fpi o fortalesas.
·
autor do acto ; em 2° logai·, que Sll~tentando-o enl.erHll qu,)
O Sn. nui\Isrno nA MARrNnA :-Se comnulsarmos os h:t~u~tentava um acto que o corpu Jegisl<üivo pelos meios a ~cu. lan~os dos annos anteriores, reeonhecerno's, Sr. presidente,
;dcance. nii.o tinha cstranhad'O, nem revogado. :Nada mais que na decreta0;io de despezas mitit.arr.s teril sido atte.nrlid11~
t.rJ!ihO a dizer.
mniLas IICCCSBidildes. E' ilo5im que vejo no cxcreicio r(u
o ~~·. IP•w~M;hos pron~nci')u um Lliscur~•.o que publica· 181)8- G!l dcspenrlida, por conta det:l.a vcrbn, a tfUilntia de
remes no ap 11endice ú c~te wrlume.
. .
.
72g:12i),!)32i) r~.; no excrcicio r!c 'J8tin- fiO seiscentos .c
· ~- l'it•·; u~ú.·eii:a Pc:inm pronunciou um discurso que pu qnareola e Cinco contos e t,.rrto; no exercício Je !SilO- G1
quatrocentu3 e t:incocr:t.t e quatro contos c Lauto; np
hlicuremos no ajrpcnd~cc á c·ste volume.
exerci Cio rle 18G1 - G~, '2i9:000.;'3. Pois bem, sen~ores;
~1'. m?.~li!!I~I'O faa n~~al'hdHl (interino da guerm) : poderiio ser Uh'flelididas r.ssas quautias !)ffi conc~rtos rle qua;·- Sr. prcsídent(}, o tempo urge, 11110 rnc li dado fHll'.is~o ser tcis, e outras obra:~ á Citrt:o rlo ministcrio da guerra, c, conmui Lo extenso ni4 re:;po~ta, que devo aos honmuos senadores forme penso, dando-se a t'S;';a3 tfllílntias a mais justa applicaIJUC tomúrão ·parle neôta discussão..
·
. .
. çii.o e llitO poderemos, .senhores·, rle~pen1lcr a exígua ~ommAo nobre senador• pela pt:ovincia .de mato-Grosso, que bon- de 6()0: OIJ.;) para contrnuar as obras comr.cadas das forl.iJ.cm fali ou em segui) do logar devo ainda nhscn'ar,- resumindo ficaçõe~ c attender a utila ou outm necessidiidc mais palpHt
;r meu turno .. a·5 consirlernçõcs que teu ho (rJilo sobre n:; forti- tante? Eu creio, Sr. prcsitlcn te, que se compararmos as
licaçúcs, .em defesa· da opinião <fllC sus~ento, que ha conve- quotas despendidas naquclle:; aunos nnteriores com a quantia;
i1ien~:ia c neeessidarle dn morlesto armamento ~ue fuzcrnos no que· agora figura no orçamento, resalla ainda mais a iojus"
nosso paiz. NiiO ob&tantc as novns razQes produzidas: em con- tiça dos reparos feitos ~outra a dclibcmção do governo a rcs.tl'êlrio, subsiste em meu espirito a convicç:io de que as de~- peito das obras de forL10caçõe~. ·
·
pr~.as, que se ten1 feito com e'~as obras forão dietadas por
Senhores, o nobre senador pela pt·ovincla de Mato-Grosso,
;tltas conveniencias.que:n<io poui;io ser· preteridas; que a sua aiuda pretende ~uc a quantia eo.nsignada no OI'Çamento vicontinuação .é umil necessidade, e que devemos.nellas prose- gente não seja bastante .. 81·. ·rrcsulente, eu não dissimulo ao
guir;
·
senado, que se·. fizermos uma distribuição de crctlito pnm
Finalmente, obscrrarei tambem que, se estas obras não todas as províncias, levados· ·pelo' desejo ·sirnple~mente tlo
merecem.o iHsenso rio nobre senador !Jela provwcia de Mato- aquinhoa-la~ com recursos para despendcretn"se· com obrél!s
i] ros$0 pela circumstancia·rlll que não pr·ecnchii.o t~tlvcz os Ons não previstas, e cuja. ncco~sidade c urgencia não estejão ana que qc qcs~inã.t, cu quizem que houvesse mais.fmnqucza teriormentc reconhecidas, os' iOO:OOOíl~ n;1o chegaráõ para o
na discussn.o, indicando se ao governo em que consistem. os custeio ~c umas o outras....
.
~cu~ defeitos. Haver;i. erro:; ncs~a r.:onstrnccli.o? Nfio scrii.o bem
OS r
. N
·
- I
11
comhimulos oR planos cm ·Virtude dos t1uaes são feitas? Coau~
.. _ • :E~Il:\~:-. cm mesmo para a contmuaçao. tas
juve-nos o no!Jre senador inrlicaurlo os erros, afim de que o ob!"ti comcç<~~a~ aqm. · ·
·
!!ovcrnn. inst1·uido del11·s, poH~a nwlhor al.tnndtll' ás couve- ·O S11. ~IINISTno 11,1 MAIIINIIA: ·- ... mas se o t;ovemo se li:íicnciÚ do ~"!"'i~:11 Erur.tuauto. porr\111. o bnnrndo sr.nador, I milar, t:e.nhorr,s; n fazer UI!Jil·distribui!:ão de crerlito, ttn~-4!
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SESSÃO EM 2ti OE Mi05'1'0 DE 18111..

r.lil •igla siJ;nnnlo as obras mais

u1·~entes

cm umas ou em

O Su. F11nnAz -No quartd-gcncl'ill mesmo se diz.

'outra~ .Proviuci~lS, cu acredito que a verba respectiva, nas
O Sn. ~!INJS•rno nA GUJ~nnA :--COJmim rlistinL>uir; tmplí:i
eoudi'.~ões
t:rn "llfl
nos achamos, faní_ face ao servi c. o publico, CIO I'·\lO- Granuc
.) força f1e exercito, c lemn8 guanfa
·· .nacíona
.. 1.
'1
n com l'Jia podeJ'ClllllH continuar as obra~ qu11 temos em an- Nilo tluvit.lo que estejilo a dever algum fardamento a um ou

'damcnlu nctualmcntc.
··
·
outro ilo3 corpos do exercito; mas este mal vem de muito
' () ümpo foge: e eu sou obl'igado a rlcixar de parle algu- longe, e conviuha que fosse extirpado dtl modo a havei' toda a
n1a::; consitleratões, que linha ainda de fazer sobre 0 ili~curso pontualidade nu5 fornecirnenl.os tio cada semestt·e. E' um dos
,:lo honrado s\lrwdor pela província d1' .Mil to Grosso,. para melhoramentos que teubo mais em vista o ref(Ularesses fornc!Jas::ar a J'•)Spuuuei·, muito ligeiramente, 110 honrado ~enarloi· cimentos de modt) que uiio falt~m nos tempàs devidos; mas,
pela proviueju da Bahía, que dr.clarou que, cm virtude de urge confessar·, é HSoumpto muito dilllcil eom o uctual sys·,:~'tumuuicações que hovia rccehirlo da província do Rio- terna de compra da materia priina e seu fabrico 1108 noss.u:;
t..-J·antle.do 9ul, jll'igava que o estallo do e(juipan~ento c ar- arsenae5. Todavia, parece-me que a longa distanciu se
marút~nl.o dos corpos (lo exerl'ito c da guarda nacional cba- incumbiu de exugemr êliJUellas faltas.
"'ada a se1·vico ufi.o era satisfatorio.
Sr. prêsid?Ítte, não podiiio csqur.cer ao govrrno as provi- o Sn. PAnA.N!JOS:- Tarnbem às vezes convem desconfiar
llt\ncias necessarias en} ordem a que a foJ'Ç<t da guarda na- ·dos inlermediar.i'os olficiacs.
.
eioua/ chamada .a ~erviçq ·encontrasse todo~ os recursos que
O Sn. ~tr~Xrsrno DA GUERRA :-Procedo neste assumpto com
ti~.o absulularnente indispensavcis para a sua reunião, acam- cautela, não desprezo iiS informa;çõ'cs particulare~, cu proc~
p;mwnto c s<•rviço. ['/;Io me esqu~ci de Vf't'iftcar em tempo, rarei conhecer do estado dos corpos a esse. respeito, e.provl:-:e ·o arsenal de ~uen·a de Porto-Alegre", ou se o deposito de denciarci como convém; nssegurando, porém, que se tem
S. GalJrid, que fle:.t a CUJ'f.a distancia de Bagé, t.inha ou feito remessa$· da ma teria prima necessaria para o fanla·
:~<'to o necessariojial'it fardar a gwirda naciomil, que foi cba- mcnto devídó á corpos existentes no Rio Grande. do Sul.
llliil!<t a servico. .
·:
·
l"laqucl!e tlcposito existia farrlamcnto suffi.ciénte para lhe
O SJ1. FEtmAz:- E as barracas?
::;pJ' ili~tribuido, belh conw b:Jt'J'ilCilS no <ll'Senal·de Porto~A!Bgre
o Sn. ~lll\lli'l'RO llA GUERRA:- Exístião no deposito do nio
H no 1!eposito do Rio Grande do Sul.· Daqui mesmo Liuba já (lrande cerca de 6i)O barracas, que devCJ'ião ter seguido ~ar:a
f1~ito remes~a do annamento que, por prevenç:1o,·rnandei para o' ponto da reuniàô das forças, além da~ que· devem extslt.r
ser di:otribuido á guarda. nacional. Os· corpoB ·r~ o exercito cs- cm rorto-Aic~re. Da4ui mesmo mander . <juc .outras fo8s.et!l .
<•io hmn armados,. e o armamento que tem é todo' moderno. i·cmettidas: Póde l1:r succcdido que alguns 1los · corp·os,
lia pouco mandei que se di~tribtiisse aos officiaes de ~uas achando-se desprevenidos dellus ao tempo da marchá~ so1t'J·eslikíra~ exct!llentes pi~tolas. Conto nos proximos paquct1~s :e ·algumü falta, por4ue' não devêra esperar pelQ ·.forneci·
fazer uovas remessns de armamento, que ficarit em reserva. rnent.o, t]ue só IIII' podet·ia vir daquelles depositos; m~s cs~a
Eu rrr:ui tenho umanota"Jo fill'damcnto existente no arsc- raltitiiiT.ti'foi jiuw.is motivo para que as forças do exercito, ou
na! dé Porto-Alegre e deposrto de ~. Gabriel.
da guarda naeiú11al, deixassem rle accudir prompt\l]llente ao
Arsenal de guerra.
ponto, cm qu1~ u paiz reclama. ~ seu serviço.
· ·
Ponches de pitnno : . ·; .'
4Ji8ij
O Sn. 1-'l-;HuAz; -Honra a elles:
BeneLs para a guarda nacional.
l>,9i0
O SH. ~IJNr:;rno o'A GUEnRA :.-Sim~ N'-lm tão pouco a
Fardetas· de panno:
4,897
esses motivo5 se 1ióde altribuir· a desercão de alg,umas praças
J)itas de brim .
2 8,18
dos· corpos da gmlJ'(là nacional, a q.ü~ aiiudiu o nobre.seDeposito ~e S. Gaúriel.
nndor, mas tlo tJUe r:,u não tenho not1~1a.
1.\01>
A ,ai·or o_ 11. m.énor· p. ennnnericia das nrac.as
_da l:l~>uarda na. .
'" :.
,.
CaIcns.
Far.iJetas de brim
2,884
~íonal nas lilíJiras do destacamento depende naquella proDitas de panno. _
·1,373
viucia da g-randeza do rnoti\'O que as reuniu, e da maior ou
Bonets. . . . . .
í!1a
Hamor confiança nos chefes que )~es duo. . , . · · · ·
Poncltes de panno .
~, 7i2
As noticias da p:tcifieacão do Estado Oriental. devrão im.:
Hluse~ Jc baeta.
. . . . . 1,38!1
preteri ve! mente oceasion·ar algumas deserções e embaraçar
Tinhamo5, ·portanto, em deposito, á muito pequena distan- {is reuniões. O guarda nacional 'd<i Rio-Grande do Sul e~tá
cia do I}iraby, IogJ.r da reuniilo ·das forças, nas immedi<íçiío"S sempre promplo para a luta, e. seguro della', tudo soffrc, até
de Bagé, fardamento mais que sulficiente, para o dobro da que chegue 0 dia da peleja, não ama,. porém, a quietação
guarda nacioua.i, que foi chamada wservir.o. · ·
de destacamentos de mera obs~rvação.
. lUas, disse o nobre senador: « Se a f;;Jta não é· da admi·
·
nistração central, e dos immediatos incumbidos de raze 1• esta
Nilo se duvida que a est'bora o cnthusiasmo os 'pre~da ~t
distribuicão. >> Senhores, 0 hourádo senador, {t quem respondo um só p·ensameríto, e que, se ~puverão deserções, ~enhã~
conhece ás difficuldades dos transportes no :Rio-Grande, na cessado. ·Eu J.espondo ao senado e ao paiz pela dedJcaç;io
esta cão inveruosa. O honrado senador ali assistiu á reunião da dos filhos do Rio-Grande do. Sul á causa que ali hoje susguarda nacionàl para uma divisão, que se mandou reunir ~a tentamos.
fronteira. Então a estacão era favoravel, entretanto dena
Sii.o estas as explicaçõçs ![Ue. j~lguei ·conveniente dar, á
ter conhecido a demora~ que sempre ha nos transportes e horit adiailtad(1. em· que nos achamos..
··
·
conduções de cargas por terra.
··Tendo dado· a hora, ficou a discussão adiada,. c o Sr. pre~0 Sn .. FERRAZ: - Quid in~c ? Estão lá desabrigados.
sidcnte deu pàra a ordem do dia seguinte : ·.
'
O Su. ~l!NIST!IO nA GUEllliA: ;__Na estacão actual o movi- · i.a' Pa1.'tc _,.. ató á chegada do Sr. ministr.o;
. ·
mento de fJrças e o transporte se torna sêmpre mais ou me1.·1 discuss~o d~ vroposiçiio da camara dos Srs. dcputa.dos
nos moroso, por maior que seja a celeridade que se lhe queira autorisando o·governo a mandar passar carta de naturahsadar. Póde ser, Sr. presidente, que as noticias qtle tQve o ção aos subditos p(lrtuguezes Albino José Martins Guerra e
nobre senador lenbão algum fundamento .. :.
· ··
outros;
'
·· · ·
O Sn. FEnÚz: :_Ainda hoje publicou o Jornal.
I<lem, a mandar pagar a D. Joanna Ricarda Vieír11 de 11 •:ei~
O Sr.. n~rNISTno nA ouEnnA:- ... mas ó tambem verdade tas' o meio soldo ·de seu finado jlai o capitão 'Jos~ da Cru~
que sómente aquellas causas se póde alLJ·ibuir ú fitlta que se Freitas; •
.
. ..
,.
narm.
Idem, a mandar pagar a D. Serafi1ia. dc.Ari·uaa Camar~ os.
' O Sn. PAnANuos:- Tenho ccl'lcza de que a um corpcr não ordenados que compeliào a se'u marido o.Dr. Jo~ó Fra1~CISCO ..
<:hegou o ranlamcnto; o hatalhi1u (jliO cgtú no Alegrete nfi6 !lo Arruda Caniara como juiz ~o direito;
!.ei•c fardamento· para o invomo·.
·
As ~nalcrhtB :ift tlcsignadas. · · · ·
m.

Sll:SAO Efil ·~H DE AGOSTO [)E 1Ntli.
•

J

2.u Pa:l'l..c.- Couli.nuacã. o .d;t·2. a '.liscussrro da JH'Oposta dli·l ordenando. u!u pag.amenlo dt•s(a na.turc:r.a., ~c.m conheeiiiHlllio
poder executivo, fb;ando Íl despc7.il e arcando a reccit;t geral de causa; e IJJ'Cct~o que nlgu~~m pd!l m1•no~ .de ao ~~·nado
do .Jmperi.o. ·
• ·
· ·· algumas infQI'ntaçõcs a re~pctlo de5le negnew,par:.~ ~1ue .a •
• ') a
votuc<i.o do senado SCJa o resultado d·3 urna consewncta.
1 .
Levant,ou~sc a ~es;;~o as il 1/:. horas da .al'de.
esclcirecida ; desta maneira, cu vou votar conlrn. ·
~
. .
Diz. o projecto : (lendo) cr O ~overno manrlarí~- paR<tl' a.~·
·
F., vluva d(l F.,os ordenar!os que a este comp.olla? como JUIZ
G~a ~~cssüo
de direito dos annos rlccorndos desde o ·jo do pne1ro de 'l84!l
ató 3 de maio de 18U1." Ora.pat·eco que o lhesouro,a qullm
E~l 26 DE AG:,OSTO DE 18GL
compete n. liquidnçã~ dest~ts ~li vidas !!e_ exerci cios lindo~,
nego i! o pagamento; e a pnmCJI'a contliçao a !.'a bel'- se o
PRESl!JENCIA DO SR. VISCONDE DE ,\DAETI;.
governo, que é iruem ordena ''~ ,raga!Uentos pelo lhe~ourn,
o pagamento a ?ol.a pcttclon.a~m. : .
.
Sm!MARIO- Expediente.- OfTtcio do minist,crio da fazenda.- ne~ou
1
Ordem do. dia.- ta parte.- Cartas de naturalisaQiiO.- J elo que so ,.ê é a v1uva de um JUI~ de d1rc1lo que detxou
Pagamento a D. Joanna Ricnrda Vieira de l<'reitas.- Pa- de recebe1· ot·dcnados desde 11WI até íSiH. Aeaso o nobro
gamento a D. Ser11pbina ue Arruda Camara. Discurso ministro da fazenda informou porque se deixou de pagar a
do Sr. Silveir.a da 'Motta. Requerimento do mesmo se- um juiz de rlit·eito por espaço de cinco ltrmos '? N;io ~ Cl'ivtll
nhor para que o projecto vá à commissüo de fazenda. que um juiz de direito, que tem o ~eu ordcn:ul~ ~llnp!e~
Discurso do Sr. Souza Franco.- 2.'' parte.- Orçamento menle, dcnwsse· o de rcceb~r, c~lando nas c~nd1çucs de o
da guerra . .I)i~cursos dos Srs~ barão de S. Lourenço, devei' recebà '?
O Sn. Poi'JPilU :-Nilo estava.·
I•'erreira Penna e ministro da guerra. Votação. -Orçamento da fazenda. Requerimento de adiamento do Sr.
O Sn. S1ÚEI!l,i. DA MoT1'A :~Se n:io cstnva n:~s eorui iyõe.~.
Silveira da ~lotta.- Orçamento da agricultura. Discurso de dever receber O ordenado, C preciso s'nber IJlHlCS S<iO ag
do Sr. Silveira da ~Iotta.
razões por que, niio devendo cllo rec~ber. agora ~e qu.er
A.'s 11 horas. da manhã, achando-se presentes os Srs. vis- mandar pa~ar. Será por mera generosidade do corpo !P:gl~l~
conde de Ahaeté, Mafra, Teixeira rle Souza.. visconde de laLivo? l\'<io. Se acaso n juiz do direito de que se trata ltnha.
Sapucaby, mendes dos Santos, harão de S. tourenço. Silveira o. direito ue receber esses or'ucnados desde 184!laté ·t8i:i1, c
da ~lotta, Pompeu, Araujo lliboiro, Muritihn, viticonde de deixou de os receber. lúllccenrlo depois, e tendo cahido em
Suassuna, Jobim, barão de Antonina, mnrquez de itanhaem, exerci cios firHlos e~sa di vida de OJ'!Icnarlos, ·o governo negou·
Ferreíra Penna, D. nlanoel, visconde. de Itaborahy, Dias de se a pagar, ct·eio que por lei estA prescript.a c~~a divida, o
f:arvalho, Zacharias, Cunha Vasconcellos, marqurz de Olinda, ent<lo o projecto dgvia sei' concebido em. outros termos ..•
!1arc1nhos, rnarquez de Abrantes, Dantas, Dias. Vicim, FurO Sn. FEnf:AZ: -l{oi intenompida a prescripç<io.
tado. Siqueira e ntello. Ferraz, Souza Franco e Souza Quei- · O Sn. Sn.vr-m nA MoTTA: ~ ... dcvin-se enliio dizqr que,
roz. o Sr. presidente abriu a sessão.
apezar da ]irCSI:I'ÍfJÇÜO, SC pagasse; lllilS n;1o se di;~ Í~SO, dizComparecêrão logo depois os Srs. mnrquez de Caxt~s. ba- se: rr O govcmo mandar{t png-ar., Manilarií p~agar.porrJuC,
rão de Pirapama, J?onseca, vi~conde da .Boa. . Vista e Hodrigues senhores? DeviiH'O ou não se devia? Se se devia. o governo
Silva.
·
pórle mandar p<lg-m·, visto que. ~:egundo. diz o nobi'e senador
Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotcg-ipe, pela província da E,d1'ia a prc~criJlÇfio . Interrompeu-se; porbarão ~e }làroim, JJarão de Quara.him, Candid!l Baptista,Can- tanto é uma duvida do exerciciG findÓ, para a qual o governo,
dido Borges, Carneiro de Campos, Euzebio, P<iula Almeida. se nii.o tem credil.o, pó de pedi-lo; este éo meio reg-ulin·. ~las,
Paula Pessoa, Almeida e Albuquerque, Sinimbú, Pimenta ~e acaso não se deve, qual é a razã.o por que o CQI'flO legislaRueno, Souza Ramos, Fernandes Torres, Nabuco, Souza .e tivo quer mandar pagar uma. c9usa que nii.o se rl.ove? .
Mello, Ottoni, vtsconde de Jeqni!inhonha e visconde do UruNestes documentos, Sr. prcsHlente, e~niio veJo.a e:xpl.tcaguay.
· ·
.
ção que desejo, e por isso, com quanto ~cp um proJeCto ~·mdo
Foi lida e approvatla a acta. da sessão ante:ccdente.
da outra camara, entendo que a.mal.cna deve ~er cxarmnatla
OSn. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte:
pela comrnissiio de fazenda. ·E' mesmo o. costu~ne, _quando
vêm estas pt·oposições da camam ternporar1a c u:.tc s:10 acon>,
EXPEDIENTE.
panharlas dos nccessarios do~:umentos 1 mandarem-se a urna
Officio d;, 23 do commte do niinisterio da fazenda, acom- das commissõcs da casa. Por 1sso, tratrtrt.lo-so de pag-amento,
panha.ndo o autograpbo da resolu~ão da asssembléa gentl e png-amento que n<ip tem .r<1ziio sufficientc, entendo qu~ o
legislativa que autor!sa o govern? para manda!· extrnhir senado (rcve mandar a commlssiio de fazenda. esta propos1çao,
mensalmente uma lotcrta .em beneficiO do monl.c-p10 dos ser- c neste sentido vou mandar um requerimento ú mesa para
vidores do estado, na qual resolução Sua magcstade o. impe- que o senado possa saber o que vota.
.
.
rador consente. -A archivar, communicando·se á outra
Foi lido) apoiado c posto em discussão o scgmnte requencamara.
mento:
rc Requeiro que o projecto seja remettido á commissão de .
ORDEM DO DIA.. -1a PARTE.
ezcnda.- Silveim drt llfotta. >>
Enlrárão em 1a discussão, successivamente passáriio para
líll ""il'. SouT.:a F[·u~nco:- Eu supponh~ que não ll.a ~e
a 2n, e desta para 3n, sem deb~te, as seguintes proposições cessidade de novo exame desta questfio. Os JUizes de d!re1to ..
da camara dos deputarias, autonsando o g-overno :
s<io perpetuas . c entre nós têm sido pagos de seus ordenados
1n, a mandar passar carta de cidadão brasileiro a.os por- quando estão ~vulsos por motivos independentes .da sw1 von- ..
tuguezes Albino José ~lartins Guerra e outros ;
·
. ,
'2n, mandar pagar a D. Jaanna Ricarrla Vieira de Fl'eitas tade.
Este juiz de direito do que s~ trata, tendo-se envolvido,
o meio soldo de. seu finado pai ocapitão José da Cruz Freitas. não sei até que ponto, nos mov1mentos de 18~9 em PernamEntrou depois em 1a .discussão a proposição da mesma buco, ficou sem Ioga r, e depois foi annystiado; e fic~u lsem
camara, que auorisa o governo a mandar pagar a D. Sera- log-ar,
removido daquc 1le em que esta.va,, ~ao e~o
fina de Arruda Camnra os ordenados que competião a seu ou.lro; porque,
e,
pois:
dei~ou de exercer sou emprego de )UlZ ~,~ dt-:
marido o Dr. José Francisco de Arruda Camam, como juiz re1to por motivos mdependentes de sua vontade. Em 18.n fot
de direito.
nomNtdo para. o Jogar do Maéa.pá, na província do Pará, e o
o ~~· .. Silveira dn. lliotta : - Sr. presirlentô, pelo ex- exerceu.
..
emplar impresso dest.e projeGto vindo da camara electiva não
Pediu depois o pagamento do ~cmpo ~m que o:a JUIZ de
se póde fazer idéa da justip desta ~r~Lencão. A cnuncia~ão direil.o c que n<i.o tinha logar, pot·que nao lho davao, o tem
doslo projecto subleva rluvJdar no eRplnlo rfo quem quer votar direito ao pagamento rio seu orrlenado, nfio se lho porlcnrln

...

'

I

1fiJ
IÚ~:~do a itetos taes iÍe rigor, principa!metllll rruando se põe
em risco a digrüdadc e a honm do paiz. l'ol'tanto como se
estranlwt ngora minha linguageril, e taxa lá de criminosa ?
serei eu JiOr isso pcl'igoso ? estou li o caso do adagio pppula r
-se queres vêt' o viliio, poe-lbe o cargo em mão.
N;lo, ccrlamenl.e; tenho tido os cargos e as commissões ;
tenho atravessado assustarloms crises, e exponho minha
conilucta á mais severa analyse, certo de que não se achnrá
violencias contm as pcRsoas, desrespeito á propriedade e esb~mjaniento rios dit!heiros publicas; qu~ tu.rlo respeitei nas
dtlf~·rentes eventualtdades por que passe1. Ftz, sem duvida,
ilespczas niio uutorisadas, mas julyou-se que obrei com
CÍJ'CUtntililliCÍ/iS.
acerto, e meu acl.o foi approvado. Comprei 1 verbi gratia, o::;
Pinila a uiscussiío, foi approvado o requerimento.
quatro navios portuguezes ameacados, e os uacionalisci, tor2a PAHTE.
nc~ndo-os propriedade da nação 1• para .evitar todo pretexto á
uggrcss:io, c fortificar meu direito d.e defesa aos olhos da
ORQAMENTO ll:\ GüllltnA.
população, pouco entendida dos deveres internacionaes. Com
este procedimento, no pr.incipio mnl apreciado, citando-se o
Acllnndo se na. snln immedinta o St·. ministro ria guerra, exemplo do vapor Serpente, comprado pelo governo neste
i'oriio sorteados para a deputação que o rlcviareceber os Sr.s. podo. cm círcumstancias semelhantes, mas depois reconhel'aranhos, visconde de Suassuna c vi,conrle rln Boa-Vista, e, cido de conveniencia, desarmei a crise em que estive por
sendo introduzido no salão- com as formalidades do cstylo, mais de um mez, á satisfacão de todos: a suspeita dos crutomou assento na mesa;
zeiros, de que o objecto dÓ commercio de taes embarcações
Pt·oscguiu a di~cussiTo, que fic{Jra ariiada na sessão ante- era o trafico, deveu cessar, passando ellas a propriedade
cedente, do art. Go da propJ~la do orçamento com as emendas nacional.
da camara dos deput;tdos.
O mesmo Iord Pitlmerston, que se lembrou de accusàr-me
o !'III'. b~wão ~uc ""· l!L~nu·N~t;Ç!~ :-Sr. presidente, é ante o meu g-overno, teve depois de elogiar-me; sendo uma
contt·a meu desejo que volto a esta di~cussão; não tenho de c.os- e outra. cousa devidamente avaliada pelo nosso digno minisLurne occupar muitas ve;~cs a tribmm; ntas o que occoneu na tro) que sabia que os subditos braaileiros são punidos oureuHima sessão, e a l'orma !!O r que fui tratado, exigem qur, eu rlig11 compensados com o reconhecimento de seu paiz c do seu goilinda algum:t cousa. O atheniense 11hocion, cornpanheiro de vemo, c não pelo estrangeiro. Disse isto apenas para fnzer
Hemosthenes de tanta hone~tiuade, e de tão grande forca de vêr aos meus collegas receiosos que, se tenho opiniões fortes,
nro-umentac:ii~í ao mesmo tempo o primeiro chefe rle gúerm não abüsei dcllas, nas occasiões em que me achei, .e obrei
de~sua pali:ia,. do qual dizia Den~os.thenes que era a acb~ de sempre com prudcncia. Quando fiz partir o cornmandante das
seus discursos, era um orador tmndo? Em certa occastão, armas com toda forç.a disponível para P.ernambuco, pratique~
nri.Les d.e J'nllarú asscmbléa do povo. estava todo mergulhado um acto para o qual não estava autol'lsado. porém em bem
etn suas reJiexõos, das 'quacs o qn~rendo rlistrabir, um amigo da causa publica ; sen.iio obedecendo litrralmente a fiz,·. salho disse: -'Em que pensas Phoc10n ?-No motlo, respondeu tisfazendo ao seu vmdadeiro espirita •. Creio que o nobre Sr.
elle, de diz.er o que pretendo ao povo o maü breve possit,el. secretario que me oscuta apreciou bem minha illegalidade
' nienos feliz do que o cbel'e al.hcnie~sc, eu, além de parti- em auxilio de sua administração.
lhar sua in1uietaçiio para ((bter a conCJSilO, penso no modo de
O Sn. FsnnEmA PEl'iNA :....:_Apoiado; prestou-me muito efíalhiJ· convenientemente para não desagradar ao senado, c ficaz auxilio, logo que teve no~icia dfl. revolta d~ 1lH8 em.
V. Ex. 1 ~ triolestarosamigos.
Pernambuco; e isso mesmo fot por mtm reconhecido em um
Parece-me, Sr. presidente, que na cliscu~siio anterior ne- documento solemne.
·
nhumas doutrinas perigosas procurei estabelecer no paiz.
O Sn. DARÃO TiB S. LounENÇO :-Cedão,portanto, os recei9s
Apezar de n1e bavet· declarado um-ressuscitarlo-comturlo, que inspirão minhas palavras ao exemplo de minha vida
nii.o sou um homem novo, tenho um passarlo, onde posso ser j!llblica, moderada e reflectida, ainda que Qnergica. Não
apreciado. Minhas proposições, que alguns nobres senado- sou muito feliz, Sr. presidente; quando me parece que tenho
res achárão perigosas, são antigas, c as repeti nesta mesma mo ti vos de esperar alguma cou~a, perco terreno. Em 1834...
I
casa em annos anterioJ'CS. Quando se discutia, verbi gratia,
O 811. PnESIDENm:--- Parecia-me tempo de pôr termo ·a
o projecto, que. por. odioso f~m intitulado o-Corta-c~beças
-para a pumcão dos esp1õcs encontrados no exerCito om esta discussão r~trospectiva; lembro a V.· Ex. que 'devemos
guerm, eu deciarei votat· pr,la medida legislativa, súmente tratar da discussão da' actualidade.
jlam acalmnr os escrupulos do r;overno; pol'tjtJC eu, general
O Sn. DAnÃo nE S. tounENCO :·- Entendc;pcis, V. Ex, que.
commandante do exercito, a dispensava. Itccordo-mc que não me devo justificar? Sem dÚvida a presidencia tem o ~mito
alguns se. arripia1·ão de minha proposiçii.o, taxando-a de im- até ue dirigir alguns sarcasmos aos senadores, como suecopropria de um jurista (' magistrado ; porém fui fran.co, e deu na penuiLima sessão ; mas de privar-me de sustentarmirespondi que não quer~ euganar o paiz, para que ev:tasse nha reputacão e a dignidade de meu nome, desembaracandoéonfiar-mc posição que putlesse tm~er taes rigores ..
me do ridic"ulo qii e so mo quer lançar, não cs tou disposto a
No conflicto pendente com os tnglczcs na llahia, de que reconhece-lo.
fallei jú, os. intitulados li~eraes, q~~ pro~uravão po_r todos
O Sn. PRESirtENTil : - Eu apenas observo que a discussão'
os meios firtr-m<'; e a mmha adnnmstracao, esquec1dos de retrospectiva me parece já sufficiente; entrctnnto V. Ex. pó de
(tue eu defendia a honra da bandeira nacional, escrevião nos continuar.
·
seus jornaes toda especie de dilfamação, declarando que ~inba
Sn.
DARÃO
Dt'
S.
LOURENCO:.....:
Já
sei;
Ex. tem mossitua cão critica não era devida ao brio de nossa nacionalidade,
mas áo vil' interisso do trafico, à proteccão escandalosa dos trado muito espírito.
pot'tuguews que o fazião 1 o- da qual tirava eu proveito 1 Não
O Sn. l'RESIDE!'iTE:- Já fiz o meu dever1 V. Ex. ba de·
cluvidúriio ameacur-mc de me hustilisarem, e a ordem publica, fuzer o seu.
nssassinnndo os "lilbos de Portugal, logo quo o fogo rompesse
O Sn. nAnÃo DE S. LouRENÇO:- E' bom cóntentar-se
com os inglezes. Perguntando-se-mo o que eu leria praticado
com
isso.
nesses apertos , respondi que fuzilaria no acto os primeiros
O Sn. PRESIDEl'iTE: -·- Acho com cffcito que não é caso de
aggressores, p11ra salvnr a segurança publica., so o entendesse uecessario ; e nccrE'scentoi : devo-se-me conhecer, e recorrer ao sen':tdo ; contento-me com fazer a obscrvagli~>
não me conllar posição :m·igcada. pnra bual'llnr a qual soja a. V. E:.:.

bppôr o "c ler cuvolviilo nos movimentos tlo Pl'rnambuco,
poi'lptc a atnuisl.ia fpz c~qul'eot· IJUalquer culpa que tivesse.
O qlW He pratiea a~um coni o~te jui:t. do uit•eil.o já se pmlicftH eom os juizes de direito Jlntonio AJl'onso Ferrein\ e
Felix llcixoto de Brito; este estú exactamente nas mesmas
~~ircumstartcias e merece ser pago como forào os outros seus
cullegas,· e segundo o principio que os juizc8 do direito são
parpotuos e têm direito ao seu ordenado.
Eu entendo. portanto,que não ó preciso ir o projecto ácom.mi~s:io de fa:t.enda, e que o ~cnado farú um 11cto de jusl.icu
votando o pagamento como fez a respeito de outros em iguaõs
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. O Su. 11.\t:;(p 111~ S ... Lnl.ll:t·:~;~:o (tl1!)J:J'is de alyum~l pa·itsa): o inhahilitava de illlmini~trar jusli~<l. O prcvide11ln .loníor Ú11;
-- ()ei:x":·•~i de iu~i~lir; u;iu quero e:;laboll'CI!I' cuuJIJclos com. I'ClOI'l(Uiu dizendo: !JUe, reunindo-8o as côt·lr.K consl.ituini.P.s,
e devendo reformar as leis antig-as, dle n;io que1·ia. fJI\rtlt•r
••· pre;idenci;L
seu dinheiro, e so <lguat·dava IH\I'rt compra1· os novos eorligos 1
OSn. HAHÃO i!É .l\'lun;1'11l,l d;'t um ap<lrle~
Assim lH:oce leremos nós á espera dos. ultimos melhor1lmenO SR. nAnÃo n1~ S. Lounu:Nco :- OSr. prcsid.eute não quer. los, e 11té. lá fit]uemos innormes o bübilitados pura soll'rer
que se fali e do passado;. pai·Üce que vê sómcutc o futuro ... Lodos os ilfsultos.
O Sn, PHEsw;;NT~ :....,. Acho quo ;t •tuestüu da actualidade
Sr. presidente, censurou-se a com'pm rle um' hnrco cncora;
é o or~arnento da guerra.
ça~o', que se chamou i~C<I para urna balêa. Certamente clasO Srt. nA nÃo or~ S. J,oungNr.o :-:--- Tenho. i nsisticlq. neste siOéaria de loucura a compm de um barco o mais 'forte (Hn·a
por.l(l, porque na <liscussilo tpúlr-se inculcar-m.e de_perigo~~' g~~rreir a Inglatena, a Fmn~a, ou quatqüer naç<lo mapor minhas opinirles. ntiêHJÇando. alguns IJ.ue ,.nte f~nao ntJma.
guerra, 'h·sde o priiljei,·o di;t de minha arl,minl~trn~:;l~. CertaO Sn. FEiín.d: Para isso foi que se mandou faier.
nwnte não til1·iío occasião de realiiar sua amNlÇa; p,orqne
O
Sn. nAnÃo DE S. LoUJmJ';r.o :-Nós nos prepammos pm·a
nem aspiro aos grandes eai·~os, n•m1 ~el'ia Pi'!'a clle ehamado; defender
nosso porto,. pam n"iio consenti.rmos que o coraçilo
porém IIÜO QliCI'O a má opiiliÜO ele meus COflCidrtfifiOS ..
da naçao, a séde de seus poderes soberanos seja insultada, rl
Já em 1831, qua~.do t_íve a. hon,f~ de a~~l'ntpr-me .nos ~a~ póde.muito bem ajudar as fortulezas.um barco. encouraearlo ;
eos da carnara temponma, po1s que .ou~e1 cotnbat.et o hclnl- porérn.o
governo póde. obrar com vi'sÚ1s pí·evenidas ,pára· 11s
rnento do pai em noine de seu augusto fi!ho, se me lembrou
necessidades dcJ paiz, a~ quaes .não se limitão ao
que cu havia perdido o lJcm que 11il me aguardava! Ai'nda diversas
conUicto
inglez.
Neste geral .melhorameJ\tO. nesta mudança
me lembro tlos vc·rsinh'os do Sete de' Aln~U :
(le fazer a guerra mal'itima. não devemos 11ós, encetar as .mo
Por teres vista mais r.uria.
dilicações que t~remos tambem de ado1itar? Não ha Jogare,;·
niinistro não te f~tr;lo !
o~de nos ..é p.rec1so conservar nossa sup~riorirlarle? Ouvi j;'t
A~ora repete se a mesma inffJiicitléllle ! ;;;upponho ~u~ ~ra que no Rw da Jlrata algum estado póssue embarcaçáo cnc~u
fliba'ilo como cousa passivei pal'a um JJI'ODi.i·orio . .para JW?!le raçada, e, se assim for,,estamos em perigo de descer de nossa
.
.
,:os partidos :.mas, como mostrei-me r! e. :~.enloinwntos a/Jon- .actual posi'Ção. .
lu;tos, sou ameacado de perde1·, ou perfil JiL <ts vanta~ens.rle
O ~~ . .PAnA!'iJIOS :.:_Não ba tal.
minha situacão neutra. Msim perco por lllinha, fran~lli'Zil mO Sn. DARÃO DE S. LounENt:O :-Eu isto ouvi dizer, c dei>-.
consirlcJ~arla "bellas occasiões de fortuna ! Porem pereo. ~r.
de
que naquelles lagares haja um barco.semelbanle, como
· presidente, porque se me n;1o conl\a as e~pera.JJ~as e tles- ficaremos
nós ? Ouvi fallar do Paraguay ...
tas tenho noticia ao mesmo tempo true sofu·o. a pnna.:
'
·Sr. presidente. o que disse eu para tito gran'ilc celeuma?
O
Sn. FERRAZ
'
.
.:-Enc01nm.endou.
defenrJi npenas <t conveniencia nos reparol' d<ts nossas
O
Sn.
PARANHOS
:-Não passa de ballela:
fortnlczas. e do habilitar seu pessoal de guarniç;io pnm que ·
rJllas wlo sejilO objecto sllmcnte pn1·a a vista, e. o 11Uii 1i p'eior.
O Sn. nA nÃo DE S. t,ounENco :-Então cncommendotl? hi~
para no~ ridicularisar! Ne~tas idéas nilo uni úrinhas vozes pois net.essidade de que encoinmendcmos tambem.
ás dos censores do governo, nem pelo pa~sarlo. nem pot· sua
O Sn. FERRAZ: - Os d~ns gr~tuitos nüo farão para isso:
continuaciío. A isto sfl objectou com a inutilidnrle das obras.
Mostrei ·que est;uaz~o tinha mnior 11pplica~ilff. po1'quanto
O Sn. IiARAO DE S. LounENr.o: -Não é convéniente que
ia até ao abandono de nossas fortificncõ~s, cous;t quu cr.rta- se diga para quo fim e para r{ue logares se destina o armamente não qúerlão os censores. como "não deverião. rjucrer o mento comprado; e por este motivo toda censura é fó'ra de
ddiculo de as con~erv'ar no estado cin' que se ;1chavão.
tempo. Sr. pre~idente, eu mio prtltei1do isentar o g-overno do
Asseverou-se r~ue não lmvía url-!'eneia r! e comprai' peçns, se dever de justificilr suas rlespezas e de }Jedír o l'espectivo cre ·
não t.inhamns artilheiros; rc~ponrli que as peças e fortall'zas dilo; 11peuas ofi'ercci razões attenuantes à justilicacào de ~eu
dcvi;io e~istir antes dós aJ'Iill!eiros qúe JH'IIas e com ell;ts se proceder, porque o mesmo teria praticado cada um" de nós, e
exercitarião. · ereio que· se disse set· nwis 11cértarlo qur, os· o govemo tinha ainda em seu favor a liberalidade patriolica,
arli1beiros, se fi-zessem, exercitando -sr. com os l'elhos r-anhões, que não teve elll vista encher os coft·es publicas, mas armar
para depois ter Jogar a éon1pra dos modrmos. l.:onresso .fl.UC a naçã'o pam se desaggravar. E como se objectasse a lei, a
me occorreu logo a economia de uni wurlcnte pn1 rle fa~11ia, que os nobres senadores se mostrá1:ão muito adstrictos, exique compra um velh.o piano para nelle npprenderem ·OS filhos. gin!lo votação prévia do Corpo legislativo para toda a de~peza;
o, depois· que _sabem, se lhe~ compra. um bom pían~! eu acorli com a mani.fest~çilq geral dos que se cotisár<1o para
Creio que não ~e d;í a mesma ruz~o, porque talvez ~CJa semelhante extraordmar1a despeza, niTo sendo t'ã.o escandn.eonveniente o ensino com os instrumentos de que se ha do Joso o acto .do governo p.ara levan·tar tão grande_ poeira. Já
ftlZCr uso no conflicto: o exerci cio não eleve SOl' o mesmo.
tivemos occasião d.e ver um do11ativo forcado, o do banco,
'fambern se disse quo era desperdício e esb;wjarnento applicarlo arbitruriamente, sem a intencãÔ dos oll'erentes, <is
rlespcnder dinhcit·o cóm canhões ~.. ouf:,os in)trumcnl.os caJçallas desta cidarle, e não. vi gritar-se ao escandalo! Pelo
bellicos, quo novas 1)escobertas pod1ITo mnda condemnlll', contmrio, o autor deste desvio da mareba regular, ainlla qne
porquanto as invenções e melhoramentos se súcwliilo; com não tivesse as attenuantes do caso presente. conservou grandtl
este raciociní·o, e com 1·eceio semelhante, nunca faremo~ cou~a força no parla~ci1to. e ouviria apenas censuras de amizade.
algum;t, porque o mundo está em marcha, e a razão do Com desagrado de.alguns collegas, disse eu que outras despezastinhiio sido feitas, e em grande escala, sem o voto prehomem não dá sua ultima palavra.
do corpo legislativo; e, apertado para as desiguar, não
o Sn. FEnnAz: Por isso mesmo é que se deve compmr via
me
occorreu
de prompto outro t~rmo, e empreguei a palavm
pequena quantidade.
maJ,tsoteo, munumentos, ediOcios, cáes', etc. Sem duvida neO Sn. DA nÃo DE S. LounENco:-Compra-sc o' necessario ; nhuma, mausoleo, p~opriamente dito, posso citar, mas todas
digo, compramos muito menôs do que o necessarió. pois as obr~s a que allt1d1 si!o outros tactos mausoléos levantados'
fjUe nem a centesima parte dos canhões de qué r.ecessitam'os ao cadaver do pobre thesouro. (Hilaridade.)
ternos comprado. Como entáo s~ tem comprado o superHuo ?
O Sn. FERREmA PENNA:-E' bem achada ....
Deve-se esperar pelos ultimas melboramentos ? l Occorre-me
uma ·anecdota que hontem ouvi a um de nossos collegas, de
O Sn, n.AnÃ~ DE S. !~ounE_NQO: .- Respondeu-sc-.mó que o
um nntigo magistmdo que fora servir na provincía do Jlarfl, corpo Teg1slatJVo havm decretado taes obrns ou despezas.
ruio sei se de juiz de fóra ou de ouvidor, o qual ali cheg-all- Eu entendo q:t~ bit verdadeiro decreto para despez;ls taca
do sen\. um·iivro, o Dr.).ncerda, 11ue todos nós conbocemos quando o corpo' legislativo sabe o quo vottt, a obra que so
pu r suas ohras,llle estranhára semelhante imprevidencia, que lhe pctlo e sila importancia. Já vimos pedir-se para as dill'e-
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rentes exorbitantes obras que vemos nesta côrt~ autorisa~ITo,
acompanhado o pedido da competente planta e do seu o~ça
mento; afim de que a nação, ou seus represent.an~es, apreCiem
o alcance de sua· deliberação, votem o sacrJficw e repartão
para cada· anno a indispensavel quota? Se com esta fmnqueza tivessem procedido os dífl'erentes governos de todas as
politicas, quantas destas obras não terião esperado por tempos mais felizes ? Que de milhares de contos se têm gasto
·desapercebidamente !lesta côr~e l Todas as províncias, verbi
gratia, se têm querido abasteCimento de aguas em suas ·praças, ruas e nas casas particulares, têm entregado este importante servico a emprezas, que se indemnisão dos consumidores directãmente. Assim o têm praticado Bahia, Pernambuco, Rio-Grande do Sul e outras.
Nesta côrte, melhor do que em qualquer outro Jogar, pela
ahímdancia de aguas e conçentraçã9 de população· e fle .riqueza, se teria· podido realizar por em preza este serviço
publico;· fez-se isto? expoz-se ao corpo legislativo francamente tal negocio? se lhe fez ver que o thesouro teria de
despender oito, dez e mais milhões de 'contos?
·
Quando se pretendeu realizar. a dispendiosa e opulenta
obra do Aterrado, essas successivas pontes modelos, de todas
as fantasias e gostos, se disse ao corpo legislativo o 'que se
ia despender.? Ensaiou-se o melhoramento dessa localidade
por em preza, á qual se déssem os: terrenos esgotados?
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA :- llluito apoiado.
O Sn. B1RÃO DE S. LounENCÓ : -Se a Inglaterra tem docas por me10 de .companhias,· como todos sabemos, que em
viagem ou recebendo en.aommendas, vemos nas contas-di.:.
reitos de docas,-e se podíamos imitar aque!la nação tão rica,
sendo nós pobres, porque, em vez de entregarmos essas construcções a companhias, despendemos com ellas milhares de
contos, com preterição de melhoramentos essenciaes?
O SR. FERRAz: -As companhias vinhão depois pedir indemnisações. .
O SR. BARÃO DE S. LouRENCO: - Não os déssem; e discuta"se semelhante objecto nâ 311 discussão da lei relativa á
União e Industria. Não creio que a tal respeito os homens
conscienciosos têm cumprido seu dever, quando se limitão
ao simples voto, e mesmo á consignacão deli e especial;
porque sua palavra prestigiosa talvez pÜdesse evitar o damno, contra o qual se revoltão .
. o Sn. FERRAZ.: -Isso é com o Sr. Silveira da niotta?
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Oh I
. O SR. BARÃO DE S. ~OU?ENÇO :-Não é com pessoa alguma;
e para responder ás mdtrectas sobre reclamacões de campa~
nhias. Portanto, se quizerfazer um1r avaliaêão ·do que se tem
feito, poderei r.estahelecer a minha proposicão-de muito se
haver despendido sem autorisação do corpo legislativo, embirl'ando-sc sómente com os melhoramentos das fortalezas. Nestas
circumstancias, para que abusar da ignorancia do um pobre
provinciano, e perguntar-lhe: Quaes são essas despezas não
autorisadas? Eu tenho assento nas camaras depois do 30 annos ; e fui muita. assíduo até poucos annos proximos, e sei
alguma cousa de nossa historia .•
O Sn. FERRAz :-Não tinha morrido?
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA: -Elle tem telegrapho para o
outro mundo.
· O SR. BARÃo DE S. LounENr.o :-Não deixo· de o ter.
Quando vi fazer-se ~o c.áes da Gloria, admirei a obra, e cuidei
que ~cava no que. VI; porém quando voltei admirei mais a
duplicata l Gostet de ver um segundo caes pelo mar dentro l
e não vi semelhante obra em planta, orcamento e pedido de
autorisacão. Agora vejo mencionadas despezas feitas de centenas de· contos para Tijuca, para l)etropolis e para muitos
outros Jogares, e não descubro as respectivas autorisações.
O SR. PARANrros: --Petropolis é. da província do Rio de
Janeiro.
· O ~R. BARÃo DE S. LouRENÇO :_;,Quantos centos de contos al1 despent!Grão os cofres geraes ? Onde vi eu discutida a
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grande quantia, superior de 1,000:000$, talvez, com a nova
casa da moeda, que .!Jem podia esperar melhores tempos ?
O Sn. SILvEmA DÀ MoTTA : -Sem havei· que cunhar.
OSn. BARÃO DE S. LouRENr.o :-Trouxe tudo isto para confrontar com n estranheza que observo do. attentado de con~
certos e melhoramentos, autorisado pelo enthusiasmo e liberdade do povo, para o habilitar a repellir uma injuria imme ·
diata e de _qualquer cruzeiro l Avancei, Sr. presidente, (e
foi quando V. Ex. se dignou maltratar-me) que debaixo da.
impt·essão de uma injuria, nenhum homem, nacão alguma
po,dia.ou devia mesmo ter o sangue frio de caic'ular, como
ppece ser a opinião prudente do nobre senador pelo }latoGrosso, que entende. que o aggravado deve pesar bem se o
desaggravo não o aggravará rnais t· Felizes os que podem
assim calcular l O homem pobre póde ser honrado, e' o fraco
p.óde ter dignidade: quando as duas virtUdes succumbem aos
do.us infortunios ou defeitos, é porque não tinhão o devido
ahcerce.
·
o que é verdade. é que não se- ameaca tão facilmente,
ainda ao fraco, quando se conhece que elle· não cedera, e qt:e
o ameaçador terá de recorrer á execução. Creio, portanto,
que, se as nações da Europa se convencerem de que nós ~ão
cedemos ao medo ou á ameaca, recorreráõ a esta medida
quando 'dispostas á violencia ·e á guerra; os casos ou os
con.flic!os serão menos numerosos, mais. estudados, talvez
mms JUStos e sempre mais dignos de nós. Uma g11erra
c.om paiz tão. distante é sempre dispendiosa, e,s~ fará na ultima extremtdade, com a discussão. não só do pa1z que a quer
emprehendcr, mas de toda Europa. Vü~á uma· grande esquadra
emfiJl1 castigar-nos; teremos do ceder á forca, como· tantas
nações briosas têm cedido 1 o que nos não deshonrará ; porém
não so[reremos o insul'to de qualquer vilão ruim.
Sr. presidente, eu disse já que era um orador tímido, e que
as .provocações ·me fazem. desviar do m.eu· prop~sito·. Eu não
qmz fazer de valentão; obrtgarão-me a ·d1zer algumas palavras .
que não teria dito, e. nem mesmo desejava que fossem tnmadas. pelos tachygraphos; quiz mostrar apenas que sabia ·af.
frontar os perigos, que meu dever o exigia, e dCpois tambem o
[}!'Ovar quando não era perigoso á sociedade por minhas doutrinas fortes e decididas. Recorri, pois, á minha vida· publica, afim de apartar de mim a id,éa de precipitado e i~prudente...
.·
· .
o SR. SILVEIRA DA nroTTA :-Ninguem.inculcouísso.
O SR. BARÃo DE S. LouRENço :-No meu passado não se
acha fundamento para este juizo.
·
·· ·
O Sn. FEnnEmA PENNA :-:Apoiado.
·
O Sn. DAnÃo DE S. LounENflO :-:-Com estas explicações
me dou por satisfeito.
•
o 111.1·. Fei·I·eira Penna: -- Agradecendo ao nobre ministro a benevolencia com que tem attondido ás minhas observacões sobre diversas verbas do areamento da marinha G da.
guêrra,ainda aproveito a opportunidade para fazer otitrâ c~m
o fi~!~ de obter de S. Ex. alguns esclarecimentos de que
preCISO.
Antes disso devo declarar que, apezar das razõ~s allegadas
pelo nobre minis~r.o,não posso conformar-me com a· disposição
do art. 28 addittvo, pela qual se permitte que os mestres
e ~ontramestres das officinas dos·. arsenaes, que contarem .
mats de 30 annos de serviço, e, por sua idade ou enfermidado
não puderel!l trabalb~r, sejão dispensados do comparecimento
nas ~·es~ectiyas. offi~mas, continuando a perceber o o1·denado .
ou dwrw estabelec~da para os lagares que occupavão. · ·
Em~ora se dig~ quo esses operarias continuaráõ a prestar
o scrviÇ,O comp~tiVelcom o seu estado de saude,o que mo par~cemms c.o~t~ e que desde o momento em que obtiverem a
dis.penaa so mw aos arsonacs no principio de cada me:<, ou
qum~cna,pa~a receberem osalario; e, importando isto uma·vcr-·
dadeirapensao ou ~posentad?r!a,não pódà a faculdade de concede-la ser con[er~d~ aos .mm1stros por mantlira tão ampla
qua~do a constttmçao exige que as mercôs pecuniarias con
cedidas pelo poder executivo)iquem dependentes do exame~
~5
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approvação da assembléageral, se já não estiverem designadas
e taxadas por lei, como não estão estas de que se trata.
Reconheço, como,ji't declarei,que não só aos mestres e contramestres, mas tambem a quaesquer outros operarias, que
depois de longos e bons servicos nos arsenaes se acharem
impossibilitados de tontinuar a· preeta-los, devcr-sc-ha ministrar, se não por direito ri~oroso, ao menos por equidade,
os recursos indispensaveis ymra resguarda-los da miseria;
mas nunca a totalidade dos salario's que percebem cm activo.
servico.
No. regulamento dos arscnaes de marinha de 30 de abril
de 1860 ja se achão estabelecidas algumas disposições, que
convirá rever, para que esta importante materia seja definitivamente regulada por lei, 0 de maneira que, prevenindo os
muitos abusos a que póde dar Jogar 0 arbítrio, garanta ao
operario invalido um vencimento correspondente ú natureza
do seu officio, á sua posição social, e ao tempo e importancia do serviço que houver prestado. ·

0

.o Sn. FERREIRA .PENNA : -Sendo, pois, tão limitado o
serviço que c[ectivamente prestão os capellães dos corpos,
quando não estão em campanha; cabendo-lhes vencimentos
superiores aos dos officiaes combatentes de Igua[ graduacão,
e devendo ellcs ser dotados da instrucão e mais requisitos
neccssarios para o desempenho dns obrigações que os regulamentos lhes impoem,parcce maniCesto que ninguem se acha
em melhores circumstancias para dirigir as escolas regimentacs, como os de alguns arscnaes, e outros estabeleci·
mentos militares já dirigem as que ahi existem.
o Sn. l>oMrEu: _Apoiado.
O Sn. lrEnRmnA PENNA :. - Desejo outro-sim saber
quaes as vistas do nobre ministro qnanto ao modo de fazer-se o serviço a cargo dos coneios da secretaria de estado
dos negocias eh guerra, desde que os Jogares forem supprimidos, como determinà o art. 27 additivo. Se o nobre ministro entender que sem inconveniente álgum podem· elles
ser suhslituidos por praças de cavallaria do exercito, cab~r-me-ha a satisfação· de ver já adoptada em parle u.ma medtda, que por vezes tenho lembrado para todas as secretarias
de estado, e que poderá ser posta em pratica, poupando-se
talvel 30:000;f) do que actualmente se despende, como ainda
ha poucos dias mostrei por maneira que me parece incontestavel.
·

Estando comprehendidas na verba instruccão militar as
escolas regimcntaes de instruccão primaria, ten~o-se com e!las
despendido no exercício de· 1861 -1862 a quantia de
9:138.:f}078, c pedindo· se na propo~ta do governo para 0 de
1864-1861) a de 12:360~, desejo saber se o nobre ministro
da guerra julga ou não possível melhorar o ensino que se
deve dar ás praças, e ao mesmo tempo fazer alguma reducçiio na despeza, incumbindo a direcção de taes escolas, não a Jlara a verba- Gratificações diversas e pfudas de custo,
officiaes subalternos ou inferiores, como até agora, mas aos § 11,pede-se na proposta. do governo a quantlil de 163:200$;
capellães. dos corpos.
mas uma emenda da outra camara a reduz a 109:2.00$, supprimindo as gr:1 tificações dos 1M recrutadores.
O Sn. PoMPEU : - Apoiado.
Pelo regulamento de 1 de maio de 18ã8, os encarregados
O SR. FERREIRA PENNA :-Para que bem se conheca quanto do recrutamento, quer fossem officiaes do exercito ou da
é praticave.J. e conveniente esta medidil, chamo a atienção do guarda nacional, quer autoridades civis ou judiciarias, tisenado e do nobre ministro sobre o arf. 9° do regulamento de nhão direito de perceber 10$ por cada recrutado e 20$ por
24 de dezembro de 1850, que designa as attribuicões e deve- cada voluntario que apresentassem ; mas o decreto de 21 de .
res dos capellães militares, e sobre o modo cQÍUo tem sido agosto de 1861 fixou-lhes o vencimento em 60$. mensaes, e
executado.
.
para essa despeza pede a proposta do governo 54:000$, calDiz esse artigo : (lendo) cc Os capellães militares são con- culando-a sómente para seis mezes do anno financeiro.
siderados como verdadeiros parochos dos corpos em que serAlém de entender que, sendo supprimidas por 'um artigo
vcm,eseus deveres principaes são: dizer missa ás tropas, con- de lei commissões creadas pelo governo em virtude de facul!essa-las,dirigi-las em todos os actos religiosos, bem como nos dades que lhe competem, poderá elle ficar embaracado, e
princípios da boa moral, convencendo-as sobretudo com o seu prejudicado o servi9o quando a experiencia mostre a· necasexemplo ; accudir com os soccorros da religião aos en[ermos e sidade de restabelecer taes commissões, julg-o muito diflicil;
mpribundos ; encommendar e acompanhar os mortos a seus se não impossível, encontrar em cada um dos districtos do
jazigos, sem que por taes actos rccebã.o estipendio algum. )) imperio quem desempenhe gratuitamente o penoso encargo
Tenho 'em lembrança que um dos mais illustrados uos nos- do recrutamento por maneira conforme á lei, e correspondensos prelados observou-me, em conversa particular, que este e ás necessidades do exercito; mas, para pronunciar. o meu
artigo, declarando que os capellães militares devem ser con- voto sobre esta emenda, esperarei ainda os esclarecimentos
·siderados como ve1·dadeiros parochos elos corpos, excede os que houver de dar-me o nobre ministro.
limites do poder temporal, c ofi'ende os direitos e attribui9õcs
Não posso, nesta occasião, Sr. presidente,. deixar de redos vigarios das freguezias onde se acharem os mesmos cordar com grande sentimento meu um caso, que. me parece
corpos. ,
·
realmente digno de especial menção, e proprio para . motivar
O Sn. POMPEU:- Apoiado.
mui justas queixas, não tanto contra o nobre ministro da
0 Sn. FERREIRA PENNA : _ :Mas 0 que se vê na pratica é guerr.a, embora pertença á , sua repartição, como contra os
que as funccões do capellão de um corpo estacionado em seus 1llustres collegas, os Srs. presidente do conselho e miqualquer cidade ou villa limitão-se quasi unicamente a en nistro do imperio, visto que a questão tem mais de politica
.
do que de administrativa.
.
commendar os mortos, e a dizer missa aos domingos e dias0
h d 0 b
·
6
santos ; que muitas vezes a tropa deixa de ouvi-la por acharcaso que, aven
no re mimstro do imperio em
50 toda occupada no serviço da guarniHãO ; e que nunca fal- sessão de 28 de julho declarado solemnemente perante o setão outros padres que a digão, havendo até empenhos de nado, como se vé do seu discurso publicado no Correio lJlercertas irmandades para que seJ'ão preferidas ns suas igrcJ'as, cantil de 12. de agosto, que o governo .expediria as ordens
b
necessarias para suspender-se o recrutamento durante as
porque as andas de musica dos corpos, attrnhindo maior eleições municipaes, e estando 'j<i mui proximo 0 dia 7
concurso de povo,tornão o acto mais festivo c solemne.
~e setembro, taes ordens não forão ex.pedtdas, e 0 recrutaA disposição do artigo que impõe aos capellães o dever de mento continúa a ser feito, até com violcncia, em diversas
dirigir as tropas cm todos os actos religiosos, e nos princípios províncias, segundo as noticias publicadas pela imprensa
da boa moral, convencendo-as sobretudo com o seu exemplo, talvez com a unica excepção· da do Espírito-Santo, onde~
tem sido de tal sorte postergada ou esquecida:, segundo me digno vico-pre.9idcnte expediu com cfl'eito uma circular na~
consta, que nem ao menos para tomarem parte nas ornr.ões quelle sentido.
··
··
diarias se jtt!gão elles obrigados a comparecer nos quartcis ; Eu não acreditava, mesmo. presumia, que fa.cto de 8 emo.
c, quanto á administração dos sacramentos aos enfermos c
moribundos, é igualmente certo que nos lob"'ares onde lla lhantc natureza, que. tão flagrante contradição entre as pro·
b
mossas c o procedimento do governo pudesse dar~se cm
·
·
·t
guarmção mais numerosa exts em tam em hospitaes com tempo algum, c ainda menos estando ú. testa da publica ad-·
seus capellilcs, a quem cabe esse dever·
mimstraçã.o um ministerio que se. ufana. de ser nã.o .só libe~

°

O Sn. PoniPEU : - Ou ao parocho da freguezia.

ral, mas hberalissimo.
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SESSÃO EM 26 DE' AGOSTO 'DE 1864.

o Sr: ministro da ~~~·lnhlt, (i~terino da guerra):
Sr. pr,esidente, tendo em toda a consideração as obscrvacões que acaba de fazer o honrado senador pelo Amazonas
peairei alguns·momentos de· attenção ao'senado para ros"
ponder lho. ·
· ·
Entende o. honrado senador a quem me refiro, que a· instrucção militar lucraria muito com o emprego dos capellães
no magisterio. Este pensamento do honrado senador é digno
de toda a attenção, tanto mais porque com effeito em alguns corpos do exercito já os capellaes são, os encarregados das escolas. A minha pouca experiencia sobre estas
materias, todavia, me tem feito comprellender que, com
qu~nto por esse meio possamos colher melhores resultados,
elle não deixará de ser na pratica muito mais oneroso aos
coft·es do estado. Um ou outro capellão, que tenho conhecido empregado nesse serviço. exigem, e com alguma razão, uma retribuiç.ão proporcionada ao accresci:mo de trabalho, e nuo pequeno: que sobre clles pesa.
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essa emenda, persuadido que do sua realizacão, em vez de
males, resultará beneficio ao paiz.
·• . . .
Deseja tambem saber o honrado senador por quem será
feito o servico de correios na repartlcão da guerra, uma vez
que sejão esses logares supprimidos 'da maneira JlOr que um
artigo addiLivo pres.creve neste orçamet:~to. E' meu pensa·
ment~, senhores, c_onfiar o serviço de correios a praças do3
corpos de cavallarta.
Q Sn. FERRE mA PENNA:- Estimo muito ouvir isto.
O Sn .. MINISTRO DA nrARINIIA:- Acredito que este serviço
será, não só mais bem feito, visto que essas. praças tem disciplina, estão sujeitas á. subordinação' milttar, como com
grande economia para os cofres publicas.
O Sn. FERIIEIRA PENNA:- Apo}ado.
O Sn. MINISTRO DA !IIARINnA: - Finalmente, observou o
honrado senador, a quem tenho a honra. de responder, que
lamentava profundament~ que o governo .I~ão tivess~ exp~··
O Sn. FEnnEinA PENNA: - Os vencimentos actuaes não dido, como fóra promettido pelo Sr. mtmstro do Imperto
são inferiores ao serviço que elles prestüo.
neste recinto, ordens tendentes a fazer cessar o recrutamento
O Sn. 1\IINISTno DA niARINITA: -Em todo o caso é uma durante a quadra eleitoral que atravessamos. Sr. presidente,
obrigação nov~, que não podia ser imposta, sem que uma não tenho recebido ultimamente nenhum recruta. Como decompensação viesse a par de novo encargo. A idéa, pois, em legado do governo imperial, por mais de uma vez, em quasi não é mít, mas, para ser realizada, exigiria sacrificios dras desta ordem, nunca entendi necessario que o governo
que augmentarião consideravelmente as despezas deste ramo me prescrevesse a suspensão. do recrutamento ; assim se tem
praticado por muitas vezes no paiz, e agora mesmo se está
de servico.
- Entenae tambem o honrado senador, a quem respondo, praticando. Parece-me, pois, que o reparo do honrado se·
que a suppressão da verba correspondente a gratificanão, nador não tem fundamento.
. quo percebem os recrutadores no imperio, importará' em
O Sn. FERREmA PENNA: -Depois da eleição ficaremos saprejuizo do recrutamento. Eu não dissimularei ao senado o bendo disso.
que penso ácerca desta innovacão. !\linha experiencia de
O Sn. MINISTRO DA GUEnRA.: -0 facto é real: nas partes
admil!istração em álgumas proviricias me fornece dados
suflicrentes para comparar perfeitamente os dous svstemas. semanaes que recebo já não vem a apuração de um só rc~
J>or mim observei, senhores, que no tempo, em que o re- Cl'ula.
crumento estava confiado ás auti>ridades policiaes, el.le se
O Sn. FERREIRA PENNA: -Na côrte.
~azia. co~n me_nor vexame. e. maior provcit? para o serviço ;
O
Sn. IIIINISTR o DA GUERnA :-Nas províncias mesmo. Ao
Isto e, nao havia tantas queiXas, como depois houve, e obtive
sempre maior numero de recrutas. Inclino-me, portanto, a tempo em que se julgava neste recinto necessa.ria a recomcrêr que, se voltarmos ao antigo systema, lucrar-se-ha quer mendação do governo a esse respeito, as suas ordens não
chegarião a todas as províncias, e lá onde chegassem as
por um, quer por outro lado.
palavras do discurso do nobre ministro do imperio 1 desappaNesse tempo percebião as autoridades policiaes um tanto receria a duvida se existisse. Accredito, pois, que os delegapor cada recruta que apuravão, mas não occultarei ao senado dos do govcrpo, comprehendendo a lei cqmo devem entender,
que niTo achava proprio nem digno da posição da autoridade terão suspendido o recrutamento.
'
·
civil, perceber uma gratificação. por cada individuo quereO senado me permittirá ainda que continue em algumas
crutasse para o serviç9 do exercito ; mórmente quando na observações que julgo serem devidas aos honrados senadores
espbera das attri~ui9õ~s das autoridades policiaes cabe per- que hontem tomárão parte na discussão.
feitamente a attrtbmçao de apurar recrutas nos seus distl'ic·
O senado ouviu como mereceu reparo a remonta ·da
tos. Este encargo por ellas exercido não augmentava sobre cavallaria do exercito no Rio Grande do Sul. Com e[eito, ·
modo a tarefa de sua posicão. Conseguintemente penso que senhores, a compra de cavalhada para·o serviço no Rio
supprimindo se a verba desÍinada ao pagamento dos recruta- Grande do Sul é ma teria. que merece muito séria atterição e
dores que existem no impel'io, e não consignando-se mesmo profundo estudo. Desde longo tempo, que observo, que cenquantia para•gratificação ás autoridades policiaes incumbi- tenares de ·contos de réis se despendem consecutivamento, e
das desse serviço, ha do o exercito lucrar, porque teremos quando chega a vez de precisarem n6ssos corpos arregimaior numero do recutas, c hão de haver seguramente me- mentados de cavallaria para obi·arem, não temos cavalhada.
nes queixas do que tem havido depois da creacão dessas en- O mal. Sr. presidente, deste estado de cousas não depende
tidades.
•
·
tanto dos homens, yem do systema, que se tem seguido até
Sr. presidente, a idéa em si era boa; mas levada á prr.tica agora. Entende-se; que o governo deve tor depositas de cative occasião de observar, que produzia ~érios inconvenientes. valhadas na província do Rio Grande do Sul, que deve conNão se diga que essas entidades incumbidas especialmente do servar campos, que deve fazer despezas com pessoal extraorrecrutamento nfio tinhão a diligencia necessaria para bem dinmJo, incumbido de ~uidar dessa cavalhada; e por isso
preencherem seus deveres; algumas reconheci que cumpriiio conservão-so os campos, fazem-se despezas e comprão-se
bem sua missão, ·que fazião esforços pura dar no tempo mar- cavalhadas. Quem tiver a experiencia pratica, não deepocado pelo governo o numero de recrutas que lhe fôm desig- cas passageiras, mas constantes, á vista dos factos que alí
nado ; mas o senado sabe que, recabindo de ordinario essas se succedem repetidas vezes, vit·á no conhecimento de que este
nomêaçõcs om 0fliciaes do exercito, ou já reformados, ou da systema ó máo c quo convem tratar dos meios de r~meforca actjva, clles não tinhão a se11 alcance os meios necessn- dia-lo.
·
rios para se transportarem de um ponto para outro, nem forca fl,~:A existcncia ou deposito de g-randes ·cavalhadas trouxe
á su~- disposigã?· Na ac9uiesccncia destes recursos, que de~ sêmpre em resulta(lo grandes perdas para o thesouro. ·O que
pendrao de ou!ros, · perdw-setempo e despeza, de sorte que disse hontem nesta casa o nobre senador pela pro:vincia da
não se prcnclua no prazo marcado o numero de recrutados llahia a este respeito é ver~ade ; esse deposito a cargo do
exigido, e aquellcs que se obtinbiio ficavão muito mais governo importava grande despeza c prejuizo. A conservação
caros.
. d:t cavalhada nesses depositas é diillcil, embora tenhamos
Por essas considcracões declaro ao honrado senador a quem tido mais de uma vez zelosos ofliciaes encarregados delle ;
respondo, que aceitei' do muito bom grado na outra camara não é possivel evitar os extravios dos campos para fóra ; ó
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grande o prejuízo que disso provém e a mortalidade é exces- viveiro do praças que em um futuro mais ou menos longo
si.va. Eu entendia, pois, desde longo tempo que a realiza- poderão tambem alimentar as fileiras do exercito.
.
cão de uma outra idéa que neste momento aventuro. ao sena- . Medite o senado. em uma organis~ção feita do modo que
do, pedindo sobre ella a meditacão dos homens praticas, evi- t1vesse o estabelecifnento, não os pewres soldados de nossos
taria esse mal e traria ao thesoúro grandes economias.
corpos arregimentados, mas aquclles que fossem casados, que
Eu fundaria pequenosestabelecimeutos a cargo de cada um pelo seu comportamento mostrassem mais amor á fainilia,
regimento, em vez tios grandes depositas por conta do esta- mais dedica cão ao trabalho, e que estivessem debaixo: de
do. São hoje conhecidos na nossa linha divisaria todos os uma disciplina compatival com uma desta ordem; ahi os filhos
}Jontos cstrategicos onde convém, que permanccão os corpos desses soldados, recebendo a educacão que podemos dar'-lhe
de cavallaria de linha. Pois bem, senhores, nas"immediaçiles a par do.uma ins~rucç~o. apropriada,· ~dquirindo os costumes
de cada um devia o estado procurar fazer a acquisiçãe de e os hab1tos da VIda militar, pelo reg1men em que nascêrão;
lima certa e determinada área de campo, onde esses corpos se dedicarião mais ~'lrde, seguramente ; ás fileiras do execito
podessem conservar a cavalhada que 'lhes é distribuída.
· onde seriãiJ bons soldados.
Quem conhece a P.specialidade do serviço nas front~iras
Expresso assim em resumo o meu pensamento a respeito
do Rio-Grande, verá que o grande consumo o extravio do dtlSta instituição, acreditem os nobres senadores, a quem
cavalhada que todos os annos se observa, não pl'ovém tanto respondo que os acompanho no desejo que têm do ver esta
tio servico ordinario desses corpos; el'les achão-se.acampa- instituicão melhorada.
.
4os nas 1mmediações de certas povoações, e comquanto nem
Obsei·vou-se tambem que continúa o máo estado do reci:utodas as prar.a:s permanecão constantemente montadas, toda- tamento no nosso paiz. Esta questão, como sabe o senado, ó
via é certo que um detet~minado numero dellas eífectivamente uma questão antiga; não serei eu quem venha contradizer o
está. Não ha nas immediações dessas povoações, pr!la sub- pensamento daquelles quo desejão ver este imposto de san- ·
divisão dos campos, e grande concurrcncia de cavalhaciM gue mais equitativamente distribuído na nossa sociedade.
pastagens abundantes e necessai·ias para alimentaçãb da 1· .. · . Existem ha muito tempo diversos projectos que têm sido cm
valhada dos corpos em effectivo serviço. e no fim de Hi diu~, diversas épocas apresentados ; é materia que dependo de osou pouco mais essa porção de cavai! os destinados para o ser- tudo, porque e!la é em si mesma, senhores, grave e delicada,
viço ordinario é recolhida ao deposito da nação em estado e tem sido, por circumstancias que não me é dado agora disque, ou pela maior, parte .. morre, ou largo tempo leva para cutir, adiada de um anno para outro.
.
robustecer-se. Se, pois, senhores, dispozesse cada um desses . T?~os sab_em a difficuldade com que as administrações proregimentos nos contornos das povoacões onde estão acanto- vmc1aes lutao para preencher as quotas de recrutas que lhes
nados de uma arca bastante de campo, onde pudesse facil- são distribuiaas. Em algumas 'províncias não ha tanta remonte haver snbstituicão de uns por outros, onde o proprio pugnancia como em outras pelo serviço das armas ; nestas
regimento sem despéza nenhuma para o estado se encarro- o recrutamento é mais facil ; em outras a repugnancia é
gasse de sua conservação e costeio, e até mesmo da criação tão decidida que, por mais vehemente que seja o desejo da
necessaria para a remonta futura, acredito que o thesouro autoridade para preencher o numero daquellas praças que
lucraria pela .diminuição de grandes som mas que despende lhe são destinadas, não pódo deixar de esbarrar diante do
todos os annos na acquisição de cavallos para a remonta da embaraços que surgem de todos os lados.
cavallaria do exercito.
O Sn. vrscONDE DA BoA-VIsTA: -Então elles vêm por sua
O estado das colonias militares, Sr. presidente, merecem vontade ou forçados?
tambem a attencão dos nobi'es senadores; com effeito, senhoO Sn. nnNrSTRO D:l. MARINIIA:- Se, portanto, senhores, de
res, o que entre nós chamamos colonia militar é uma insti- longa data se pensa sobre esta materia:; se todos, mais ou
tuição que não merece esse nomo. Vejo que os regulamentos menos procur~o empenhar-se em uma solução razoavel para
que as instituirão são .previdentes, contém disposicõcs bem ella, eu acred1to que os nobres senadores farão a justica do
meditadas, mas tenho observado que estas instituições assim crer que, á semelhança de meus antecessores, faço votos
chamadas l'lão preenchem o fim da sua creação. As colonias para que cheguemos a um resultado vantajoso.
militares que tenho visitado no nosso paiz, e que de perto
Encerrada a discussão, c retirando-se o Sr. ministro com
C?nheço, não são mais do que a séde de destacamentos orgamsados com praças dos corpos arregimentados; poucos são as mesmas formalidades com que foi recebido, procedeu-se á
os ~.:olonos paisanos,que se encontrão aggregados a esses pe votação do art. Go, do cada um dos·§§ e das respectivas
qMnos nucleos. Quanto ás praças é facil de conceber quo, emendas.
com certeza de que serão substituídas dentro em pouco temAr~provado o artigo, salvo o alg~rismo, foriio approvapo, que não lhes é dado prever, nenhum interesse as liga ao dos wdos os paragraphos que não tlverão emendas, e Corão
solo. Por outro lado, quando se trata de tirar dos corpos rejeitados os demais, quanto aos algarismos, sendo approiU'regimentados algumas praças para essas colonias, como vadas as emendas da referida camara aos me~mos para- ·
ó nat1tral, cada comm•andante trata de desviar das suas filei- gyaphos, inclusive a additiva ao§ 11, que supprime as gral'as o que tem de peior na classe de soldados; é em geral tificações dos recrutados.
com praças desta ordem com que têm sido formados estes
o Sl•. 1'9ilvchon diA J.Uotta pronunciou um discurso que
estabelecimentos, o por isso não medrão, não se desenvol- publicaremos no appendice a este volume.
vem.
Passou-se ú discussão do artigo 7° da dita proposta es'
Eu penso, porém, senhores, que, longe de tirarmos esta tando presente o Sr. ministro da fazenda.
l?oi lido, apoiado c posto em discussão, o seguinte
instituição da reparticão da guerru para qualquer outro mi
nisterio, valia bem a i1ena procurm· ainda um meio de molhollEQUEniMENTO.
ra-la. (Apoiaclos).
cc ncqueii·o que a discussão do areamento da fazenda se
O S1t. PAnANrros: -Diminuindo o numero.
adio para depois da discussão do areamento de agricultura.
•
O Sn. MINISTno DA ntAmNrrA : - Se nos limitarmos a con · -Silveira da llfolía. >>
Scn!l~ approvado. o requerimento, .o estando presente o
servar aquellas que, por sua localidade sobre as fronteiras,
oíferecem um ponto de apoio e de observavacão diminuintlo Sr. mwistro da ag-I'!Cultum, commerc10 e obras publicas
assim o numero e a despeza que fazemos com· as actualmente ~ntr·ou ~m discussão o. artigo 8° da mesma proposta, com a~
existentes: e se pudermos fazer com que os soldados qne as respechvas emendas da camam dos deputados. ·
compõe sejão desligados dos corpos de que fazem parto, para
o !!la•. Silvch•a tla IOfottn pronunciou um discurso
pertencer exclusivamente a colonia, o soldado acharia no qu~yublicar.emos no appendice.a este volume.
solo e no trabalho a prosperidade da família. Eu encontro
l<tcou a thscussão adiada pela hora; e o Sr. presidente
nesta idéa assim concebida, não só a possibilidade do, desen- deu para ordem do dia s~guinte :
.
volvimento desta instituição, como atô o germen para um
1a parte.- (Ate a chegada do Sr. ministro).
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3a discussão da proposição da ca~ara dos Srs. deputados:
approvandc a pensão annual concedida por decreto de G de
agosto proximo ·passado á D. Constan~<'l de P.aiva Lopes
Gama, filha: legitima do finado visconde de Maranguape.
1a dita, approvimdo o decreto n. 3210, que proroga por
cinco annos o prazo concedido a José .Tacomo Tasso, por decreto n. 2~M de 27 de julho de 18a9, para explorar os logares do interior d ts províncias da Parabyba e Pernambuco.
2a dita, autorisando o governo a reformar a secretaria da
agricultura, commercio e obras publicas. '·,_.
As mais materias já. designadas, e bem assim:
.
1a discussão da proposicão da mesma camara, automando
o governo a mandar abonár a D. nlathildes Emilia deVasc.oncellos Pinto Leal, a importancia do meio soldo de seu !in.a·do mai:ido o brigadeiro ~lanoel Peixoto de Azevedo.
Idem, approvando o decreto n. 3091, de 7 de maio de 1863
que alterou o contrato celebrado em 17 de dezembro de
18ã9, com a companhia Brasileira de Paquetes a Vapor;
Idem, declarando que os filhos menores dos officiaes da ar·
mada, tom direito, repmtidamente com suas irmãs sQlteiras.
ao monte-pio da marinha ;
·
Idem, autorisando o governo a promover ao posto de
2° t~nentes os 1os pilotos Alfonso Henriques de Albuquerque
e nlello e João .José Lopes Ferraz e Castro; ·
2n parte. - Continuacão da 2a discussão da proposta do
poder executivo, fixando· a despeza o orcando a receita geral
do imperio.
•
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.
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tados approvando a pensão animal concedida por decreto de
Gde agosto proximo passado a D. Constanca de Paiva Lopes
Gama, filha legitima do finado visconde de )Iaranguape.
·
Entrou depois em 1a discussão, passou para a 2~ e desta
para a 3a, tamb01n sem debate, a pzoposicão da mesma cama·
ra que approva o decreto n. 3.210, que prOt·oga por ã annos
o prazo concedido a José Jaconio Tasso llOr decreto n. 2,4U
de 27 de julho de 18ã9 para explorar os Jogares do interior
das províncias da Parabyba e.Pernambuco.
REFORnfA. DA SECRETARIA DA AGniCULTURA.
Seguiu· se a 211 discussão da proposicão da mesma camara
que autorisa o governo para reformar ã. secretaria de estado'
dos negocias da agricultura e a repartição do correio.
o §1•. §Uvcil·u da Motta (pela ordem) :- Sr. prest
dente, o que está em discussão é o projecto relativo á reforma
da secretaria da agricultura; mas creio q11e V. Ex. deu para
ordem .do dia, subordinando-o á presença do nobre rr~in!stro
da agncultura, para então entrar o orçamento. Desde que o
Sr. ministro está pr§sente, creio que V. Ex; deve preferir o
orcamento. Faco esta observacão sómente por esta raziio,e é
quê ba dias quitndo tratei destâ proposicão jú. opinei que isto
se devia discutir conjunctamente com o' areamento da agricultura, e assim, pefa ordem do dia que V: Ex. deu, conse·
gue-se o que eu tinha em vista, qtie era propôr a discussão
deste negocio á discussão do orçamento.
Estando o Sr. ministro presente, creifl que se póde dis:..
cutir a ordem do dia tal qual V. Ex. deu, que é entrar já
o orç.amento' da agricultura, e deixar-se esta proposição para.
depOIS.
O Sn. PRESIDENTE : - V. Ex. dá licenca? Em primeiro
·EM 27 DE AGOSTO DE 1864.
Jogar tenho duvida sobre a maneira por que'bei de executar u
PRESIDENCIA DO sn. VISCONDE DE ABAETÉ.
rlelíberagiio do senado. O s·enado votou um requerimento de
adiamento, que diz mais_ou menos o seguinte: cc Fique adiada
Su~niAmo.-Declaracã·o do Sr. pres!dente.-Ordem do dia.- a discussão do projecto para quando se· discutir o orçamento
111 parte.-PensãÔ a D. Constança de Paiva Lopes Gamma. da agricultura.}) As minhas duvidas referem·· Se ao tempo e'
-l'rorogação de prazo a José Jacomo Tasso.-Reforma da ao modo de executar esta rcsolucão .do senado ; mas isto
secretaria da agricultura e rerartição do correio. Discurso vêr-se-ha depois.
•
do Sr. Silveira da .Motta. Rcjeicão ílo'artigo 1° e adiamento
Quanto á observacão que fez o nobre senador, tenho de·
do 2°.-211 partc.-Orçamento ·da agricultum. Discursos dizer q.ue eu jà tinhâ declarado que estava em discussão·. o·
ílos Srs. visconde de Jequitinbonha, Jobim e Paranhos.
art. 1° da resolução quando entrou o Sr. ministro, e por conÁs 11. horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis- sequencia não posso interromper a discussão do artigo.
conde d~ Abaeté, n!afra, Teixeira de Souza, visconde de
O Sn SILVEIRA DA MoTTA:- Elle já estava ahi,·mns não
Sapucahy, l7erreira Penna, Dias de Carvalho, Jobim, niendcs estava na sala.
·
·
. ·
,
dos Santos, barão do S. Lourenço, Souza Queiroz, .Pompeu,
O Sn. PnESIDEN'rE:- Portanto está cm discussão o art.
Cu~?a Vasconcellos, Pimenta Buen~, Arauj~ Ribeiro,:-Car- 1o. lia uma emenda que veiu agora ú. mesa, mas é ao art. 2°
nea? .de Campos, Fonseca, marqu.ez .de Olmda, ha.;<Lo de do projecto, e portanto lêr-se-ha depois. .
·
nt.untt.ba, marquez de Itanbaem, Silvmra. da nlotta, Fw~?:· 1 17inda a discu>siTo do artigo to foi rejeitado, ficando adiada
FJguea·a ?e Mtllo, D. nianoel, ~antas, VISconde do Jeqlll~I- a discussllo do art. 2.o
'
.
nho~?a, VISconde de !taborahy, VISCOnde de Su~ssuna~. banto
Estando presente o Sr ministro da arrricultura passou-se ..
de lirap.ama, Zac~anas, S~uza Franco c Rodngues Silva, o á 2a parte da ordem do ci·
b
'
Sr. presidente abriu a sessao.
p "' · d'
:-· Ia ·d. l '
·
d
d
· Comparecêr:-o lo"'o depois os Srs visconde da Doa-Vista
rosehum a lscuss,w, a Iar a na sessão ante c~ ente, o
Ca_ ndido Captitta ~sconde do Unl"'~ay Pamnhos marque~ art. So da proposta do orçamento com as respectivas ~men' '.
~:>
'
.'
.'
' • •
da::; da camara dos deputados
do Abrantes, Candido Dor"'es, marqucz de Caxias, Dias VJCira,
.
. ·
Nahuco, Souza Ramos e Jlurtado.
·
e t.ill', visc~mdc de Jcrnuitiu!aon!m : - Sr. prcsidenFaltárão com cau·sa participada os Srs barão de Antonina, ~e, ?evo começar dando un2a satisfa9ã? ao n~bro ministro ~a·
harão de Cotegipe, barão de Thiaroim: barão de Quarabim, mariEba e da guerm por nao ter ass1st1do assiduam.enLe á disEusebio, I)aula Almeida, Paula Pessoa, Almeiga e Alburruer- c~ssao destes do~s orçamentos,e menos ter co~corndo com as
que, Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e ~Icllo e Ottoni.
~mhas observaçoes a fazer com quç S. E:c. amda melhor saFoi lida c approvada a acta da sessão antecedente.
tJsfizeEse ao parlumento com as mformações concernentes
Não houve expediente.
a estes dous orçamentos. Eu, Sr. presidente, não pude comO Sn. PRESIDENTE declarou que ia ofliciar ao Sr. ministro pm:ecer pam te~· esta honra, em consequencia de me ter arondo imperio, pedindo dia, hora e Jogar em que Sua lUagcstade tecido U~l accidonto, dando uma quéda de um animal na.
o Imperador dignar-se-ba receber a depu tacão do senado que quarta-feira. S. Ex. me desculpe; para o anno que vem cu
tem de pedir respeitosamente ao mesmo· aun-usto senhor a pretendo estudar sufficientemente estes dous relatorios, e
designação do dia, hora e Jogar da sessão imperial do enccr- ent~o oiTerecerei à c,onsidcraç~o do nobre ministro, quo.ó
ramento da asscmbléa geral.
mm to provavel que mnrla cont1nue a se-lo das duas reparti·
~:ões, tudo quanto entender sobre a matéria.
ORDE~I DO DIA.-ta PARTE.
O Sn. D. ]'iANCEL :-Quem chegará ató J{t'f
PENSÃO A D. CONSTANtlA DE PAIVA LOPES GAniA.
O Sn. ''JS CONDE Dil JEQUITINIIONIIA: - Eu, Sr. presidente,
Entrou em 3n diseusEITo, e foi sem debate approvada para tenho quasi qu~ convicção de ainda ser vivo nesse tempo,
subir á sancç~o imporia!, a proposiçiTo da camara dos depu· bem que utn dos meus nobres collegns quo se senta ao pé de
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mim duvide ; mas eu posso affirmar ao nobre senador que
tenho, se não uma certeza ·plena, toda fé fundada na maior
de todas as probabilidades.
. o Sn. D. niANOEL : - Certeza não tenho ; desejo, sim.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITIN)JONnA: -Começarei, portanto,
Sr. presidente, com ma teria ligada á minha quéda.

nha acabado a obra, não ha dia nenhum cm que não se tra-.
balhe no melhoramento dessa estrada.
E' preciso pôr u~ termo a isso, Sr. presidente, é preciso
que realmente nós não cheguemos ao ponto de não ter cousa
alguma apezar de querermos, é preciso que a capital do imperio tenha recursos para t?dos os seus ~ahitantcs. A p~pu
lacão agumenta todos os dras, Sr. presidente, ella sera de
{lia um aparte.)
io·o,ooo almas; quem vem ao Brasil procura. a capital do
V. Ex. disse a verdade; se ·houvera bom caminho, se a impcrio, e, de mais a mais, note o senado, julga da civiestrada da Tijuca estivesse em· estado de poder subir-se em lisacào do llraBil pela capital do imperio. Até certo ponto (!;;diligenci<t, estou intimamente convencido que nU:o me aconte- sim "deve ser, mas a outros respeitos eu quizera que se .nM
ceria o sinistro que me aconteceu. · ·
fizesse tal.
.
Oi'a,
como
é
possível
que
se
chame
a
população
estranO Sn. Sn.VEIRA DA nioTTA : - O cahir-sc de cavallos está geira para·um paiz sujeito á febre amarclla, não tendo
uma
agora contagioso.
estmda para um logat· (JUO é isento ~ess-a peste? V. Ex.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:-Scnhóres, é uma ne- sabe que hoje, pelas demonstrações medtcas, se tem reconhecessidade palpitante da capital do imperio ter uma estrada cido que a febre amarclla não sobe GOO toezas além do nível
de rodagem para o alto da Tijuca. Nesta occasiilo., Sr. pre- do mar: silo observações feitas, e que não ha muito tempo
sidente, eu niio posso esquecer-me da delicada attencão com me fez a honra de declar<11· o illustrado Sr. Dr. Valladão.
que o fallecirlo e nobre _marquez de Paraná recebêu uma Se, pois, a clevaç.ão. de GOO toezas basta para preveni!· o
pl:OJ!osição igu~l áquella que cu hoje faço perante o nobre individuo de ser vJctirna da febre amarella, se no alto da
Immstro da agncultura, commercio e ·obras publicas. Nessa Tijuca tem mais de GOO toezas, porque motivo não se ha de
occasião promovcu-S\' na Tijuca um abaixo assignado para fazer uma estrada rJue leve para este logat· ou o doente, ou
}Jrovar ao governo a necessidade de fazer uma "estrada de o convalescente, ou arJuelle que se quer prevenir contra a
rodagem para a Tíjuca; eu niTo qurz assignar a representaçfio, peste?
.
e d~clar~i, áquelles que ~e convidàrão para assignar, que
Portanto,
Sr.
presidente,
eu
tomo
de o~crecer
ass1gruma no senado. VIm para o senado, pedi ao nobre ao senado pela 11L vez uma emenda, acliberdade
estou
persuadtdo
marquez, que ~ra então ministro da fazenda. e presidente do que o se~a1lo, re.conheccndo-a justa, ha de app1:ova-la. deA
conselh.o, qu.e tlVCssc e~1 consi~emção aquella representação, emenda, Sr. prcsrdente, necessrta de desenvolnmento. ou
e contei a mmha historia; S. Ex. promettcu-mo e não faltou. explicacão,
e por esta razilo peco a V. Ex. que me permttta
Gastarão-se, Sr. presidente, mais dinheiros do que se dcvê- lê-la pãra que explique a raiao por que ella é um pouco
rão gastai", é verdade, mas não foi isso devido de fôrma al- extensa.
guma nem ás intenções, nem ao pouco zelo dessa administraAntes de dar ao conhecimento do senado a emenda, direi,
ção. V. Ex. sabe como os ministros são obrigados até certo Sr. presidente, que tudo quanto se acha aq·~i exarado J~ó~e
Jtonto a reconhecerem verídicas e exactas as ínformacões de ser objecto de um contrato, que ha emprezar10s que. acertao
seus subalternos; nilo é possível dizer-lhes: <r Não.>> Amaior as condicues exaradas nesta emenda, e que por me10 della
parte das vezes é indispensavel resistir á consciencia pro- nós chegamos a conseguir· o fim que pretendemos, isto é, o
pria para s~ s~jeitar inteiramente áquillo .que o sub tltcrno senado não pretende, nem pótle pretender, mandar fazer uma
pretende, prmc1palmente quar.do o subalterno é homem pro- estráda de rodagem que ainda tenh.a os mesmos defeitos que
fissional.
tem a actual, porque esta não satrsfaz.
Aqui no senado estão mu!to res~citaveis senado!es que asIsto acontece, Sr. presidente, á reparti cão da agricultura,
e perm~tta-.me o.no)H'e ministr·o que eu tenho agora a honra sig;núrão o ullimo nós-abarxo assrgnadoa que vem ao conhe
Je ter a mmha d1rerta que eu lhe declare que é este o maior ciri1ento do senado, e estes não hão de, de fôrma alguma,
barranco, ~ esta a m~íor difficuldade da mpartiçiT,o a que xar de merecer do senado o credito proprio de suas posideiS. Ex. presrde; para mrm é de todas os ministcrios o mais cões socíacs. Queremos, portanto, o senado deve ~~e.rer,
difficil. Na rcp~rtição da fazenda o nobre ministro f<tz o que üma estrada de rodagem que oíl'ereça todas as f~~Ihda~es
~ntende e aq~rllo que a sua illustrada consciencia suppi.íe nccessarias p_ara se .estabelecer ~!n systcma ~e dthgencws
.usto e propr1o para promover a prosperidade do paiz; a cliarias da crdade ate o alto da 1rJuca, e o mms barato que
~nesm~ cousa acontece relativamente á repartiçfio da justiça., for possi vcl.
A emenda, portanto, é concebida nestes termos. Na emenda
lmpeno e outras repartrcõcs; mas não acontece o mesmo relafivamente ús obras puhiicas. O nobre ministro quer que se da camara ao § 12 do art. 8° se diz o seguinte : (lendo.J_
<r Accresccntc-se -sendo 100:000~ para a construc~a? do
taça este melhoramento, mas os seus subaltemos dcclarão
que se não fnça, e m1o dcclariio directamente, lliio, é indi- um edificio pam o correio; e, em vez de 823:898~4-GO, drga- •
·
J?ctamente que. o fazem, e o nobre ministro não póde, de se 729:G23$80(J. >>
!lu hei de votar contra a 2a parte da emenda, e peço ao seorma alguma, 1r contra aquil!o que pretrJndem os seus sunado que vote tamhem contra, porque o' município neutro,
ballcrnos.
que conet;t rlc ·t1 legun~, ryue é, por exemplo, u_m pequeno
Assim, como cu ia dizend0, o nobre marrrucz ~iu com reino da Europa, tem d1rerlo pela grande populaçilO que enma~on. e dôt· de sua consciencia politica dcspendcr·-se mais cerra pelos impostos que paga , a gastar JlOlo menos
de 800:000$ na entrada da Tijuca para se fazer uma pes- 800:000;:3 cm beneficio proprio.
sima estrada.
O Sn. SrLYE!llA DA MorTA :-Elle gasta talvez tanto quanto
todas as províncias.
·
o.srr. StLVEmA DA ntoTTA: - 800:000$ I
O
Sn.
vrscoNDE
DE
JEQUJTINnoNnA:Ora,
na
emenda quo
o Sn. V!SCONEE DE JEQU!TINITONT!A :-mais de 800:000,$.
dá
os
700:000;~ se consignã.o 100:000$ para a construcção ~e
O Sn. SrLvEmA DA MoTTA:- Já se despendeu?
um odificio para o correio; c eu digo então: (lenrlo) cc InclUIO Sn. vrscoNDE _DE JEQUtTINnoNrrA: - Despendeu-se para dos 10:000,~ 11or mcz para a construcç~o desde já ~e uma
fazer atruillo quo v. Ex. vê, aquillo, Sr·. presidente, ropil.o, nova estrada de ro1lng-em, o as necessanas dcsapropmções,
rrue cada um do nós vê e oi.Jser·va~ que não ditlogar, sonão desde o holel do Commcrcio, junto das Aguas l{errcas, em
com grande risco, a subir uma segc, que os proprios animaes Andarahy, até o alto da Uon.-Vista da T_ijuca, não devendo
de cavallaria sobem mal. Só uma parle da estrada se achn t.cr de comprimento toda a estmda mats de 2, 1'93 braças,
calçada, as voltas s;io bonív~is, não ha um pontilhão, não ou trcs mii!Jas inglezas, e ~O palmos de largura\ nem deha uma ponte, não ha um boerro, não ha cousa nenhuma que clive mai~ forte do quo 1 cm 16 em toda a referrd~ e}ftcnsit·va para tornar a estrada melhor, sccca, •e por conscquen- ~ão; sendo o maximo do seu custo 300:000~, CUJO pagacía dignamente conservada. Depois que se dtsse lJUe se ti- mento intogral serú clfectuado, a mais tardar, em tres annos,
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sem vencimento de-juros, e devendo estar a estrarja aca- forão os capitaes ganhos nestas duas grandes fontes que fobada em 18 mezcs ou dons annos, no maximo. » Sr. pre· riio ao depois dar desenvolvimento á agricultura franccza.
sidente, para que nós tenhamos certeza .de que em toda a Nós devemos procurar o mesmo, não abandonemos de fórma
extensão da estmda não haverá declive maiot· do que um alguma o commercio, nem a industria, devemos promove-los
certo e determinado, ·é indispensavel marcar os dons pontos, · com todo o esniero; e é por isso que muito responsavel julgao ponto do começo e o ponto do fim da estrada, e, de mais a rei o nobre ministro da agricult.ura, commercio e obras· pumais, marcar a sua extensiío, porque, diminuída a extensão, blicas perante a nagão: se porventura S. Ex. não se esmeau~menta-se o declive, é consequencia neces6aria.
rar cm não perder occasião dP. dar o maior desenvolvimento
Se o· emprezario diminuir a extensão da estrada, quero a estas duas fontes de riqueza publica, ainda infelizmente no
dizer, não der tantas voltas quantas são precisas para subir berço.
a serra sem grande declive, necessariamente augmenta esse Estas considerações- gera.cs, Sr. presidente, deverião talvez
declive; logo,- é indispensavel marcar-se ao emprezario o fazer pensar ao senado que eu tenho· um projecto qu~ aprenum~ro de braças de que ha de constar a estrada toda, é o sentar a s. Ex.; não, senhores, a tanto não chega a minha
que eu faço : primeiro, porqua é preciso evitar o que se fez acanhada intelligencia. Eu, senhor presidente, no parlamento
"' na estrada da Tijuca; gastou-se muito dinheiro e boje não te- sirvo apenas de despertador, e felizmente, se eu sirvir de bom
mos estrada de rodagem para seges; em segundo Jogar, despertador, já posso dizer que fiz um importantíssimo serporque não desejo que o emprezario tenha maior lucro do vico ao meu paiz. E' como tal que eu chamo a attenção de
que aquelle que o corpo legislativo· lhe pretende dar, e elle s:Ex. para esta repartição, e por isso n~o me levará a mal
podia ter maiores lucros, se acaso diminuísse a extensão da s. Ex. que pergunte, nem 0 nobre presidente do conse1)10 ,
estrada, ponrue diminuía mais um pontilhão, uma ponte, e acredito eu, não me levará a mal que tambem 0 interr'Jgue,
assim por diante, o que não desejo que faça, e portanto áccrca da razão por que esta pasta está na interinagem, pelmarco-lhe a extensão, e dentro da extensão da estrada elle mitta-se-me 0 termo, ha tanto tempo, senhores. .
.
não póde augmentar o maximo do declive ali estabelecido.
Sr. presidente, marco tambem 18 mezes ·ou dous annos no Porque não se completa o ministerio,. e porque não se
maximo, porque ha emprezariog que tomão estradas para completa durante as camaras ? Que máo systema é este ?
far,e-las nesse tempo sómente com a despeza do th~souro de Porque motivo ha de se esperar que nos vamos todos em10:000$ mensaes, ficando os 100:000$ ou 120:000$ para se hora, e que se fechem estas portas, como se foramos estranlhe pagar no 3o a'lno, e por consequencia por prestaÇões de geiros, e estrangeiros de quem se devesse desconfiar, como
10:000$ e sem juro. Se ba e&ta facilidade, por que motivo se o ministerio devesse estar em luta constante comnosco,
não havemos nós de aproveitar isto?
receiando que descubramos alguma cousa, e que por ella va. Ora agora, quem é o emprezario, ou. quem é que declara mos saber outras, e por fim de contas se m\lnifeste um seque está prompto a fazer a estt·ada nesse sentido ?
gredo que o governo tinha muito acautelado?
E' justamente aquelle mais interessado cm que a estrada
Pot· esta fórma, Sr. presidente, o ministerio não promove
se faça, isto é, a compauhia da estrada de ferro da maxam- essa harmonia indispensavel entro o parlamento e o governo,
bomba ; e talv~z hajão, ou appareção outros cmpre~arios. entre o poder legislativo e o poder executivo ; parece que o
0 Sn. SILVEmA DA ~lOTTA : _ Sacrificio doce.
ministerio ainda se deixa dominar por essa doutrina d'J secuJo passado, que sustentava o principio de serem inimigos
O Sn. VIsCONDE DE JEQUITINIIONIIA : Para si ; entretanto natos o poder legislativo e o poder executivo, e por conseoutros não querem faze-lo.
quencia que se deverão tomar todas as cautelas para que um não
Eu tenho, Sr. presidente, creio que demonstrado conve- usurpasse as faculdades do outro e vice-v~rsa. Pois,não ·seria.
nientemente a necessidade da estrada e offerecido o modo melhor que o ministerio se tivesse já completado, que nós
pratico de a realizar.
tivessemos,por exemplo,o nobre ministro,actualmente interino
Agora permitta-me .o nobre ministro que eu chame a sua da agricultura, commercio e obras publicas, como proprietario
attcnção sobre um objecto que m~ parece digno da reparti- dessa secretaria? E digo bem proprietario, porque a palacão da agricultura, commercio e obras publicas.
vra satisfaz-me, explica completamente o meu pensamento;
• Nilo é preciso que eu declare ao senado, porque o senado proprietario, sim, para sempre, (rindo-sé) que não fosse de
sabe, este foi o pensamento com que separou esta secretaria forma alguma interino. Niio era isto melhor, ou que S. Ex.
da secretaria do imperio, quero dizer, o senado sabe que um cm vez de dirigir os negocias da agricultura, commercio e
dos primeiros deveres desta repartição é promover tanto obras publicas, continuasse a dirigir o5 destinos do paiz pelo
commercio e tanto quanto for possivel as obras publicas, po- que diz respeito ás ·nossas relações in~crnacionaes? Mas as
rém muito especialmente o commercio e a agricultura. Pa- duas pastas reunidas? O senado não VIU como S. Ex. o Sr.
rece em geral que uma nàção que promove muito a sua miuistro da guerra, que é tambem ministro da marinha, se viu
agricultura, ou pretende que a sua agricultura tome grandes como que constrangido, tendo de informar sobre duas redimensões e desenvolvimento, não cuida do commercio, mas partições ...
· ba necc~sidado absoluta de nós seguirmos uma marcha di- o Sn. D. lUANOEL :-N.ão vi esse constrangimento.
versa.
:Eu já em outra occnsião disse, Sr. presidente, que pare- O Sn. VISCONDE nE JEQUITINIIONIIA : -••• pelas quaes se
cia-me que o commercio e industt·ia havião de ser, para despende nada menos que metade da renda publica ?
assim dizer, as arvores onde nos iríamos abrigar no dies ir(]) o Sn. D. MANOEI.. :-V. Ex. não viu.
da nossa agricultura. Que a agricultura tem de passar por
uma crise, e uma crise sobre modo grave, não é preciso ser O Sn. VISCONDFJ DE JEQUITINIIONIIA :-Tem razão, não vi e
grande estadista, nemater o dom da prophecia, para dize-lo, V. Ex. vê com olhos com os quaes eu não vejo ; além disso,
e dize-lo com um determinado gráo de segurança. Bem, V. Ex. tem ainda razão, porque nunca vi um ministeriO" que
Sr. presidente; nós. havemos de passar por uma crise, c uma fosso mais prodigo de informações, posto que ellas fossem ... ·
crise não pequena; e do que ha do viver o estado, quaes hão V. Ex. acabe a phrase.
de ser os l'ecursos do Brasil nessa grande crise pela qual
O Sn. D. mANOEL :_:_Não sei o que V. Ex. quer dizer.
temos necessariamente de passar ? Sem braços; não ha agri- 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-~las 0 que eu queria
cultur01, e estes faltão; não se chamão outros e nem se enche dizer é que me parecia melhor que 0 mini,sterio se comp!e0 paiz do braços quando so pretende, nom na occasião em que tasse durante as camaras, e que não esperasse para se comelles são absolutamente necessarios; não é um capital que pletar depois. Todo 0 mundo sabe; Sr. presidente, que .o
vamos procurar, de emprest.imo a este ou aquelle banqueiro, nobre ministro da guerra não póde mais continuar a ser mipara com clle virmos ajudar e promover a nossa industria.
nistro pelo seu estado de saude.
ver a nossa industria, promover o nosso commercio, ·para
que.nos aconte9.a a nós.aquill~ que aconteceu á Fra.~ça, onde
O Sn. D. MANO~L :-Dize~ que está melhor com os ares
foi o commercw e. a mdustna quem ~alvo.u a agncultura; de Santa Thereza.
·
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0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINnONllA :-Esta é a opinião geral do Brasil, e menos põe-se as armas do· Brasil no exterior do
e, quando fique bom, póde tornar a entrar ; o que b11. nisto? saquinho.
lia, porém, na Franca um homem que tom lutado violentaO Sn. D. ~IANOEL :-Depois é nomeado outro ?
mente, o mais que é possível, com esta nova industria; o
governo tem premiado aquelle que fez ~a batata tambem taÚ Sn. VISCONDE DE JEQU!TINllONITA:-Porque não ?
pioca, c ultimarhente deu-lhe uma medalha de ouro na expoO Sn. D. niANOEL :-Por alguns dias.
siçiTO. Isto augmentou muito o cons.umo daquell.o genero de
O Sn. VISCONDE DE lEQUITINHONJJA :-Porque não? E' uma tapioca e a ponto tal que a quantrdade de tapiOca que se
folha de pa.pel que se gasta. (Wsacl·as.)
costum~va vende por 160 fr., está ~u~ta~do da verc~ade!ra
O Sn. D. MANOEL :-:Mas então ha quem queira ser minis- do Brasil apenas GO fr. ; portanto, dnnmum extraordmarmmente o consumo e dahi resultou quebra para alguns negotro quafro dias ?
ciantes.
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-Por que não?
nras um que era mais poderoso, que se achava em !Uelhores
condições, cuja industria hoje é sustentada por. mali~ de 100
O Sn. D. DIANOEL :-lUas V. Ex. não quer.
•
O Sn. VISCONDE DE JEQUrrrNnoNrrA :-lUeu caro senhor, crei? operados, que é o Sr. Groult, este tem se mantido.
que, se não estou errado completamente, ser ministro não 0 O senado tambem vai admirar-se de eu dizer que este negociante occ~pa-se em preparar ~ nossa tapioca. E' yerdade
ganha-pão ...
porque a taproca que vai do Brasil, q~ando passa a lmba, reO Sn. D. MANOEL :-V. Ex. quer.
c~be um gosto que inteiramente a perde c desag!ada, é .PreO Sn. VISCONDE DE JeQUITINIIONnA :-... ser ministt·o é crso sofft·er certas elaboracões para tornar-se entao perferta e
.. .
objP.cto de bom·a, (apoiados) é cargo que se occupa tanto estimada. O Sr. Groult fâz isto.
tempo quanto a· honra pernutte ; pó de a bonm permittir só- .Não estará nas mãos, Sr. presidente, do governo anrmar
mente que seja um, quatro dias, um mez ; dahi nao resulta esse e outros neg-ociantes que se occupão de gcneros. do Bramal nenhum. Mas o meu nobre colleg-a pela província do 'Rio sil ? Não será util que pela repartição dos estrangmros, em
Grande do Norte perguntou-me : rr E o .senhor quer ser mi- co nsequencia de informaçõe3 devidamente tomadas, venha o
nistro por voucos dias? J> Sim senhor, serei; V. Ex. quer governo no conheéimenLo de todos estes e outros factos pa~a os
animar, para os acoroçoar, para dar considerações que estimunomear· me? (Ililariclade.)
lem
cada vez mais o consumo dos nossos generos, .e, por conOSn. D. MANOEL :-Não sou eu que nomeo.
seguinte . que dê incremento ao nosso commerc1o ? Não ha
O Sn. VISCONDE DE JEQUITI~rroNrrA :-Então para que quer duvida alguma.
. . .
metter-me essa herva de passarinho no coração? Incommo- Esse [acto, portanto, que não é de uma extraor~marra In:rla-me com ella e não poderá satisfazer-me. Não ha nisto, portancra, todavia serve 11ara chamar a attençao do noh1.e
Sr. presidente, permitta-me o nobre senador, alguma malig- ministro para outros de maior vantagem. Eu, se o nobre. minidade?
nistro quizer, lhtl fornecerei as ~rovas do que acabo ~e drzer,
o Sn. D. niANOEL :-Era para provar que não é tão facil, po1·que, quando estive em PariS c na Inglaterra, nao te.ndo
como V. Ex. diz, achar· quem queira ser ministro por poucos que fazer, e não sendo isto politica, porqu~ o que me ~~~se
na Allemanba o Dr. Chelius, foi que não cUidasse .de pohtw~
dias.
·
de fórma alguma ; por. isso cbegan?o ao Bra~rl ~roeu rei
O Sn. VISCONDE DE JEQUl'ÓNnONIIA : -Todo o mundo quer separar-me de tudo quanto podia politicamente mflurr sobre
servir ao seu paiz ; ,Pois digiTo os nobres ministros que têm
procurado e não tem achado (hilar'idacle prolongada), por- mim ....
O Sn. D. lllANOEL: -- Não mostrou.
que por essa fórma justificão-se. V. Ex. assenta que elles
têm procurado c não têm achado ?
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONRA: -Levou o Dr. Cheli·
uss os seus conselhos ao ponto de dizer. me que não lesse nem
O Sn. D. MANOEL: -A hypothese é se V. Ex. aceita.
os jornaes, o que faz que eu tambem ácerca dos nossos pouco
0 Sn. VISCONDE DE JEQlJITitlllONIIA:-Sr. presidente, t>U sahi conhecimentos tenha.... lendo algumas vezes um que so
do objecto que tinha por fim. Eu já disse ao nobre ministro,
que o desenvolvimento do commercio é muito importante ; as cbama Constitucional, e de que gasto.
o Sn. D. nfANOET. : -Agora tambem?
consirJerações gcraes que eu fiz merecêr·ão ou deixarão de
merecer á S. Ex. com grande attenção; mas, entretanto,
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONIIA: -Todavia, de alguma
peço a S. Ex. que repasse no seu espírito o objecto. Lembra- fórma havia de occupar·o meu ~spirito; occupava"me c~:n
. rei agora, Sr. presidente, o objecto que me cbamou á atten- isto ; examinava quaes erão os nossos generos que merecrao
ção para as observações que acabei de offerecer á conside- mais attenção dos parisienses, e vim a .saber desse'~acto do
ração do senado.
Sr. Groult que tem um grande estabeleCimento em Vltry-Sur.
, .
.
Os nobres senadores sabem que a tapióca é um dos gene· Seine.
ros de industria do Brasil ; é uma produccão de que se gasta Sr. presidente, tocando eu sobre obras publicas de~eJa':a
muito na Europa, e que todos os dias augmenta em seu con~ que o nobre ministro informasse ao parlamento, q~al sera ~h
sumo. na 20 ou 2lJ annos, por exemplo, no H,avre não en- nhaque deve se'guir a estrada deferro que temde Ir dacap1tal
travão mais do que 10 ou 20 baTricas de tapioca; hoje ex até a LagOa de Rodrigo de Freitas, P.orque me consta qu~ o
cede de fiOOO. Já se vê, portanto, que em tão curto cspaco de privilegio dado para esta estrada var pO~-?e em .execuçao ;
t~mpo a tapioca tem augmentado de consumo extraorCJina- assim como eu desejara que o nobre mrmstr? dé~se, sendo
possível, algumas informações ao sen.ado .mms . Circumstan·
l'Iamentc.
Erá natural que excitasse inveja, ou que estimulasse o ciadas, do que as que deu quando se drscutJll. o mçamento dos
desejo de substituir este gcnero brasileiro por outro genero estrangeiros, sobre os paquetes entre o Rio de Janeiro e Newfeito na Em·opa ; e com effeito conseguirão-o em Francá e York Na camara temperaria apresentou-se u~a rosolução
na Inglaterra; mas cm Fr·ança dilferentemente do que nà In- s9bre este assumpto, ]lóde não passar este anno, e eu ouço
glaterra; .a fccula ó a mesma da batata; faz-se, pois, da dizer que se não passar este anuo alguma cousa no parlabatata taproca, tanto em França como na Inglaterm ; · na mento brasileiro, decididamente a lei que passou no congresso
França, porém, chamão tapioca do Br8sil aquolla que é da dos Estado~- Unidos, será annu,lada. Eu creio que S. Ex. tam.
fecula da batata, o, para melhor illudir o publico, põe-se no bem sabe disto, pó de por conseguinte dar uma solução, a mais
exterior dos saquinhos de libra ns armas do Brasil. Com prompta que parecer a S. Ex.
etfeito é levar muito além a Iib01·dadc do commercio; V. Ex.
~r .. Presideute, eu já otrereci á consideracão do senado, os
não acha, Sr. presidente? Na Inglaterra f~tz-se a tapioca objectos mais importantes que me tinbn:o· trazido á tribuda fccula da batata, porém não se declara que ó do Drasil. na. Emquanto ao peculiar da reparticão ~o commorcio o
E' uma tapioca propria da Inglaterra, mas não dizem que é obras publicas, estou convencido que é preciso fazer-se uma
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refórma na secretaria. O senado· l10je nu o. quiz que se fizesse apet·feicoamento das machinas é um grande meio, o uso deli as
a rofórma por meio daquella reseluçilo, mas cu tcnh•1 como é também uni grande meio de auxilmt· a agdcultura ~ o goque certeza da absoluta necessidade cm que Qstá aquclla se- vcrno deve tomar_ -a si um pouco de trabalho, isto é, deve
et·etaria do ser reformada. Nada · digo, .relattvamente- aos empregar os meios necessarius para fazer com ,que se adop.
actuaes empregados dclla, nada digo a ·respeito do seu zê lo, tem essas. machinas_, ess~s instrumentos agrícolas mais adianporque estou convencido que todos se osmcrilo, quanto é tac}os, etc. nlas, o que é que o governo tem foi to a este respossivel, para sati~fazer.em suas obrigáçoes; esta não é a 1J · petto? Qual é o seu sy.stema? O que é (LUP. nos diz ? Tudo
vez que oiftreco á consi.deracão do senado uma opinião intei-, isto cumpre que s~ a'íplique.
ramento favorãvel aos empregados a que me refiro. ~las. creio
~u já OJ!l outm occasi<lo disse à'í> ~on~do qne me poderião
cu qu~ tendo sido aquella repartição montada muito dt~ cbo- obJe~tar dizendo :._ cc E porque não ~Izets nós?!' Eu já resfro, não está inteiramente de accordo com os objectos que ponrJr nessa oceasmo que o goverl)o e o fóco. da tllustracii.o do
llle diz.em respeito, ·com os assumptos de quo. se deve occu- paiz, para alli correm todas as informacões, e por éonsopa.r o mmtsto~io de a~riçn!tura, commercio e. obras publicas. guinte é elle o mui? habil~do para info~mar ao parlamento
O senado, poróm, UeCidm em sua sahedona, que senão lb sobre essas necessidades e o modo do as removet·. Disto
zesso a refórma por. aquelles meios, mas não sei se .acaso na Sr. presidente, eu estou convencido·, ainda lloje não nutro d
discussão ([Ue nos occupa. poderíamos. pó r alguma cousa que me-nor duvida a cst~ I:espcito, o é o motivo porque importuno
tivesse relação com isso; por exemplo, que senn:o declare tanto. aos nolires-muustros.
· ·
nada ne orçamento, mas que ao menos. se declare, como opi- .Os aoLres ministros· devem saber. que o.serv1ço agricola
-nião do senado, que espera que o nobre ministro pam o an- feito por cscrayos, pódc dar·-se. com a grande pi'Opr_iedade,
no exponha miudamente o que cumpro que se faça, relativa- mas o que é feito pelos homens livres não póde dar-se com a
mente á refór~1a daqLlella repartição, por que creio que é g:and_e ·propriedade .. Nós temos ainda escravos 2 mas ellos
preciso fazer-se alguma cousa naquclla repartição.·
vao dimtnumdo e cm pouco tempo desappareceráõ ; quaes
Não sei tambem, Sr. presidente, se devo chamar á atten- são as medidas que o goveruo suppõe que devemos adoptar
cão do nobre ministro para cxpôt· ao senado o estado da.nossa para conseguirmos que a grande propriedade se divida e por
ágricultura; como tem clla vivido depois do ultimo relataria essa fórma se auxHie o traballlo livro ? Emquanto ella f.or
até boje. O relataria que temos perante nós não foi escripto como 6 lloje~ o trabalho livre não se póde dar, nfto é possipelo. nobre ministro, assim não sabemos se S. Ex. adopta as vcl, Sr. prestdent13,. e nós não temos em nossas mãos, nem o.
idéas o os. principias lembrados o sustentados naquelle rela- governo, nem o corpo legislativo têm meios em si directos
to rio, ou-so tem povos principias a esse respeito. Por isso, para obrigar o grando proprietario a vender sua ·propriedade:
Sr. presiuente, é que eu disse já que era indispeilsavel que. o ou parto della.
·
· ·
ministerro· se completasse, porque não sabemos a quem nos
~las,perguntar-se-me-ha: cc Não ha meios indirectos Jegisllavemos de dirígirJ nem como havemos de pedir as informa-. Iattvos que podem concorrer para que esse resultado se
ções. Talvez não pedíssemos informação alguma senão esli- obtenha? >> Sem duvida alguma. ··
·
· vesseinos em duvida ácerca dos principias que dirigem a reAdopt;t, porventura, o nobre ministi'O ou o governo actual
particão de agricultura, e não temos certeza, por isso mesmo o meio da administração da sisa ? Uojc pagão-se G0 Ío sendo
que. não . sabem~s se o nobre ministro aceita ou não as pro- a venda das terras á .vista, o não e pagando á vista, pagãoposições de sou antec~ssor.
.
se JO 0 [o~ A experienci~ tem mostrado que esta sisa é ainda
Que a agricultura, Sr.. presidente, ha dO- soífrer nós m- mUltO grande para esttmul.ar, P.ara fazer com que a proprichcmos que é inevita vel. ~las, primeiro, n~o soífrerá tanto da de se divida. Além disto muitos outros meios indirectos ·se
quanto póde soflrer se os supremos podet·es do estado se cni- pórlem adoptar. Qual é o meio que julga o governo qu.!l é o
penharem a reinover as difficuldades, isto é; os motivos e as mais proprfo para induzir a ·divisão da 'grande propriedade?
causa::; que tem do produzir os sofi'rimentos que pesão sobre
A lei das terras, Sr. president_e, foi organisàda com ·a
nós; em segundo Jogar, temos obrigação do espacar esse pensamento de ~uxiliae· a emigracão e a colonisacão ; tem
dies irr.e pa~·a uma época mais remota que for passivei, e p_or ella produsido este fim? E se nãÕ tem produsido, diga-nos o
isso devemos cuidat·. com todo o.zelo, 'devemos axaminar gov~rno : cc .Não tem ; >> e se mio tem, não merece ser Teforacuradamente o que cumpre que so faca para constituir nossa mada? não hayemos de reformai-a? E em que sentido estaagricultura em um estado mais prospéro do que olla se acha. reforma eleve ser feita? Estas questões não são questões iroV. Ex., Sr. presidente, se mandar examinar o preço hoje portantes! A emigração e a .~olonis.ação têni sido e s~o consdas torras c comparar e5sepreço ·com aquclle que, era b~ tantemente o que o nosso pmz mars .reclama ?. ·Entretanto
10 annos, ou aindaba cinco, V. Ex. verá a grande diífcrença mui pouco a este respeito tomos- obtido. Quaes as' êàusa~
Hoje, Sr. presidente;- pód_e-sC" diz.et·· que nfio b~ quem com- cumpro conhecei-as para que as removamos, e ·possa a emipre. terras ; porque? E' po~: rsso:mesmo que a agriCultum está gração c a c,alonisâcão se effectuarem.
'.
·
proximà da sua màiot· decadencia. Os nossos grandes produéTodas estas questÕes, Sr. presidente, dc"vei'iãoser annuaitos, (JUoro dizer, o eafé, o assucar, o tabaco-o hoje o algo· monte tratadas e discutidas no relatorio rio ministerio dil: agridão, não podem de fórma alguma já chegar p<Pra equilibrar 0 cttltura commercio e obras pubhcas. ·No reiatorio · actuar·
valor'do nosso consumo;·é preciso qui!' este diminua, mas como toca-se em alguns destes objectos, mas como? Que infórha de ollé diminuir se as nossas circumstancias por· outro lado macões se deduzem?
·
.
.
tambem diminuem, so a agricultura, unic.o manancial de riV· Ex. quer que lhe diga o remedia qi'üi eu julg·ó, que er:.t
queza que temos, não dá o suffiCiente. para que cada 'um de Lom ad~1 pta~--se? Era_constituir u~ ministerio. dos negocias
nós tenha renda·? Eu estou certo que o senado não acha. il·- . estrangeiros perpetuo ; não quero dtzer gue SeJa eterno; perregular eSta -expressão..:.. cada um de nós-:-; sim, cada um pstuo quer dizer para 20 ou 30 annos. O ministerio de agride nós .é lavrador; tal é um ·encadeamento das rondas ideiaes cultura, commercw e obms publicas tambem deve ser perpeque a lavoura. dá para todos riós, · porque nósso commercio tu o por 20 ou 30 annos. Que as nomeações fossem feitas de
della ainda intêiramente depende, visto como nossa industria forma que agradassem ao parlamento; ou, a não se queret·
é nenhuma; fallo de nossa industria fabril e mnnufactureira; Isto,· então releva. lalm ·que o parlamento adopte um meio
a renda agricoln.. ó quo equilibra o consumo do paiz. Por- extre~o e sover~.
.
.. . .
·
tanto, cumpre cuidar,o mais que for possivcl,de remedia~Ia.e
V. ,~x. não s.~r se se recorda de um dlto do ce!ebre _Diade dar-lhe braços. E' uma gmndo necessidade; mas, como noel l•ernandes lhomnz ·nas· c(Jr_tes d.e ~ortugal. Este d1gn,o
dar-lbe braços? Ou quaes. são as ·medidas que o minislerio parlamentar, e~teyortuguez m~1to .d!stmcto pel~s suas luzes
tem já achado que são necessarias para promover a agricul ·e pel? seu pati'JOti.smo, _teye a wfeltwlade, depOis da revolutura sem augmento de bracos?
ção liberal daquelle pm de 1820, de se achar sempi'e em. op.posigão à. todos ós ministerioa, Então seus amigos, que des"
B . . .:__
b. · .. t. d:
S
o
C
1
·;·
n. ANnmo. oneE:s · . . no Ie mmis IO LZ no reato- seJaViio muito provavelmente que elle, homem já velho. des
uo, que o remedro ó aproveitai as terras cansadas,
cançasse, e não se incommodasse, e menos ainda.os ministro-
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que motivo V. Ex. faz opposição a todos os gabinetes ? Parece uma ?'ixa velha. » Respondia ellé. cr Senhores, desejo
til'nr o meu paiz do lamaÇal em,que existe, e por isso heide
fazer opposição a todos os ministerios·, até que tenhamos um
em quem ~~posite ?onfiança, e que verdadeiramente se esforce por tirar o pa1z do estado miseravel em que se acha.
~~ão hcide fazer opposição de rpannos quentes; mas opposição
séria até conseguir um bom ininisterio. >>
•
Estava cu quasi, Sr. pPcsidente, propondo ao senado e a
camal'a temporaria que adoptassem esse systerna e qué, log0
que chegnssemos a ter uin ministerjo. de nossa confiança,
fosse este perpetuo ...
Ora, uma· das condições indispe.saveis para ser esse miJlisterio aquillo que ~u acabo de dcbuxar, era que elle não
fosse ministerio de partido, isto 6, que fosse elle o propr_io
partir! o ; uma das boas condicões desse ministcrio ·é de regeita r tudo quanto fosse panno"s quentes, e· medidas como se
costuma dizei', femeas ; · por.que na realidade estou vend'o
que não é possível sahir desta confusão de cousas ; desta
ti'Ístissima moxinifada politica.
.
Trata-se .de impostos ? Os. mesmos ; o que se quer é
augmenta1· a cifra. Tt·ata-se .de .obms publicas ? A mesmíssima cousa. Da agricu.Jtura ? Todos lastimão · a nossa
agricult.ura, todos dizem : cc A nossa agricultura não prospera: como é de desejar >> e nisto ficamos, niio ha um esforco, não ba um estudo serio I
· ·
ó parlllmento não póde fazer isso, Sr. presidente, .. porqua
isoladamente n~o se póde ter tudo quanto 6 necessario pam
cheg-ar a um resultado com exactidão; falhão os dados, pl'in·
cipalmente em um paiz como o nosso, onde nem se quer conhecemos o que seja ·yerdadeiramente estatística.
Se o nobre ministro da fazenda estivessa presente, eu lhe
l1avia de perguntar por uma commissão de estatística que costumava publicar torlos os annos bem importantes dados estatiscos, rnórmente sobre nossa importacão e exportacão. Não· a
tenho mais recebido; parece que <Jcahou até isto'! era um
trabatho .que se podia consultar a respeito do nossa importaerro e exporta9ão'. C11mQ é possível que o commercio seja
favorecido e anima~o pelo ,govemo sem dados estatísticos.
V. Ex. sabe o que aconteceu 'com a AssociaÇão ,,Central de
Colonisaciio. Estava no melbo.r pé do mundo, dava um dividendo de' 9 °[o, tinha em caixa O, dinheiro que O govel'nO emprestou, para llr~o entregar, como entrego!! ; entregou ao
governo os juros das aéções que elle possuía ; e animava a
_emigração e a colonisação, pelo seu intermedio não peqt~&no
uumero de colonos entravão no Urasil.· Embora não promovesse a colonisação na escala em que nos desejamos, mas
avancandoJ como avancava todos os dia.~, chegaria lá. O que
é Vei.'dade; é que seus empregados erão muitos zelOSOS, prinCipiando pelQ digno presidente, que não necessita que nesta
oc.casião eu diga cousa alguma em vantag·em do seu credito,
porque é extremamente conhecido no paíz esse nosso co)lega
muito illustrado, como todos conCessão, amigos e inimigos.
· o Sn. FFnnEmA PENNA: - Apoiado. ·
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONn; :-Pois bem;-um bom
dia mandou-se pedir não sei que informacão ... :senhores, eu
clesejára qu!l_ estivesse pl'esente ·o· nobre" senagor, ex-presi·
clente da Associação Central do Colonisação, pprque se eu
lhe pedir informações sobre .este objecto elle não é capaz de
responder : cc Nesta não caio eu >> ; estou certo que ha de
er muito prazer em dizer-nos o estado daquella Associacão ,
o que fazia e o que fez. lUas, um bom dia (se o nobre ministro se dignasse informar. o senado a este respeito, princi paimente para meu governo, eu estimaria muito), um hom am. a
nobre ministi·o ~a agricultura dirigiu-lhe um aviso, elle respondeu ao aviso, encolheu-se o governo e dahi a dias ordena:
(( Liquide-se. » Nos termos do art. ·tal do Codigo Commercial, isto é, essa Associaçüo está quebrada. Assim acabou
esta Ass~ciação, Sr. presi_dente: o unico centro de coloriisa .
cão, creiO que em todu o Impeno, porque não me consta que
liaja na !labia, nem em Pernambuco, ou em out1;a provincia,
nem ha outra no Rio de Janeiro.
.
Em outro qualquer paiz seria um acto .tal devidamente
pstig~ati8ado no parlamento, c niTQ- sei se punido. Senhores,
r

um abuso conduziu a outro : o governo illegalmerite creou
um empreg_o, mandou· dar 4:000i!) do thesouro JfOb!ico ·sem
h:lYer consignação alguma no orçamento para se pagar a
ordenado de t~l empregado, a ql!e chamou agente da colonisação ; e i!qul'tcm V. Ex. o estado em que nos achamos a
respeito de colonisação: e de emigraçã? I
·
'
A sociedade, .note bem o senado, e quem pagava ao .presidente, não era o governo; ella pagava a seus empregados.
Pará se organisar appellou-se pam o patriotismo de todos os
cidadãos, para quo tomassem acções; eu fui tambem um
dclles, e entrei com 10 acções; então entende~rse que era
mui util n~ tal associação, e <[Ue della dependia a-realizacão
de um .grande desideratum, senão o primeiro nas circumstâncias em que se acha o paiz . Mas entre nós tudo n1uda·... ~
Q11C se nos diga tambem, Sr. presidente, o estado · das
nossas relações com O' governo portuguez relativamente á
colonisação c emigração. desejamos saber· tudo ; e por,que
ão ? V. Ex. e o senado não se.rt>cordão de que boJive· a este
respeito uma quei'lllhrmuito extensa e renhida e'ntre o.govemo do Brasil e o governo. de Portugnl? Está ella tm·minada? . Já podem vit· pura: cá os colonos, quero diz.er, já
podem vi1; os portuguezes buscar dinheiro aqui para o levar
para lá? (!/:indo-se). De mo dó. que nos. fazião um favor em
virem .aqui ao llrasil, ajoeirat· em pouco tempo uns contos
de ré is, voltarem. para o·seu paiz. bem providos e no fim das
contas (lada deixanrlg senão o consumo que fizerão ; nada
mais lErão raros os que se destina:vii~ á agricultura, todos
elles fica.vão nas capitaes, e dabi pa.ssavão para o seu paiz
com 3:000il') ~ 4:000$; e, se não ê assim. se.esto~ enganado,
diga o nobre ministro os dados que tem para provar que·
estou enganado.
·
· •
.
Senhores, muitas vezes tocô em alguns assumptos para
serem esclarecidos; suspeito que IJS dados em que me fundo
não são talvez exactos, e· é por- isso que os trago· ao conhecimento do senado, como eni família, para serem elucidados.
O nobre ministro que os corrija, que nos diga: ·(c Todas essás
duvidas estão arranjadas, e o Sr. sen[,dot· está engadreado,
porque esses colonos rios pres_tavão grandes serviços agrícolas;
a prova é este e este outro facto, etc. '' Mas emfim 1 Sr. presidente, nada se diz no relatorio· a este respeito, o parlamento
está inteiramente na ignorancia, e em Portugal está se acreditando que havemos de mo.J:U~r todos aqui de fome e de
miseria se niio vierem os portuguezes para a nossa agricultura. Eu sei a razão por que ha de diminuir a nossa i'enda;
elles que não venltão, porque outras são. as causas que influem
sobre nós
·
·
TambCI~, Sr. presidente, ligado com este assumpto está
outro, o da emigração allemii.. Pelas terras da Allemanba
por onde passei o anuo passado declaro ao senado quenão vi
grande disposição de emigrar para o Brasil.
O Sn. JoniM :-=-Apoiado. Peço à palavra, Sr. presidente,
O Sn. vrscoNDE DE JEQUITINBONn,~ .:- Havia como que
vontade, isto é, éu descobri desejo, mas este· desejo era evi- ·
dentem ente co1~trariado pelas informacõcs que se tinhão aqui
do paiz, o que me mortificava extraordinariamente. Eu ainda
não disse .isto a ninguem depois que cheguei, é a primeira
vez que toco neste assumpto.
·
O Sn. DANTAS :-Sabe-se disso ..
O Sn. viscoNDE DE JEQUITtNnoNnA :-Isto não er;1 só, por
exemplo, em Francfort, em Nassau, cm Wutemberg, e nos
domínios da Prossia e outros estado.s ; nüo~ era ~orno qP.e
geralmente. Por que motivo um ~c.ir. 'rico como ó o Brasll,
isto é, rico de pl'oductos, rico de elementos commerciaes e
industriaes, contendo em si, por assim uizer, as. zonas mais
.proprias para se viver, ha de ser encarado d,e um modo desfavoravel ?
·
.
.
Aqui quem tiver industria ou desejo de trabalhar ha de necessariamente enriquecer, aqui. só o preguiçoso é que pode
morrer de fomo, e ainda assim ha de vivei' muitos dias, porque come a banana que nada lhe custa, .vive sem vidraças na
janella, sem roupa de lã, em uma palavra, a natureza faz
3/4 partes dit despeza ne.cessaria para a vida no .Brasil; mas
por fim de contas, não trabalhando nunca, ha de morrer.

.
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Agora pelo que diz respeito ao termo. medi o da vida com-' li hontem de Um Consmador. V. Ex. sabe que eu não Mio
mum, a nossa vida ~ommum é muito mais extensa. do que na muito os jornaes, rorque o meu estàdo de saudo me . ohriga
EurOJJa; não se vive. tão robusto durante esses annos., é a ter em grande attenção os conselhos do Dr. Chelius : leio.
preciso fazer esta disLinccão. Eu, por exemplo, tenllo 70 por exemplo, o Constitucional, po:·que gosto delle, mórment~
annos, isto ó, pelo ·que diz o nobre senador •pela província des seus artigos de fundo; leio tambem outros jornacs, mas
do Rio.·Grande. do Norte, e eu c1·eio que clle sabe.
·
perfunctoriamente. Lendo, porém, parece-me que foi o Jornal
O Sn. mENDEs nos SAl'ITos:..:..Entiío elle sabe mais disso do do Commcrcio, dei com uma correspondeocia assignada por
que V. Ex.·?
·
Uu~ Conserpador; ora, eu tenho qued1.t para os cqnservadores,
· · 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITJNHONnA :- Elle que diz ó porque não ha duv1da nenhuma, e,. vendo ass1gnado Um Conservadm·,
0 sabe, e eu SOJ.l incapaz de dar um desmentido á pe~60 a disse: cc Vamos ler, porque ha de ser conselho bom. )) Àhi
nenhuma·, e CfUanto m:us ao nobre senador, a quem respeitO- aconselhava-nos elle .. : isto é..• a estes que são chamados
ntas, dizia eu, .tenho 70 annos, vivirci mais alquebrado, sem aqui da oppos;ção: cc a lflio contipuarem a .discut~r o orcaas forç 1is de ~meur~peu, porém .he! de viver 71í annos,, qui}. é mento,. e a deixarem passar o orçamento quanto antes, pór.·
o termo medw da v1da ·no llrash; 1sto ó, .que é preciso n.lfe que, dizia o tal Sr. conservador, isto· é negar pão e agua, o
se distingua, o termo da vida e a robustez, a fortidão, etc.; que· ó muito feio, e-desacredita o partido da opposlçiio e
.
· ·
·
o europeu parece mais Corte, mais vigóroso, mas. não vive dos conservad~res. ))
tanto tempo !)Orno nós.
Ora, na verdade, 81'. presidente, tal foi a impressão que
Agora· note V. Ex. esta circumstancia, que ó digna da p1·oduziu em mim a corNspondencia que... tenho acabado .
cons1dera~ão do. senado, porque..della podem-se tirar rcsul-. (Risadas.)
t1~dos,mu1to v~hosos: na: Europa tudo EO faz. para alongar a , os 1·, Joblm pronunciou um discurso que publicaremos
VIda, no Bra~tl tudo se. fa~ para encurtar a ~1da l ~a Europa no appendice á este volume.
,
o homem ma1s pobre aJoeJra GO, 200 francos, e va1 tomar as
~
.
.
• .
aguas. no verão vindom:o; aqui o homem rico nunca ~orna o l!iit'. Pau·n.~h~s pronunmou um d1scurso que pubhca-·
essas agu11s, quanto ma1s o pobl'e J Na Europa todos os d1vcr- re~os no appencltce a. este. volu~e, _ .
timentos, .de qualquer genero que seja, e 0 alimento, é tudo . I~ndo dado a hora, ficou a d1.scussao ad1ada, o o ·Sr .. p!·oproporcionado para alongar á vida; no Drasil é o inverso. s1dente deu para.a ord~m ?o d1a ~9: _
.
·.
Os nossos passeios c fol"'ucdos devem ser cm proporção com ·1n parte.-[ate o mew-dm) 3a d1scu~sao da proposição da.·
0 clima debaixo do qua1 vivemos; entre nós é 0 contrario, ca!llara d~s _Srs. deputad~s, ~~e-.automa.o governo a cum ·
dansamos a walsa no mez de janeiro.
pm a dec1sa? do poder JUdlcmrio, pagando o que deve a.
-. •
.
··
·
fazenda publica aos herdeiros do conde da Barca;
O Sn. MENDES DOS SANTOS da um aparta.
.
.
3a dita, da proposiçito da mesma camara, que autorisa o
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:-V. Ex. agomou -se que governo para innovar os contratos da companhia União a
cu dissesse nós; V. Ex. quer só para"si? Assim, se se exa- Industria·
,
· ·
·
minar a. proposi~~o que. avancei ha' de acbat·-se qu~ clla é ,.Contin~ação da 3o discussão da proposição da mesma cavOt·d~delra ;·na Europa._ tudo se f~~ pat:a alonga!· a vttla, no mara, relativa ás· companhias Bahiana e Pernambucan~;
.Bt·astl tudo se faz para encurtar a VIda. Apezar d1sto, a n.ossa
E as mate rias jft designadas.
· . .
.
vida commum é de 7? aonos, e se não ó de. 75 a~nos, é de 70 2n parte.-Continuação da 2a discussão da proposição da
-am10? ; nenhum ~edtCo, nenhu_ma pessoa 10stru1da em d~tdos referida camara, que-autorisa· o góverno para reformar a seestatrscos ha de d1zer _o contrariO.
·
c1·etaria de estado dos negocias da agricultura ·e a reparti~
O Sn SrLVEIRA DA DloTTA·- São poucos os que lá chcgão. cão do correio;
· .
.·
•
•
• . ~ _ •
h
• Continuação da 2a discussão da proposta do governo
. O Sn: }>oMPEU : "':'"' O termo med1o nao pode chegar a i O sobre a fixação' da despeza. e orgamento da receita geral d~
annos.
ímperio.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONnA:- V. Ex. não póde che- Levantou-se a sessão ás 3 1ti horas da tarde.
gar a 40 annos ? Ah I mas está aqui; ent[o entrou com menos
·
..
·
de 40 annos ?
·
·
•na sessão.
.
O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Certidão falsa....
E~I 29 DE AGOSTO. DE 1861.
O Sn. VISCONDE DE JEQUÍTINITONUA: - A vida commum "no
.Brasil, Sr. presidente, embora não se viva com a mcsmarJ·
PRESIOENGIA DO SR. VISCONDE DE !iÍAETÉ. '
bustez que na Europa, é de 70 annos, o que não acontece na Su!IIU4RIO.-- Expediente.-:- Offiqio da camal'a ci9s deputados
Europa. Além de ser a nossa vida commum muito mais ex- acompanhando uma resoluçiWda assembléa ~era!.- Ordem
tensa p::ra chamar a corrente de emigracão. e de colonisaçào,
dia--1n parte.- Pagamento aos herdmos ·do conde
ba outras causas: a facilidade de vivêr, o•nosso caracter do
ela llarca.- Companhia União e Inl!u.strta.- Compaex-tremamente pacifico, somo-s ·extremamente ama veis, em
nhias de ·navegação Bahia:na e Permu11bucana.- Disge1·al nunca o ~r~silcir·o põe -outra pessoa cm situi].Ç11o falsa,
cursos
dos Srs .. baJ'àO de S: Lourenco o Dan tas.- 2~ J).arsalvo quando m:1tado quer ter com clla uma questão de te.- Secretaria
da agricultura.- 'Rê parti cão do .correio.honra; mas, a não haver isso, diillcilmente um brasileiro põe I~menrla do Sr. visconde
de Jequitinhonhii.-'- Discurso do
outra pessoa cm situa'ção falsa,, e para com os cstmngciros Sr. Jrerraz.- Re.luerimcnto
do mesmo senhor.- Discurso
somos extremamente amavei1l. Na Eurotla não se falta aos
do Sr. visconde ele Jcquitinhonha.- Requerimento do
deveres da humanidade para com o estrangeiro, não, princime~ mo senhor.- Discurso do Sr. Ferraz,- Sub-emenda
.pai mente em certos paizes; mas a maximll dos Estadosdo
mesmo senhor.- Discurso do Sr. Silveira da ~1otta.
Unidos lá tem to..da a aceitacão - go an anrl talw caze of
.do mesmo senhor.:- Discurso do Sr. ministro
yourcelf-; << <TSr. é estt·ângeiro aqui? Vá. por diante c Sub-emenda
da
agricultura.Orcamento da agricultura.- Emenda do
•tome cuidado de si, porque ningucm se julga obrigado n toSr.
visconde
do
Jequítinhonha:Discui·sos dos Srs. Pommar cuidado do Sr. )) Af(ui não, aqui toma-se cuidado o.
peu e ministro da agricultura. .
'\
muito·cuidado do estrangeiro; desejamos que nada lhe falte,
A's
H
horas
da
mànhã,
llclmndo-sé
presentes
os
Srs.
vis-,
que viva bem, que tenha conft>1·tos, etc., etc. Portanto por
que razão_ não se e,ncaminha a colonisacão e a omigr·acão con~c de Abaeté, Dlafra, TQ.ixeira de Souza, Jobim, visconde
para o .B1;asil? Alguma cousa ha, ba algum erro da nossa do Sapucahy, mondes dos Santos, Pimenta Bueno, Sicjueira e
ntello, Irerreira Penna, barão ·de ~luritiba. Paranhos, marparte, alguma circumstancht que obsta...
.
Sr. presidente, mio quero mais cansar o senado, talvez te- qucz de lt.anhaem , Fonseca, Araujo Ribeiro, b.arilo de
nha dito demais ..• paro aqui, e vou dizer a vérdadcim causa §. Lourenço; Farraz. Souza Queiroz, s·ouza ~!tmos, Cunha.
que me obriga ·a não continuar; lião é tanto o cansaco, mQs Vasconcellos, Pompeu, Nabuco, marqucz de Ohnda, Fu~tado,
fez em mim uma grllnde impressão uma correspondancia que D. ntanoel, visconde do Urug~ay 1 visconde de Suassuna,

SESSÃO mi 29 DE AGOSTO D1L186~ ..
I

Dantas; Dias do Carvalho, Candido Baptista,. Rodt·igues·Silva, barão de Antonina c visconde do Itaborahy, o Sr. presidente abriu a sessão.
·
Comp.a:ecêrão log.~ depois os St·s. So'aza e Ucllo, yi~co~de
de Jeqmtmhonha! S1lvm~ da Mot.ta,_ mn;,qu.ez ri? Cax.tas,
marque~ do AbHtnt.~s, vtscondo· da l>oa-\ 1~t.t, Z,1char1 ~s,"
~?u.z~ l'ranco, Caudtdo llorges, barão de Pn·ap::una e lhas
'!C li'"

.

CONPANIIIA DE NA'VEGAÇÃO DAIIIANA. E. PERNAMBUCANA.
Continuou depois a 311 ·discussão; adiada a 24 ~o corren·
to, da proposição da mesma 'camara relativa ás companhias
de navegação .Jlahiana e Pe~·na~bu~ana.
. . .
,
0 1'!1~·. baa•uo de §. 1Louu•en41 o: -Sr. presidente, dir.ei
poucas 'lia .. s sob .0 a ma teria em. discussão porque. vejo o
senado ~isp~~to a a:lressar os trabalhos.
'·
·

.

l?altárfí.o com causa participada 05 Srs. barão de Cotegipe,
barão. do ~!aroim, bat·ão. do Quarauim, Carneiro de Campos,
Eusebio, Paula Almeida, I>aula J>essoa, Almeida c AlbuquertJuo, Sinimbú, l1 ernt~nt.les Torres o Ottoni.
Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente:
O Sn. to :SECUETAmo_dcu conta ,do seguinte •

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINnoNnA:-Não está, não senhor.
. O Sn. StLVEmA DA .lUoTTA.-A apressar, nuo.
o Sn. DARÃO n:~;s . Loum~Nço:-Assim mo pareceu ha pouco,
passando sem discussão uma rcsolucão que se .qualific~va da
iitcl.ior importancia, e-, segundo alguils, pn!j udici(ll ao paiz. O
nobre senador pela 'Jlrovincia ·dàs Alagôas enctJtou .\\. discussão presente com observacõcs que indieão tel' informaéões
EXPEDIEN 1'E.
iilrxactas da ma tcriél. Eu de alguma sorte so.u obrigado a i;es. Officio de 27 do corrente, do 1° secretario da caiNll'lt dos ponuer ao nobre senador, porque fui causa indirecta da oxisdeputados, acom11anhando .a seguinte
tencia dacompanbiaPornambucana,e muito directa da Bahiana
PROPOSIÇÃo.
e talvez á minha iniciativa.'sesta cspecie de.melhoramento se
,.. . . . .
possa attribuir a existencia tambem de quasi tod~s <iS' com<< A assemJJiéa bmal IOsolvc ·
panhias a ~apor do litoral, exceptuada a dos paquetes. Tam<< Art. 1. o Ogoverno fica autorisado a mandar passar cart1
: bem sou forcado a destruir Cfualqucr idéa de interesse pescidadão b1·asileit·o aos estrangeiros seguintes: Bernardino Ju~u ~oal que· se ~1e possa atLribuir,· como accipnista, ou como
llerrcíra Hodrigues, port~guez, residente na Babia; Francisco cmprezario ; porquanto, ouvi ha. pouco, á um de meus ;colDomingues da Cmz,portuguez, residente nu. Parahyba do Norte; legas, e me pareceu refercnciü à mim, que seria bom que os
.Adolpho Curio, resiúente em Pernambuco ; Joaquim Iúaría senaaores não se constituíssem emprezarios de COI)Jparibias
de B1ello, residente na côrte; Antonio Moreira da Costa, por- derendentes do thesouro.
·.
tuguez, residente cm Minas; Zacllmias Alves de Araujo, c Quando presidi a província da Babia procurei estreitar as
11rancisco Pedro de Almeida, portuguezcs, residente" na rclacões commerciaes daquclle importante porto com as das
côrte; Agostinho Candido Cordeiro, morador na côrte; c Bla- com áreas da mesma. província, com o interior norte de Minas,
noel Caetano da Silva, na cidruJe do Rio-Grande do Sul; Jo~é e com Sergipe c.Alngóas, relações que existirão outr'ora,
de Souza c Silva, natural de Lisboa, maritimo de proJlssii.o ; hoje se achavão muito diminuídas, ,e tendião a desapparecer
Antonio· de Sá Vianna, .Jorf'e José Rodrigues, Joaquim Pinto complet.amente. Visitei todos os portos o as futuras .escalas
de Faria e Silva,, Sebastião José pia.s, e Jo,ão nlaxímo Pinto do uma projectad;t ~mp!'cza, e vindo ao senado promovi
da Fonseca, rcstdcntcs na provweia do S. l1edro do Sul; um11 resolu~:iio. autol'ISanilo o governo a contratar.uma com11rancisco Antonio de Lima Castro o ~Iauocl Moreira de Aze-· panhia, morliantc a subvmcão do 60:000$,quantia.minima
vedo, portuguezes, ~stabelecidos, o prim~iro n~t côrte e o que caleulei indispcnsavel, feserv~~do as províncias. intcr~s
scgundo em Petropol1ô; ntanoel Sarmento,culadão Hespanbol, sarlas completar o neccssarw auxtho .• .O Sr. Car;nwo Leao,
estabelecido na.. côrte; nlunocl José Duarte Guimurães, pot·- depoi§ marquez de Para1iá, addic.ionou á resolução .uma
tugut•z, Francisco de Salles Souza Tá vares Caria, portugucz, emenda que cstendcó. a pedida autorisação ao gove: no a di[eresidente na cidade da Bahia; Antoi}ÍO José Duarte da Silva rentes outras cornjmnbias, marcando-lhes a oxtm1~ão do HBraga, pol'tugucz, residente na cirhtde r]Q nlaceió, provineía torai, de m:tncira a que todo elle possuísse igual beneficio,·
uns Alagôas ; Manocl CotJ'êa de Carvalho, residente em Ni- com as subvencões proporcionadas. Eis, pois, a origeQl da
theroy; Joaquim l'into de Souza, Ignacio José Martíns,Th'eo- existencia. de tltntas conwanhias subvencionadas para a nado_ro José Lopes, An~onio C?rrêa ue.l\Icsríuita, Jacintho P~- ve-gação a vnpo.r cost.eiraintorJncdia, .servinr~o de ~a.se o~m~u
reu·a da Costa .e ~oao Per~u·a da S!lva, portu~uczes, rcsi· trabalho pnm a proJe~tada co1.npanh1ª ll~hi~IH1. ftve, pots,
dentes na provwc1a do Hw de JaneJro; Joaquun Machado razão, quando assevcre1 que fm a causa tndtrecta deste beCayres, José Joaquim da Costa Pinto, Narciso Corrêa Ma· neficio ús·provincias. · · ·
cllado, Rlanoel Joaquim Fernandes Pina, Joaquim Victorino
Fui eu quém teve de ·cxect~tar semelhantes autol'isaçõos
da Itocha, Francisco de Souza.Santos Itloreiru, Antonio de quando occupei a pasta do impcrio, contrat·ando differeutes
Souza Santos Moreira, Domingos Gomes FetTeira, José de emprezas de uavegacão da Bahia, do·Pernambi.tco, duas. ouOiiveüa Guimarães, Sebastião J~sé do, Couto, nian?el 1\er- tra~ para o sul,· e não sei se aindá· a de ~1aranMo'; outras
nandes dos Santos, ntanoel Antomo da Cunha.. FranCISCO uo- seriiTO p01' meu SUCCCSSOI".
.
. . .
me~ do,~.Sant?s, João Pi~Jto rlc O!.iveil'a.e~ouz,a,.Joa~uin} An~
Concedi ús. duas companhias, de Ct!ja so~te se ~ra_ta, a su~
Lonto Jqusa Lun~, AntoniO FranciSco H1hmo Gmmarues, Jo~e vencão autortsada ; sendo a da llabm, CUJO serviÇO eu ·podta
Atitonio Lopes d3 Sa~J]HIÍO e Jos? Ilernard~ d~ Moura ~uerra, m~lhot: apre~iur, pois .que o estudei?. não muito auxiliada,
portuguczes e ncgocmntes dil. c1dade da l>ahm, o Jose Joa- pots propendt sempre a não sonrecarregar o thesouro; e por
tJUÍm llerna.ndes ele Sampaio, ncgo..ciilnto do Sergipe.
isso influi para quo a ernpreza recebesse o restante das'tres
cc Art. 2. 0 São revogadas as disposicões cm contt·a1·io.
províncias, a saber: 10:000t) da llahia, 12:000;)) de Sergipe,
'<c l;<~ço dit ca.mara dos ~eputados, ?tÚ~7 de agos~o de. '181i4. e 8:000.!$ das 4tagôas. Pos~eriormente, e na minl~a ausencia, •
-Barao de Prados, presldbute.- T·t.to l<ranco de .,lmculu 1° a subvencão de .ambas fo1 elevada a 84:000$, prova certasecretario.- Pedro Lgiz Pmira. de Souza, '2" secretarió.- mente de "que não tinha si !lo muito libera lo O nobre senador
A' imprimir. >> •
·
asseverou, que a elevação fóra arbitt·aria, o sem a compe·
OUDEni DO DIA.-1 a PARTE.
tente auto_risaçrro; cu creio quo se engana 8':' E:'I:; porque pus·
sou em lei do orcamonto.
·
11
Entr:írão, uma apoz outra, em 3 discussão, o forrro
o
Sn. ÜANT.\S.:- Não foi., .·foi uma lei pa. rtícul •·u·
. ..
sem debate approvarlos, para subirem á sanccfio imp~rial, as
·
seguintes proposições dtt camara. dos- deputauos, que aulori- . O Sí1. DARÃO nB S. Loummr.o :-Em .todo caso, pois, houve
são o governo:
.
lei, e não mero arbítrio. Oem''preznrio da companh1a. da ll·ahia
t <~, pam cumprir a. decis~o do '[lOder judiciaria, pagando denominada Santa Cruz, ó bem conhecido, cidadão respeitavel
o que deve a fazenda publtca aos herdeiros do conde da e cnp!tali.sla ppulcnt{) :·o qualc?nheccu imm~diatamcntea inIIarca.
~uffiCienmada proteccfio; o,aprt:Jc1ando sua: post9ao,comprehenf;!il, pará innovar os contratos da companhia União e !n·
deu a dificuldade de· coutinum· a solicitar novos favores, como
du~lria.
1 obteve a companhia Pernambucano., por o!J~_L11r a reputação
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de ricó ; decidindo-ser, portanto, a; ceder o serviço a uma com- que o. ajudasse a transferir a directoria para Londre~; porpanhia verdadeira· ·porque a qué contratára passava por tal, truo, segundo elle dizia, os capitalistas inglezes com esta
mas à custa de se~ capital unicame~te, Era ·couRa. ~ifficil cm mudança mellíor se dccidirião á compra de acções,
nossas provindas, ondo nem ha· cap1tacs, nem cspii'!!O ·de asP1u·a estas t1·ansforencias se necessitava da approvação do
sociacão ·e ficaria nesta má situncào, se não npparece um governo, nlém do votp da asscmblé1t geral dos accionistas na_
emprézarlo estrangeiro. Foi o emrli·ezm:io da estrada de for· praça. da f.lahia, séde até então da companhia;· tambem com
ro do Joazciro, que na posso. de· um pmgue c~ntrato, e de- a mudanca . pcrtlia eu a posição social e um r.entlimento do
sejoso de fazer outras especulações, se appresentou para 4:00fl$ ·approximadamente em cada anno. Nilo hesitei no
comprar a empreza Santa Cruz, com ~istas, s~m duvid~, partido q~'.<l devia adoptar; solicitei a rcfórma dos estatutos,
de lucrar na venda em detalhe das respect1vas acçoes. o pn- e esforcei-me .para o conseguir :do governo imperial, o dos
m'eiro emprezaJ·io, quA havia gasto cerca de õOO:OOO,f), e accionistas. brasileiros que se oppunbão c eriTo pessoas im~
perdido no custeio-de quasi tres annos não sei quanto., ,vendeu_ portantes .. Tudo se conseguiu, pCI·dendo eu sómente·, meu
a empreza ao segundo por õOO:OO.O$.
unico PillSamento foi .tle salvar a em preza, cert~ de que outra
· Assisti á ·es!it venda, e calculei <[ue o comprador difficil: não so formaria para a navegação da costa, com o que as
mento eolheria vantagem da especulação, que nã~ tinha sido p1·ovinciitS soll'reriiTo muito ; e tilmh·em de salvar o primeiro
util {t um brasileiro com recursos, e regradq nas dospezas do estrangeiro particular que arriscára na província tão gmnde
custeio; porém fiquei duvit.!oso"pelo prestigio dos inglezcs da somma I Jú..se viu que tinha deixado de ser emprezario sem
vantagem em troca; agora fiz ver tambem ·que cessei de ser
entenderem muito de taes ncgocios. ·
_
director, com damno de meus interesses. Saiba-se ainda que
Eu .possuía g privilegio para nnavegação intema, que, igualmente deixei de ser accionista, tendo mandado vender
realizada por outra companhia- Bomfim -tinha de perten- minhas aceões com todo prejuí7;o.,
· ·
cer-me, por occurrencias que jà expliquei pelá imprensa. O De confÓrmidadef ~ois, com as idéas de rigorismo e·de hoomprezario estt·angeiro-desejou reuni!· os dous serviços, e ~ra nestidade do nJbre senador posso advogar a causa da emisto de grande .conveniencia á elle e ao publico ;. accrcscendo preza de Nayegação Bàhiana. 1\ccrescentarci uma circumque a companhia interna era lucrativa o desejada.
&"'.ancia mais: o interessado principal·, cuja causa advogo,
Os inglezes não·gostão ue p~quonas emprezas, e as. duas está separado de mim desde longo tempo, e óaté considerado
reunidas,~ com o emp.rego de m~Ms varMes, e com v~nau~s meu inimigo, segundo as ordenaçue~; por~1~e ~or~e ~ntre nOs
. subvencõcs,porque a Interna devia perceber 36:000,~, .Já exct- uma importante demanda, . ou questao JUd!Cul1'1a, nao proce~
tavão á cobiça dos capitalistas) cousa que o emprezario espe- dente do negociLS da comtianhia, porém. por prejuízos extraculador ambicionava para rea!tzar seus- lucros..
.. ordinarios que me causou na execução das obras da estrada
Tive insinuação para entrar em ajuste com o Íl!glez e po- do fmTo, de que obti~e já sentença excedente de 80:00º$,
deria ter retirado Vilntagem não pequena; e depo1s tambem da qual ainda appelle1.
··
o[erta d~ praça d~ algumas. dezenas d.e co_ntos pel.o privilegio ; Apezar da transferenci.a da companhia paraJ.ondres o ingl~z
m~s,na uJtenção ae be!wficu:tr a cempallll!a cos~mra, quo fO~a e11prezario não consegum desornbaracm· a mesma companhia
mwha crcação, preferi conc~der o [av~r gratuitamente! Na e dobrou talvez seus saci·ificios para ii ent:eitnr a vontade dos
falta da diret:torcs,porque alguma rJvalHiade se apresentou na novos accionistas, mas inutilmente l Embora-fizesse rela~ori~s
praça, c~nsenti cm ber um delle~: C'i'ui ~ preside.ute d~ nova Jisongeiros, as informações dos inglezQ.s d~ praça os :muticompanhm fundada, que.se denonunou~Comp~n~Jallahi~Ra Jiznvão; e a estes cxforcos attribuo eu os dlVldendos de dous
e para que o puuessef<lzer.legalniente, antec1pe1 o pet!Hio de unicos· semestres; dcpÕis da oxistencia da companhia na
2
minha aposentadoria rle desembargador da relação da flallia, razão de 7 "[o, quo se deno!\1inava por escarneo-pro~penda
cujo presidente era. Posteriormente rejeitei 50:000;$ de acções. de da empreza I Mãs 9:000$ apmlas cobrarão, eD:I se1~ nn~os
da fu1~dida empreza, e fui accioni8ta della com o IJlCU di- ou sete, esses miseraYeis 7 °[o ! E nom rasoavelmento podianheiro, 9:000~. Ató aqui,pois, .o scnndo tem visto que não fi~ se rcalizm· uma reorgan'isaçüo da companhia, apezar da
vantagens, e ne!U do pl:ivilegio.relirei. al_gu!lllucro,. ~essantlo ·transforencin da sua sé do para Londre::, quando se sabe, que o
tlo ser emprezano da companhia prpymcml, que ccdt
prazo tio privilegio e das subvencões estava decorrido em.meDis?e o nobre senador que crfio •capilaes fig~rados P?ra obte; tade (10 annos so!Jre 20) sendo ti metade decorrida,do duplo
as subvencões, e achou exageratla a quantm de GüO:OOO,p da subvenção, passa~ ode 81:000~ á per·cebei' ap_enas 40:000$!
da companhia Pernambucana. Declaro ao nobre senador que Eis o motivo do. pedido desta .nqva prorogaçao. Tambem·o
a Bahiana despendeu majs de 1,000:000$ no primeiro mez, nobre ministro exagerou o sacrificio <.I esta. r~soluçfi~, ~azon
o.u em dinheiro, ·ou tomados ,á premio para serem pagos com do-osubir não sei a ouanto. As companhias têm dm1to de
· as entra·das das ac.ções.
.
·
receber nos 10 annos · seguintes-40:000$, o CJ'IO eleva a;eifra · ..
'total do periodo restante do. contrato á 100:0U03); segundo a
O Sn~ DANTAS : ..:.::. Em que·?
O Sn .. n~nÃo DE s. LOum;:Nco :-Eu digo ao nobre se- lei eú1 discussão o prazo da elevação de 40:000$ a 8~:0.00íl),
nadÓr: BOO:OOO,P da compra "da companhia Santa Cruz, quo se poi·cebia, é de oito anuo~; o quo eleva o sacrJfiCIO do
400:000$ a G72:000&l, isto é 272:000.$ em oito anno~.
!Hi0:000 1 ~ por dous vapores novos, Gonçalves 1lfarl'ins e Si·
O Sn. D,\NT1\s:-São 10 minos.
•
nlmbú; cerea do 1tl0:000$ ou 170:000,% pelo material da
companhia ·Ilomfim. Aqui estão já mais de 1,100:000$!
O Sn. DARÃO og S':' LounENM:-.Dissc já o nobre senador
Culcule agóra o qno se teria de despender rNa reparos, de- que são oito, po1· que os doÜs da existencia da companhia.
positas e·O.(licinas de uma nqva em preza montada cm grande? reorganisada estão passados, e do novo contrato é que co{.:alculo ai.nda·a compra subsequente de cinco vapores uovos: meça o Povo pyazo,
e de mais, dot•s usados, o mais a acquisição do muitos outros
O Su. D.ui·~·As:~E os outros 10 annos?
olJje.ctos, e realiza~iio do muitas obms? I Deste excesso de
despeza antecipada se pagou premio por alguns unnos ; e as
O Sn. nAnlo DN S. LounENco:-l~icaao arbitJ·io·e prudencia
cções, que po.r cinco U)IIIOS succossivo3' não obtiverão uma do governo ~itzet· .novos favõres,. se as C,O!lP~~hi~s o mcresó, uividendo, descerão abaixo ue r;o 0 [o I Tudo quanto avanço cerem. O favor que p·c1lem nesta occasmo e uuhspensavel
. consta do~ relatorios annuacs da companhia, o dos livros para que continúo a compa11hia Ba.hiana. llosso assev(\r~r
de suils actas quo cu rubriquei. 1
... .
<tOS meus co11egas que a atlmiuistracão da cmpreza na Dah1a
NQiltas circumstancias o emprczario estrangeiro acbou-so marcha com muita regularidade é muita economia, no que
illudido, porque não · C?nsegt;iu vender as acções, como do[JCndo .do superintendente, brnsiloiro muito uign~, que me
suppoz sempre (le sua )ntençiío; chegando seu dc.scmbulso l1son o·eio do ter escolhido) entfio .contra o voto dos wglezes o
a cerca. de 1,300:000;;l 1! Eu conhecia perfoitamento seus hoje flOr clles n:mito apreciado.
· ·
· .
embaraces;, o,não obstante não ter motivos do ser seu amigo,
NilO ó, pois, exacto quo haja da pa1·to da empreza VIStas
estava disposto a fazer o possível para uiminuir.suas perdas, do ,g·anho illcgitimo, ou ahuso; e isto !ligo sem tJuerer defcm bem da província, pum não dosaniHuu· outi·os. Jlcdiu-Ii}(l fcntier a 'capacidade-. dos indivíduos, mas porque conheço as.
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eircumstancias em ,que eUes se têm achado, e sei que tra- elle; se a companhia Dahiana vai receber e tem recebido do
balhão agora para diminuir o·damno,. quo me parece inevi- coft•e geral 81.:000!), recebe da província 76:000~.· .
tavcl; e me presto a ,-isto em bem das províncias. A nave- Pecamos a Deus, que chegu_e o tempo do que nossas emgaçuo a vapor c muito dispendiosa entre nós. Accusou-se a prezas· possão dispensar, taes auxilias ; mas até lá convem
companhia de não ter realizado a factura de pontes nas diver- que os não retiremos, porque a civilisação marcha· o com
sas localidades .que visita;· tudo isto ó inexacto. A em preza elln. a riqueza publita. Nno. é tudo sa:crificio porque os gocosteira, qu0 é a geral,.não tinha de fazertaes pontes, e r~s vernos colhem 'tambem em compensação, serviços impor·
ponl~s.currega com a despeza da carga e da descarga. A tantcs .•
.Interna,. que é provincial; construiu já- uma ponte.na cidad~
CÕncluo, votando-e~ dando um votõ consciencioso. pela lei
da llab~a, hOJe o logar mais frequentado do porto, a qual e em discussão, não desejando desperdiçar o pre~ioso tempo
de madeira e se está fazendo de ferro, que ficará em g-rande que resta. ·
custo. l?ez ~ma extensissima ponte no llomfim, ou_tm na llan:a,
o !!11··. uautas:-Sr. presidente, entro nesta questão com
' em Cacboetra, em Nazareth. e cm Valença, nao .tlildo feito muito acanhamento, porqrnl tenho de contrariar o nobre seuma em Santo Amaro pela diffic~ldado, mtermcdt:lndo entre nado r que me precedeu, e nesta contrariedade receio tfUe clle
Q vapor e a terra cerca de uma milha de mangai.
- se o!fenda, tuas cu tenho. obrigação de defender .o tbes?uro .
Assevero ao senado quo me espanto de ver as despezas e publico. Sou s~nador, a nação sentou-me nestas cadetras,
acquisições novas que se têm realizadõ nestes rhms annos ; i:l rodeou-me de todos os privilegias para defender os seus ino explico só.mente por algum .augmento avultado de capital, teresscs.
o que destróe a accusação opposta.
·
o Sn. nAnlo nE s.·.LounENço:-Mande voto em separado,
Foi por observar a marcha do servico da enipreza do Nave· como fez com a União e Industria.
gação llabiana, e de seu dispendio êxttaordinario, que me
o Sn. DANTAS:-Não posso consentir, Sr: presidente, quo
resolvi a ceder-lhe, tambem gratuitamente, a nova emprcza dous alabamas, taes considero estas duas companhiãs, estejão
do Rio de S. Francisco, do· Penedo para cima, que contratei todos os annos a dar uma banda de· artilharia· no thesouro
P.or occasião da viagem imperial; certo de que teria e[oító, publico, já tão sobrecarregado de compromisswe. a.níeaçado·
como eu muito desejava, e pende da approvaçiio do corpo le- de uma ruína.. Hei de consentir que progrida o'systema de
gislativo. Ainda, pois, ~urei. de emprczario, e deixei de o pirataria, como se está dando no paiz? Hei. do calar~me por~
ser sem interesse.
.
· ·
que receio oifender ao nobre senador'? e porque essas com-· - ......
A companhia aceitou a cessão, provavelmente para ~ug. panhias prestão algum serviço (I minpa província, bci de pos··
menta r a. sua importancia com novos contratos e novas sub- suir-me de um províncialismo mal· entendido,· a ponto de
vencões, circumstancias que agradiiO ao capitalista inglez. ·pactuar com essas escmidalosas rapacidades que abrem de dia
Não é fundada a accusaçiiO dei possuir a emprcza na~iana émdia novos. exemplos, e vão de~moralisando o pa:iz? Se:máos vapores; ella os tem muito llons; e os dous daJinba do -nhores, po 1• falta de se 'dizer a verdade, por causa dessas
norte, de que se qucixão, são superiores á necessidade e im- defesas olllciosas é que essas comp~nhias; assim~col!lô todas
i
]Jortancia no servico, ·bastando dizer ~que custârão, como as emprczas entre nós, t01·não se extgentes e não cumprem os
disse, 450:000~; a finha não os podia ter tão ]Jons. Nós que- seus deveres.
·
·
•
remos passar do nada ao optimo, sem pasarrnos as difficul- Que é dos documentos que apresentou. o· nobre· senador
dades e nossas circumstancias ! Apreciando pouco o que as path justificar o que acaba de diz~r ?
cousas cus tão, porque não conhecemos, queremos muito com o Sn. DA !IÃO DE S. LounENr.•. o:..:...A"minha palavra a.u. va.le
o pouco que damos, sem attender que não temos ainda populacão, riqueza e costumes· para taes. melhoramentos. Somos tantg como a sua.
·. ·
bein filhos dos portuguezes, que nunca tendo tido estt·adas de O Sn. DANTAS : - llerdoe-me o nobre senádor; a. comferro, lá estão fazendo grande poeira, porque a linha de missão diz que não viu documento nenhum, que é impossível
Lisboa ao Porto, que .ainda ensaia, para assim dizer, não que esta compan.hia viva á custa de subvencões do. governo,
tem já. a celeridade das outras estradas européas ! As em- c apezar do muito credito que me merece ã. palavra do noI
prezas de que se trata interessão vivamente sete provinci<is brc senador, não· menos me 1.nerece a do Sr. Sá e Al~uquer
"f·
do norte, que já se acostumárão á esta commoda e regular que que decliirou que .a companhia por motivos em parte
communicação. Na minha província as comarcas do sul, injustillcaveis, não satisfaz ao publico, e que esta c~mpanhia
das mais ferteis do imperió, o mais favor~cidas , pela está florescente, .c quem e..stá florescente não precisa de socnaturcsa,cortadas de rios navegaveis e de matas.virgens prin- corras. O Sr. Sá e Albuquerque, cidadão honesto e prcsicipiárão seu augmento e progresso na convicção de terem dente daquella província, e que por essq- qualidade tem rieste' meio facil de communiGaçlio com a capital, centro de 1\0rosa obrigacilO de fallar a :verdade ao governo e ã nacão.
seu Qommerci,o, em vez de viagens perigosas, retardadas O Sr. ministrõ das obras· publicas diz em seu relatorio ."que
pelos ventos e correntes, na ida c na volta, e de repe- a companhia Babiana pedira liccnca para ter a stia directoria
tidos naufragios. No reconcavo .da .Bahia as terras são em Londres, e é publico na Babía ~ue esra companhia não
-das inais cáras do imperio, e mgnopolisadas por um certo é mais nacional_; ó sem que nos prove o seu bom ou máo
numero de p1·oprietarios ; ·para o sul, ando· e!las cus tão dez estado, assenta que deve esgotar o thcsouro publico con·
vezes ruen.os, tem corrido alguns lavradores, depois da c1·ea- tando com a no~sa condesccndencia; e com officiosos defecção da navegação á vapor. Tuclo isto se ha de sacrificar, por sores nas camaras.
uma mesqúinha economia; c só mente com aquellas localidaSenhores,· a commissão não til ve coragem-para. dizer o que
dcs se· pertend~ ser economico ? Agora resta-me asseverar sentia; por isso limitou-soa declarar que nenhum documento
ao senado, que são as companhias de. n1tvegação que veiu á casa e nem encontrou cousa que justificassem seme~
menos custão aos cüfres geraes ; examine-se qualquer das lhantcs favores, e concluo dizendo que o systema de subvenque existem aqui no sul; e se verá, que so dispende com cionar em prezas que não podem viver sem repetidos favores é
cllas o dobro, o triplo c o.quadrupulo. Vcjamos, v. g., a com- ruinoso a nossas liniÍngas. Disse o nobre senador que· se havia
panbia do Mucury: regula a [a parte da companhia Bahiana, dito que elle era empt·czario, creio que fali ou ·a meu respei. porque a extensão navegadà é inferior ou igual a uma. de to trazendo a tribuna umà cousa que lhe-disse em particular.
suas duas linhas, CO!l .uma viagem mensal, tendo ar1ucl- Senhores, eu nunca disse e nunca direi que o nobre senador
las duas, c outros váporos mais consideraveis. Recebe Slljn emprczario-da companhia llahiillla, que hoje é estcangei~:500~ por viagem; e n navcgar.ão correspondente da..lla- ra, e nem que cm tempo algum o tenha sido ; da nossa legisbiana não excede de 1:600~! 'Eis com que fundamento c lacão consta que o- contrato fôra feito com oSr. commenda- _
justica se grita contm o desperdício das pobres C(.,tnpanbias dÓr l)cdt·oso. Quando cm particular eu disse· que o nobre sedo nôrto! Já fiz ver, que as províncias do norto não trnlão nadar não podia ser emprezario referia~me a outro.negocio,
sómcnte de desfrutar; nem defendem um melhoramento para por exem!JlO a navogacão do rio·Jequitinhonha, e creio que
a obter dos cofres geraes .i ellas dilo valioso contingente para o do S. 11J'ancisco, e eieio que nem avancei a uma falsidade
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neni offendi .ao nobre senador, porque são actos que se entro nós, as companhias incluídas a dispensa dos direitos__de
achão 'llm a. nossa legislacão, e que não forlío feitos em se-· importação, pó de bem dizer-se que tem mais de 200:000~· de:
gredo. Todavia tr~tzida és ta questão à tribuna pelo mesmo s~bvenção cada ·uma; por.. de01·eto de 25 de abril de 1857
nobre senador pela Bahia, o que eu nM" desejava, {Jermitta concedeu-se mais .•24:000~ de -subvenção, dependentes. da
que lhe diga, que seria ..bom que um senador fugisse sempre. approvação da assembléa geral.
_.
. ··
.
de collocar-se em posicão talt}UO os seus interes~es partícu- Ficou; pois, a companlJia Bahiana com·.Sí:OOÓ~ do governo
culares nunca estivessem run opposição aos interesses publi· geral, com mais 10:000$ que lhe dá a província da Bahia, .
cos, e .seria bem conveniente firmar por lei estas incompati- com mai.s 12:000$ que lhe dá Sergipe, com mais 8:000$ que
bilidades.
·
lhe dá: as Alagôas; total14i:OOO~. Ora, V. Ex. vê que uma.'
Senhora~, o lagar do senado· é muito elevado, se a digni- tal- subvencão para uma companhia que tem quatro chavecos
diule.' do sonado tem grandes honras e· granües immunidades, ·velhos comprados ahi por bagatella, e que tem além dessa
aquelle que arexercc deve cal'rcgar com as necessarias in- . su~venção uin rendimento pela ~onducção de- cargas epassaCQIP.patibilidades. O governo que contrata com um senador, getros, não está cm estado de vtr todos os annos atormentar~
nãO tem a independencia precisa para o chamar ao cumpri- nos com ·pedidos exagerados.
.·
.
. ·
mento 'dQs seus deveres, trata ele potencia p. potencia ; em
-um "'OVerno fraco como é 0 nosso ondé a tribuna.assusta mi- Estes abusos . que se tem dado na companhia ·da Dabia
nist~os e presidentes, um senadol diillcilroenle póde sei· cha· · ácerca das subvenções e a~gmentos de fundo cap.italtem se
mado aos compromissos dos seus contratos.
.
dado da m~sm;a .sorte em Pernambuco. ~companhia Pernam;.
Eu ãss~vero, Sr. presidente, que nem a cómpanhia da ·buc~na pnncir.wu com ~m fundo cap1~'ll ~e 600:000~ ~. 1oJ
Babia, nem a de Pernambuco cump;em com os seus deveres. de JUlho de 18u4 elle fot ele.vado a 1\.. 00.000$ em~ 18u8 e
A companhia de Pernambuco não faz todas as escalas desig- segunda vez elev~do a 2,000:000$ i. e e ~em notavel, senhanadas no contrato. O ex-inspector da thesoumria provincial res, q~e ta.es _capitaes ~unca se rea!Jz~ráo ·
·· .
da ,pro_vinciá das Ala~óas informou-me que viu-se obrigado a Aqm esta um relator1o da com~anlua de Perna!llbuco, ·no
ordenar aos~u ~gente 'de Perna_mbuco, para não pagar a sub- ba~anço .do anno pas~~do ·1863 [~~o pó de ser. mats m~der~o~
venção provmmal á companhia sel!l que esta npr~se~lasse abt.se .~z q.ue 0 ~a~J~al ?de 600:000$, e ha em a~çoes dt~
um attestado de· ter tocado nos pottos daquella provmcw., tal P?lliVet~ 86.400$, e pmtantc clar? que a ~ompanh1a te~!~ VI
é o pouco caso que ella faz dos seus compromissos. e tal é a vtdo das s~v~n~ões e do empr~stJmo, e dtz:m~~e que Já.se
confianca .que todas ellas têm nós seus protectores.
.acha em lleoocto para se~ veudtda ao estranoeao.
:A. dã Babia é a mesma cousa; ahi está o nobre senador
UM SENHOR SENADOR;- Qual?
por .Sergipe, e digue ella faz serviço 1:egular. Portanto da o Sn. DANTAS: - A de. Pernambuco ; a da Rahia está
Bah1a para o sul-tem e~tado dous e tres. dws sobre as a~c~ras, vendida, tem a sua di\·cctoria em Londres, já ha muito que
por falta de combustlvel,, o~ passagmros pagsão mahsstma- é estrano-eira·
apenas tem no Brasil os seus procuradores.
•
.
•
mente, e não ba n:ts provmctas quem .tenha a coragem de , · 0• :
lhe.s tomar conta disto. O que eu acabo de dizer é o que se
O Sn. BARAO DE S. LouRENÇO: -:-Peço a palay~a: disse á dias na caroara dos deputados, fo que todos dizem,
O Sn. DANTAS :-Note o senado que só unfcl memoria mais
é o que dizem. os presidentes. .
· •
· prompta e uma imaginação mais fertil que a minha, póde
Eu desejava que o nobre senador provasse que estes acompa-nhar todas as alterações e metamorphoses desta com:
1,200:000$, que se diz que formão o fundo capital da so- panhia; chamava-se Santa Omz, quando foi contratada pélo
ciedade, têrri sido realizados.- A companhia tem vividoCas güverno, o seu servico era fóra da barra, formou-seoutt·a
· subvencões, e pretende yiver e morrer só com;subv.enções.
-companhia, que se cT1amava Bom{tm, o ~eu ser~ico era den. Dissé o nobre senador que eu me enganei, quando assev~- tro da barra, noSTios, era toda provinciàl, a prôvincia darei que o governo deu a subvencão, de 24:000$ sem ~uton- va-lho 30:000~ de subvencão. Estas dilas companhias ensncão .de JeL Sr. presidente, eu disse que o governo tinha corporarão-sc, e· dessa incorporacão sahiu a corilpanhia·DacoÍJcedido mais uma subvenção sem autorisação de lei, e hiana.
•
ainda o.affirmo, porque o governo, á excepção das merces Aqui temos, pois, uma companhia rebocando outra que não
pecuníanas; niio pódo avançar promessas de subvenções, foi contrata~a pelo governo, e chamada á communhão de sub:ainda que fiquem dependentes da approvação do cor'po .Jegis- venções que lhe não pertence. O Sr. ministro Bellegarde diz
lativo; é um procedimento ·que comprow.ette a cam;tra ou no seu ultimo· rolatorio:.; cc A companhia Bahiana augmeritou
a maior.ia que o apoia e a obrigâ a approvar um acto que o o seu material fluctuante com dous vapores .de força de 40
não far1a.
.
cavallos cada um, e, portanto, proprios para a. navegacão do
A lei ·ll!an~ava que o governo désse 60:000~, e .se ~~·ão- reco~cavo i. daqui, pois, vê-se que o governo inclu~ nâ compoucos osinteres~ados que recorres.sem ao corpo leg-tslatJ~o, panh1a Bahtana a navegação do reconcavo que ~ão pertence
e o governo não deve fazer-se procurador da companl11a. ao governo, e que quando se trata do fundo· cap!tal das subScnllores; o·systema que de cerlo tempo para cá tem adoptado venções, rendimentos; mat~rial, etc. etc., comprehende•se
o govemo de avançar subvencões, e fazer promessas a em- sempre ambas as companluas.
. . ··
.
·
prezas ha de nos ·levar a maior de todas a.s calamidades a Além de tudo qnanto tenho dito é digno de notar-se que
banca rota, abi está a estmda de ferro de Pernambuco, ahi esta companhia tem annnnciado em Londres o dividendo de
está a União.e Industria, ahi e~tão as companhias Bahiana e 7 OrO ou de 8, como disse o nobre senador ; na Bahia não
Pernambucana. .
•
·
farão annunciados dividendos, não sef quem os recebeu ; a
Eu estou convencido,· Sr. presidente, de que o· scrvico que directoria está em Londres e lá é que se pagão os dividendos ..
as companhias da Bahia e Pernambuco prestão, póde ser Disse o nobre senador que a companhia tem feito'obras.
prestado por· outras·_ quaesquer companhias que se encorpo- Não sei, uão contestarei a sua palavra; póde mesmo ser cet·rem:com .a unica subvencão de 60.000$ que lhes déll a lei to que a companhia alguma cousa tenha .feito na Drihia, mas
da. 18 de setembro do 1851, e com os auxtlios das provi.ncias, digo que ella está em opposição ás informações que se me
..log~ .que taes companhias estejilo certas. que não acharáõ tem dado, e ao que se asseverou na .camara dos deputados
apoio nem no ~overno e nem nas caro aras·, em favor do todas sem que houvesse contestação alguma.
,
· .
as fraudes que ma tão todas as em prezas ,da Brasil. · · . . Disse o nobt·e senador que .não é por 10 e siin · somente
Senhora~, a incorporação d1~ comp·anhià Bahiana foi con~. por oito annos que a companhia quer que sé continue a dar-·
tratada coro o Sr. commendador Pedroso a 30 de agosto de lhe os 84:000.$. Segundo consta os estatutos forão appróva1852,·· preferindo elle a subvenção de 60:000$ a garantia dos dos em 1854, nós nos achamos em 18M é claro que os. 10
ju1·~s, do capital, nenhuma cousa tinha mais a companhia a n'nnos de subvenção de 84:000$ concedido á companbia. ces~
pcdrr, mas ella, sem querer garantia de juros assentou de são esre anno; o as· companhias deverião receber de hoje em ·
)ovar a sua ardileza a fazer com que a subvoncão fosse diante a subvenção de 10:000$; a passar esta lei que se diselevada conforme o.fosse o fundo capital, e com eft'eito com cute terá a companhia.a continuacão dasubvencão de 84:000~
a.quella manha. e geito com que s~ conseguem todas as co.usas por mais 10 annos; ficando o governo autorisado a conceder,(i
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lhe por outros 10 annos a sullve_nção do 84:000$ ou do Alagoas não teve ititenção eh offender (Ao S1·. Dantas) Peco
40:000$; por. tanto o favot· da lm será por 10 annos o não. ao nobre senador rJue queim ter a bondade de sentar-se. •
por 8, como dtsse o nobre senador.
' o ~Il. BARÃO DI~. s. LounENQO :- o nobre senador tem
~en}t~res, o n~ss? gdvorrio .é m.uito fm.co, para resistir ás fallado sem pesar o CJUO diz, sem exactiduo. · ·
.
·.
extge~CI~S pecuma!'las quo ordmanamente andão sempre bem · 0
·
. apadnnhadas. N.ão. é só 0 govc.rno que é r1.11 co, nós tambem
Sú. PP.ESIDENTE:- O nobre SQIHldor, e'omo. out!·os ás
-o somos, os braztleiros sãc; mm to. condescendentes 0 . eu con- vcz~s usa dCJ palavras que .tal ver. n.ãO sej<'io inteiram~nte donf~sso que ba cousas erri que 0 podemos ser; mas 'quando se vem~nte~~ masnão teve de certo a intenção de offender, c j:t
· tra~a ?os rlinh~iros publicas d.o suor do povo, nós não temos 0 ·declarou. ·
·
O Sn. BARÃo DE S. LounENCO ; -Declarei tambem que não
·o d!reJto de úJspot· dclle contonnc a nossa vontaúo ; portanto senhores pass1mdo esta resolução podemoa estar certos que C!'a cmjJrczarió, nem acêionis.ta de cm preza alguma no impeacahados os 10 imnos, continuar-se-ha a dar a ines ma sub- rw, e que unicamente defendia uma causa quo entendo ser
.venção de 84:000$.
em)leneficio da minha· província; eis-aqui o' que .eu. disse
Agora, ó para notar tambcm urna cousa: os uefmlsores cre1p que o expuz .por inteiro e muito detalllíl.damente: ComQ ·
uesta companhia são tão hnbcis que quando pedem uma ó que o nobr? seni~úor~vem re~otindo que são.emprczas de Alacousa para. a llahia, tambem pedem pal'a Pernambuco ; nilo hamas, de p~rata1'1.a ~ crue existem estrangeJros que telll pro. passa uma cousa para a llahia sem ü· uma isca para l)érnam- curadores nn. provinCia e no senado? O.nobre senador pesou
buco.
•.
·
estas expressões?
.
·.
O Sn. SJLVEmA DA ~IoT'r!~ :-Isso é verdade.
. O ~n. DANTAS :- Fallei impellido pela força da co~sc,ien~
O ~n. DANTAS:- No <inno de 1859, em que p.assou o cm- Cla, para defendei' o .tbesouro·publico,
,.
.
prestlmo e augmento .de.subvençiio para Jlernmnbuco, passou
o Sn. DARÃO DE S. LounENCO ;..,.... A consciencia do nobre
t.ambem para a Bahta urna concessão para a navean.cão do senndot· ni,to sé contentou no u~gocio da. União e Industria)
Jequitiohonba. ·
l:l •
cm ·mandar á mesa uma declaraciio de voto 1 Este outro oeO Sn. DAHÃo DE ~·. tounENQO : -A compa~hia da Bahia goc1o é m~nos importante; por que quiz falln.rnelle? .
.
nunca teve e.mpreslimo.
Sr. presiuente, os facfos referidos pe\o··nobre senador não
são exactos. Eu já disse ao nobre senador, que o dividendo
O Sn. DAmAs:- Os Srs. ministros aproveitárã6 o ensêjo foi de 7 °lo ao anno, · e sómente teve Jogar em dous semestres
_para faze! passar o emprestimo de 6 000:000$ para a'União em 10 annos l Eu disse isto, e nobre senador quer doeue lndustna; o q.u.e é certo é que lião passa. uth escandq..lo mentos ? qúaes apresentou ? porque· nã.o tenho direito, de
sem o comprom1sso de reciprocidade. Eis aqui as nossas ser acreditado, quando informo .sonro factos quasi pessoaes.
= cousas como marchão, tudo entre nós é assim.
O nobre senador disse, que o dividendo fot annunciado e
Aqui esta um riovo projecto de Alabama para njudar a dar pago em Londt·es, mas não na Bahia; não vê o nobre sena- •
cabo do tl1eS0 ?to; fallo da navegação. do 1·io Jequitinbonha ; uor que está dizendo o quo não sabe ? Na ..Bahia annunciou7se
1
concedeu-se 2i):OOG$,
concedeu-se mms não sei quanto e ahi isto em to.dos os jornaes, e pagou-se aos accionistas bahiavem na lei do orçamento um augmento. do subvenção, 'e para nos os dous semestms.
pass~l.' fez-.se causa· com a de ~ernambuco, dando-lh'e tíO:OOO$. Disse o nobre senador que sUo nominaes esses capitaes e
r Nao sot, se~hore~, onde uemos buscar tanto dinheiro. que a empreza trabalha. com vapores ricliculos. Eu já não,
'\o ta-se, vota-se, e d~z-se ao governo: <<•l<'aca lá as operacões di. ao nobre senador que sómente dous vapores havião
de credito quo quizer. ~ E ao que ha de recorrer 0 governo custado 4õ0:000$, c crue no primeiro mez tinha a nova com- .
qu~ ore.rações 'de Cl'e.dito há de fazer, acaso podemos impô!: panhía desembolsado para mais de 1,000:000$? Censurou o
ma1s tnbutos? De certo que não ; nossa n"'ricultnm está ue- no9rc senador a rew1üto das duas companhias~ ou dos dous
finhando todos es dias. Dizem que 0 n~sso deficit ó de serviços, geral e provincial, entendendo que tive1·a esta fusão
30,000:00~~..; onue os iremos puscar? nossas rendas dímí- lognr para enganar o governo com.a.maior importancia. do
nuem, a dmda vai crescendo da areamento cm orcamento matcría.l da.emprcza. Estará, portanto 1 inhibida uma compaJlOrquc o orçamento vai tamb'em de aÜgmento em au"gmento; nhia de .contratar con1 dous govcrniJs scrvi~os differentes,
fallou-se muito cm economias, entretanto não houve um anno comtanto que os satisfaça?
· ·
·
de mais esbanjamentos do que este.
· Nega o nobt·e senador ter a compa.nhia cumvrido bem seus
E' preciso, pois, que os nobres senadores se encoumccm deyeres. Neste caso, porque tem SidO e11íl paga do serviço
para resistir a toda:~ estas exigencias.
eontratado '? Insinuou o nobre senador a causa deste abuso,
o Sn.SrLVEinA DA nloTTA. :-Apoiado.
diz1Jndo, que os protectores e procuradores fortes de taes
em prezas éoagião os go:vernos !·Saiba S. Ex. que cu na pro. O Sn. DAN!l'As :- Niío dire.í mais nada, Sr. presidente. vincia uma só vez não fui procurador desta cm preza depois
Smto_hastant~ se porventura tiVOr _me escapàdo alguma ex. de algum tempo, o que poderaõ atlestar os presidentes IJUC
pr.essao. offensiva a~ nobre senador pela Dahia: não foi esta ali cstiverão. Para que melhor comprehenda o nobre senador
m1~ba mto~çiTo; set be~ q~e não tirarckp1:oveito destas mi- minha posicão ultima, lhe direi a causa que afinal me fez
n,has reflex~es, estou sattsfetto do ter cumpndo o meu dever. abanuonar "os emprezarios, cuja causa comtudo advogo hoje
I•aça o senado o que quizer:
por se identificar com as das provincias.
-.
..,
. _0 !!lt•. bawuo tUe §. iL'llom'euaço: - 0 nobre senador Quando Jhes concedi a Lransfcrencia da directoria para
nao ~esou ~força de'suas expressões; o nobre senador fallou Londres; tia qual na llahia eu era o presidente, prometli-lhes
cm [Hríltnrta, cm alabama...
aceitar a presidencia-da sub-directona, que, segundo os esQ Sn. DANTAS :·-Não ó outra cousa. .
tatu tos, se dtJveria. ~ forll\ar. na. Bahia, para· ~sc~lisação
0s
e protecção da su~ e~istoncta nos Jogare~ em. que :tmh.a de
~' ·
n. DARÃ~ DE .S.. LounENQO :- .... c accusa, que no funccionar. Condescendt com esta posJCil.o IDferJOr. e desinte.sonado, essa ptmtana, esses alabamas têm defensores !
ressada, po 1·quc sentia· a convenienciá de continuar a olhar
O Sn. ·DANÚs :.- Disse-o de proposilo.
para semelhante em preza de minh.a excl~siva ~reação. ,P em. O Sn. nA nÃo DE S. LounENco : _ Disse:o para o!Tender? prezado em Londtes formou sua dtrectona 1 foz a publtcação
· •
·
da reorganisacão social, sou rclatorio sobre a emproza, tudo
certamente eni vista de a acreditar; e no impresso vi eu que
O SR. DANTAS : - Não.
q Sn. BARÃO DE s. LoumlNço .: -E!Itão como disse de pro- el!es, mencionando• os sub directores ntt Dahia, me apresen.
postto ? Acaso o nob1 e senauor e o umco lJOmem honrado ? t.avão como seu presidente, talvez p:rr:t inculcar que pessoa
·o SR. D~NTA~. (l ev~n tando-se ) : - So o. nohro senador importante do ri'aiz fi~>urava
na companhia. Recebendo· eu as
"
· h '11 d'd
bl'
quer eu explico Ja. (Dtt outras palavras que não 01tvimos.) competentes communicacões, vi que tm a.o 1 u 1 o o pu 1co
naquella praca, porque vindo eu com effeito indicado um dos
O Sn. PRESIDENTE: (Ao ora~or.) ....;.Q _nobre senador pelas sub-directorês, devia servil~ debaixo da presidencia de um
1
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iwdez, que 111e Jlili'ct.~l! :H~r a~enlc uu eaixciro ,Jo principal
rr. § 1." O governo esLtlwlccer·•i uniformidiii·ln na ta~;á,
n!llprezario. Com nrzno n<lo com;,•nti cm tal aviltamento, que rlcWI';í SOl' far:ullativa e de 100 r~., corrcsnondcn.tc ar;·
principahncnle n<io rn·ocHI'nndo cu inte:·c~sr., o si1i1 o bt~rn da monor, :dt.eJ'il~iio no pe::() e nova JH'Of;i'CBS<io tios porte~, tp:.
da empr·eza, o portanto rio homem que liio mal procerlin. l~n- mand? por b_ase o systc:na. fran~c~, a admissão dos ma·
tendi, portanto, dever dcixnr tudo do m;ro; cc:;~ei de ingerir-· llliSCI'Iptos · erntndos, rerluccão ria .taxa sobro livros <l
me em seus negoeios, mas conservei o·saugue.. f,·io nccc>sariw irupr·n;;sos, (•levae<io rlil porte ·da CQrTespondenci<\ do extcl'ior
contra os con~elhos que se mo dava. Jlill'll n;io rruerer· por medi.d;!s r·,:st:·ictivas ;'i fl·anquia official ou sua supprcts.1o, r;
vingança preJudicai' uma companhia nccc::sal'ia á pr·ovidcia, pro\nl;;~;lo snh·prm:t de multa rigõru~n~ de incluir nns c;Hta~
e que consirleral'in sempre minha exclusiva obm. Creio rJUO mgist.rarlas ou. n;Io, dinheiro, ouro, prata, pcdr:is pi·cciosas
tordo ;wsim procedido sem razão sou molestado pelo nobre se- ou outros valores.
·
.
·
11üdor. Nada mais digo.
cs. ~ 8. 0 O regi::tro rlc que falia o pnrngi·aplH) antccctlenr.e
·E~ Sa·. e~~m:tu~s (Parà 1tm.a c:rplicilçüo) :-En nunca disse .será filcultativn c pela taxa fixa de 200 ri, tomando-se. por·
que o nobre sénarlor cm cm preza rio da coinpanhia Hahiana. rnodr~lo o !Jy~t.enin. inglez.
.·
· ·
o pl'imciro cmprcznrio é cunhcciclo, c pertencendo esta com:
'' § n.o fienr<ifi abolido~ os• seguro~, devendo fazer-se a
panhia no est1·augeiro, como j;[ dis~c, nüo podia eu dizer que lmnsmissê'Io dos silques, à 1s valo1:es decl<u·ados c quotudo!>
o nobre scuadtH' el'il cmp1·cznrio. O nobre senador foi quem ~egundo o ~ystcmrt fr:rncez, mcJiante o premio de 2 "lo ~obre
ávcnlou a idéa. ri D1zem que sou cmprezario. ,,
a_i.mportancia remcttida, alóm das taxas ordinarias e do rc.s · · 1 S I
·
g1str(\. ·.
,
.
.
. ..
. O R. l!AnÃo DE, · ,ounEN~o :- 0 scnho1· disse-o a mim
rr g ·1_0 .. o. governo eslnh. elc.cé!'ií multas aos emp:-c!t'arlo~ <l'
ali c J'á o ii.nha dito no seu priâiciro discur~o.
1
nos partlcu arn~ par;t os dilTercntes casos de infraccão "'do novr1
O Sn. ÜAN'rA:J :-No meu primeiro discurso cu não fnlle" rrgularneuto dos .coi'I'Jios. Sala das sessões, cm 2'7 de agosto
nisso, c,.só cm particular, naquclla· sala., rli~"e.que o nobre de 18G1..-:- Fisconde de Jequüinhonha. " ·
senador n<io JlOdia ser· em preza rio, o então fallava do rio
0 ~ir. tF<.·~a·:n:r.: _A emenda ine parece .riwiio impOI·Jequitinhonha c S. Francisco, o que é. publico.
tnnte, cont.crn alg-unws irléas luminoSilS,scgundo pude avalia1·
. o Sn. BARÃO llll S. LoURilNI:O ;-Não sou cmprezario j& de sua l'ilplda leitura; mas eu Cllli n'n que ~endo. uma ma~bandonei com perda rlc 20:00fi$.
·' · teria irnportêlntcr, nós .não dr:vtlmos approva-l:t S:en1 bem coO Sn. DAriTAS :-Quando fallci em piralnl'in e Alabamas .nhecê-la. Tr,lll tantas rlisposiçlies quet· :t rcsp11ito de taxas,
niT.o podia referir-me no nobre senador que declarou que ni!o qncr a respeito rle .outros p()ntos, rrue cu creio, Sr.· presi·
tinha nada com essa compnnhia. Se o. nobre serwdor é o pri- lientr., ~u~ devemos bcrn examina-la. .
·. , .
meiro a dedarar que não tem nada con' essa eompanhia, se
Q!Janto Íl ta:p. prinr:ipalmenlc, estou pe1·suadido que o secu tenho a certrsa que o nobre sen;ulor· c ucm oessoa ~ua tem .nado niio tem 1lircito de au~menta-las nem Llimirúii-las scn<io
il emrreza da compri.nilia. como se olf,Jnrte de' eu faiiar em sob in'íci~ltiva.{Üt camara ilos dep~tados. DP"ejo ·manter a:-1
Í.lil'illaria e. Alabamas? O que é.vcrrl:lde é. que todas as 1105 _ prei·ogntlvas do senado, m:1.s quero Lamberri manter as.pt·cro
da. cnmara d:~s rlefJÍllarlos. .
·'
.
' .
t'a!\ emprezas .são .wre1'1zc~," por c•:usa ~so systema de pirataria ga!ÍVílS
"
e 0 l[UC cu u1go destas companh 1as rJ 1go de out:·as muitas.
Il:it.na ci11en1la muilos outros pílnlos, Sr, presidente, quo
dt•r,cn,rcln rle r~tudo c que, de um momento riam outro, nfir, .
. O Srr. pr,gsl!HINTE:- O nobre ~enarlor rcriiu n. palavra- podemos vola1·; cmbo1·ii· 011 est~,i:t pers~arlido que a emenda.
pma unm cxplieaçii.o, e creio que Jit a tem dado sullicier:le. fui T:r vr;ada SQbre as melhores bases, as bases principalmente
floi npprovarla para subir à sanc~;io imperial.
do sy ..;tema f;·nncr.z .. '
.
' ..
2n PA!UE.
Tem a emenrla, ainda uma parte que dev~mos ver c cxnrninar ; é. a parte rçl<ttiva a rÇmes:ia de valores. No estado
.REFOmL\ !lA SECnETA!HA llA AGR!CUf.TUnA ;1 COP.P.il:fl.
aciunl dos .correios me parece qu,c is.,;o, com quanto sej:t
Estando pt·csente o Sr. ri1illisl;:o da n.g1·icultura. r~ontinnou pmvcit.oso, póde t1·a;:cr grnndcs damuos a.fazenda publicn.
a 2:L discus~ilo, ~ue llc:ím adiada na sessii.o antt~cD:icnlc, nr1
Emnm .. ha muitas outras cousas quº, como já disse, exige
a!'t. 2", a pr·oposiefio d<l referida cam<il'il, que ;1utori~n. o g-oc ~r:1nrie es_tudo ~uo se niío pódc obter de um momento par:a
vcr·no nal'il· reior;mar a sccmlaria de c3tarltJ dos ne.,~ocios da orrtro. N<io se dove rc(ormar· um ~ystérna e crear um novo,
:rgricultrtra, c a repartição do eor·r·eio.
'
>cm primeiramente pcnsa1·. Y.ota1·m.os a~sim po1· uma emenda,
Foi 0ria, apoiada c submettirla à rliscussãn corijunctariJCnlo, nmhom tenha sido. bem elaborada no gabinete, .cn!io que .não
a seguwte:
é conveniente.
. ·
. . I)roponho,· poiil. que Oque o pr:njecto nrliarlo até a impressão·
1\àlEL'IOA.
dn. emr.nrla. n. qual prídc ser. fci la 110 jornal ria casa. Se V. Ex.
rr Ao art. '2° necrcscentc-se:-:-sob ~s ségnintes J1aecs:
me ilú permissüo pam mandar este auiamorrto bonrar-me-ha
0
« § 1. As atll'ibuiç&cs rl:1 qndirectol'in. do ministcrio rla' mui[l).
,
ngTicult~r:i.. commercio c obras publicas, r:evcr·üõ passa;·
Foi cnlito, lido, apoiarlo c p9sto cm Jiscussão o seguinte
vara a administração rlo correio da curte, lfUe d(•nominar-scha âdministraçrlo geral dos corr-e·ios. ·
nJlQU!lnl~mNTI> :
. · rr § 2. 0 Aarlministl'ação g·oml dcvcní. ronF[:tr de uma sccrcrr Arliri·Se alé ú impressão da emenda no jornal da •:asa.tnria,.cujo secretario é ajudante c snhstili!lo do administm- Sitvrt Fcn·a:. >>
doí· geral, de, um arcbivo e de 1nat.,·o secções. O qurtrlt'll do
®
Sr.
,;2s~om~c
e~
c
,r;re~[QU~~•!llldam~uut
:-.-Sr.
prcs
idente
pessoal neccssario pnra o serviço desta arlministracilO ·o das
provincins scrú organisarlo como melhor entcnrlcr.o "g-overno.· levanto-me nnícameuto JHII'il dizer cm resposta ao nobre se~
- cc § 3" Para o exercic.io dos diífcrontcs cargos do correio o nador pela Bahia. que o seu adiamento não é exactamente
g-overno estabclcccrú condicões o provas necessarias aos can- uma conclusão das obscrvaçt;cs (citas pelo nobre senador· ;
cu é que níc pnrcco que vou agora tirar a vet·dadoit·n con(Jidatos·;segundo a. cathog-oi·ia do~ empregos.
.
,
.
rr R.4°--A tcr·ça parto uos vencimentos dos empregados dos cluRão. ·
O .no~n1 · snnarlor di~so qtie a .Cmenrla continha cm si ri icorreios será contada 1Jro labore.
<r § r;o As ag-encias serão divididas e classificadas segundo versos obj:'ctr,s :ic(}J·ca do.s quacs muito cumpria que o senarlo e~ln•l.;:~;,;c ou examrnas~c ricurarlamentrJ para poder·
a inipoi'tan'Cia das linhas e das jocalidarles. ·
rc § 6° Ficão abolidas as listas nominaes, qunnlo ;i corres- formar um juiw perfeito úccrc;t do~ disposições prop'ostns na
.pondenci~ ?rrlinaria, quer particular, quer official, devendo cmcnrla; o corollario, pertanto, dcsttJ principio não é que se
se1· substll:l!lrlas por fneturns em que se menciono cm sopa- comece a r!iocuss:to logo depois do impressa a emenda, o cor·ollnrio logicn, rlo que r~uito jmliciosamentc ob~ervôu o nobre
·mrlo carl~ cspecie ~lo ?bjccto, _set~ numet·o o po1·to.
rc j~S l1stas rio rltst.neto -srr·ao 1gunlmonto suhsliluirlns por senador, mer1 digno collcga, ó que seja rcmcLLido o. proJecto.
factul'ils, que dovcr;ii)moncionnr o numero rios ohjectos o as a um:t commiss<ill ou rio con~tituição ou Jcgislilç;io pam qun
dê sc1i parecer úccrr.:t do que propile a cmcntln ; c é o q'li.\'i
tnxas que têm de ser arrecarl:trln~.
I

27

SESSlO EM 2~ UE.AGOS'l'O 01~ 18t/!i.
-vou pror,ôr ao senado. Parece-mo que isto 6 melhor, ganllao ~··· ni'lnlst~·o dos t~:da•uar\'t•h•o,r; pronunciou urA
mos mais cmfmi· pJrque.se ganlm tempo.
:
.
discurso que publicaremos no appenúice á este volume.
Na realidade u nobre senador, meu ú1gno collega, tem razão
onr.A:u&NTO DA AGmCULTUnA.
e tanto mais rc~zilo tem e tenho eu de proceder po1· (•sta fónM
.
quanto 0 nobre senador lembi'Ou uma questão inteiramente P1·cseguiu depois a discussão, adiada na sessão antecedente
constitucional, que dtlve ser resolvida; isto é, 1o, se 0 porte do arl. s·da proposta do o1·çamento, com as respectivas emonpago pelas càrtas ó um impostó · 2• se sendo um imposto ba .das, d.a ~amam dos depu.t.ados.
. .
. .
na emenda iniciativa. de impostd· n~ emendil: Eu estou con
l•o1 htla lambem, apo1adll: e po~ta cm d1:>cussão conJUnC·
vencido que não; mas de que serve eu• dizer que não? l)e · tamenl~l. :\ ~:gam~e :
" .
. ·.
flUe serve sustentai: a nPgativa em. a~basa5q.uestõe~? Nilo é rn·ecc 1c.cl.~.~~eut~-~e ~~~ § 1:;: do .art. 8 ·
_ . ,.
.
lhor que 11 commtssiio de const1tmcão ou de le"JSiaciio tonw ... '' J. Hlclmdos os 1H.OOO~ P01 mez para.a construc9ão dosd.e
conhecimento da ma teria e dê'· um pârecer úce1:m~delhi? Assim ·J i~ d~:. ".'!':~nov:\ estrada ~e rod~gem~ ~.~s n.ecesm.ms ~~s~
que, acho mais razoatle que, em vez do adlilmento do nobre .!!i?.P.~ 1 : 1 Ç~l::;, de~,!~ 0 ~of"' .do Cu~nme~c'~:Junt.o ,d~!s .al:lu~ts
senador ou conjuntamente com o adiamento . do nobr~ se- lellcciS, ~·~~~ Anticl:l nb~. ale o alto ~!,1 ~o:J.);.'sta da ..~IJuca, ll•'?'
nador, adopte o sen~ulo outro. que é ser remet!Jd_o o proJecto :d~:'~~ulo tel, de: ~omp~~n~~nt? ,to.d:t.· e::;t1~ld~ .mm~. de. 219~
ú commissão do !eg1slação para dar seu parecer acerca deli e. : b 1 '1 .~·· 1•8 ,011 li e.s m'!''.'?s ~llblcz<~s , e 40 piilm~::; d~. Ja1 ~Eu estou convencido de (lU Oa illustmtla commissão ba de gul,l' nem dechve m.~~~ folttl rio que um. em dezesCI::;, . em
dar seu parecer com brevidáde, e ainda nesta sessão pod~- . ll~da a r~fCI'H~a extensao; ~~:nd~ o m<~~ml? ~le seu cus~o·
1·emos di~cutJr o objecto, porque, senhores, não é· objeet~ de ;3.\I~:.OGOí)'), su~o pagamento lfi'~cgml sera. c.llectuad'~ O ma~~
f:aM caprina. a reforma do nosso correio é importantíssima, 't.'11•d,tr ,? 11~ 3, 'lll,n~s .se~n vencnneut~ ,~e Jlll os c..d~vcudo c::;-,
(apoiados), é reclamada por todos.
t.t~ ~ e~tl,t~d:t· ,~c,tb~~·l ~m 18 mez,;s,_. ou· dou::J .:;unos, ?U
· ~ 1ortant~, eu vo~, se V. Ex. f!lC dá licença, propôr um
ll~ciXImo: S.d.• t .rl:•s s~~~õe::;, 27 de aoosto de 18114:. - Vzs;ttlmmento, ou add1tamento do adiamento proposto para ser ,emule de Jeqmtznho 1zJt.a. 11
•
rcmellido o projecto á commissào de legislacão. ,
. ' · o f;r. l•ompeu:: - Sr. p1·esidente, depofs' do terem ocl~oi lambem lido, apoiatlo e posto em discussão o seguinte: cupapo a tribuna lào di5tinctos m·adores qú~ tão lucidamente
c, Seja remettido á commissão de lcgisla?ão, para dar seu tomárii.o· parte· na discussiio do orçamento do ministei'Ío da'.
i+arecer com urgencia.-Visconcle de Jeq1titinhonha. ,,
agricul~um· commcrcio e obras publicas, parecerá· tt~merida·
O Sn. FERRAZ:- Quando olfereci o requerimento de adia- i de de minha parte prclenucr acc,efjcentar alguma cou~a ou vir
mento nos termos propostos, foi porque sinto sempre aca- t(l,mar lilmpo ao· senado;; et"pero, porém, que relevarúõ- a milíbamento em oU'crecer qualquer oliservação (ffi: contradicção 'nl~a. audacia, attendenJo ao Justo motivo por que venho à:
ao nobre senador.· Não queria pedir que ~e remettesse a tnbuna.
. emenda a uma commissão, porque·· entendo fJU·l as luzes de . Antes porém de tratar deste motivo, mo permitliráõ tamS. Ex. neste objecto, como em outros, são por si ~u.ffiLientes 'bem que eu me occupe de alguns assumptos que fo1·fio trapara nos JH'estar grande apoio ; eu pretendia louvar-me nel tados na sessão pa~sada por alguBS illuslres oradores que·
las, desejava sómente ler a~uillo sobre que ti nlla de votar. :me prcccdêrão, a quem devo algumas ex.plicacões. .
1\las, como o nobre .senador prop6z este adiamento, eu o : O no.brc senador pela pro,•iiJcia do Espirito.Santo, na sesaceito c peco licença pnra retirar o meu, ·
.
são ult1ma, ~e~ com: raZ:ã~ elogio ao .rel'ator!o apreseut~do·
Com tudo, devo observat· que a palavra - urgencm- [JOio nobre ~1m1stro da agrl(;ultul'll, pela maneu"a syntbetiCil.
eomo foi collocada pelo nobre segundo ~ecretario, niio está .: o cxacy.t, auJ~a qu~ figurada, com que apreciou· o estado M
na intenção do nobre senador pela pt·ovincia da lhtliia. 0' no- :nossa mdustrm agrrcoln e lamenl'ou a instabilidade do solo:
bro senador não quer que se remetta o projecto com urgencia :ag1·ícola.
·.
.
á .éommissão; quer que a commissão dê seu parecer com
Com cífeito, o modo rotineiro por que os nossos agriQultores'
urgencia. (Risadas.)
d~ café da provit~cia do Rio de Janeiro, e os dó minha provin.
O Sn VISCONDE DE JEQUfTINHONHA : - a1r1ito oLrigado a Claque s_e occupa? na p~q~en:t_lavoura de le~umes, o mesmo·
'\7, Ex .. é isso mesnio.
.
. .de alg.otla?, café, e o mat~ 1rra~tonal ou o ma1s fatal aos seus
'
: proprws. t.nteresses q~e e poss1~el. Com razão, portanto, o·
O SR. FERRAZ: ....:. Foi, portanto. um engano do nobre se- nobre munstro qa agncultuJ·a d1sse figuradamente que o solo
gundo secretario.
;é um en_te q.ue nctSoe, vive e morre como qualquer mortal, e
Agora petliria. ao nobre senador pela lluhia permissão para :qne r.11atas vezes nem mesmo tem a: cluracão de ttm homem;
offerecer un.m ~ubemenda, isto é, para que tambem se oúça porque, segundo estou informado, e segundo ouvi ao nobre
a commissão de· constituição, porque ba na sua emenda uma senador pela província do E~pil·jto Santo, os lavradores de
questiío constitucional. no meu parecer. a das tax-as.
café dembão matas e fazem i·ocados que durão apenas dez a·
Foi igualment~ lí·la apoiada e submettida á discussão a se- vinte annos, c, findo este prazó, esses agricultores os abangn:nte
donfio, por4ue dizem que a terra está cansada, e lá vão, escc Sub cmenrla-diga-sc'-as commissões de constituiçiio e pecie de nomades, como lhes chama o nobre ministro, rotear
de legislação pt~ra darem· comurgeneia o seu parecer.-Silva novos m~ttos, fazer novos roçados, que terão mais logo a•
Ferraz:
mesn.l~ sorte; e vá.o deixando npós de si capoeiras ou campos
O Sn. 2° sECRETAmo:-J'á: fiz a ·mudança das palavras- eslct·~l~sados, e legando ~ot· c~nsuguinte .ú geração fut~ra a
{:om ttrgencia; como lembrou o .nobre senador pela Bahia ; :llster_1htlado, deserto e sohdào. Isto que. acontece no R1o do'
mas devo obse1 var <JUe a decla-raci:.o de ser o projecto remet- ;Jan~u·o, acon~ece tamb~m. cm ,grande escala em Pernambuco;
titlo á commissão com ui·gcncia: bastaria para conhecer-se llalua e n~ mmha prov!nc1a, et~.
<1uo a mntcria é urgente, (apoiados) e até seria a meu ver 0
l,or !llmtas vezes llet COJl!ball~lo esse fatal systema de demelo mais delicado de conseguir que a comtnissão se apres- vast~çao d?s ~o restas qu~ Infelizmente. tambem no Ceará se
Silsse apresentar a seu: pan!cer sem· que todavia se lhe mar- ·pratica Jlai a c\S p!antacoes annuaes de legumes, algodão, c
(·a~se prazo.
'
.
. c~fé. Ainda em 1860 punliqu~i o espalhei uma mem~ria, não
.
.
.
.
:
so aconselband_o a conservacao das matas, como ammando a,
O Sn\FEBnAz :-Eu qUiz somente IJ!!Itar ~ escrupulo com :silvicultura o constl'uecão dé acudes como meio do fertilisat·
!JUC v. Ex. costuma apurar atê as Ultimas VIrgulas.
.o sólo, c tllrnar maiS regulare~ as-~stacõe~.
o §r. 8ilveir;a du ~llott.t pronunciou um discurso que · lUostrava os pcrigós do rateamento lmmodorado dos bospuh,li~aremos no a~pcndic'e.á ei\te·volumo..
.
qu1·.s, se~ls.eJfcitos perniciosos e infalliveis, que na opinião de
l•o1 finalmante, lida, apmada o submett1da á d1scussãG a· SilbiOs 1hstmctos, como do barão de llumboldt de viajantes
seguinte : .
modernos c do lc~temunho da historia, trazem t:·es males ter.((. Acrescento-se .ás ewcndas do adiamento -ouvido o rivciB: 1° a. f?lla de combustível para -os .Povoados visinhos ;.
mmistro da rcpartl(:i!G compet(lnte.- S. H.- Silveira ela 2•\ a. cstenlitlade do solo ; 3°, a seqmdiio das fontes e da
IllHl/a,,,
:rtmosphcra. c por consr.guinte a irregularidade das estaç.ões·.

:t

i
r.
I

I
I

r

I

I

--··

~:msSÃO EM 29 DE AGOSTO DE !SG{:
~Mil mc~mo

conhl'cido ~uo por causa d;~ impru!lencia dos as COJ'I'Cntes secc:iln1o 1 c as seccas augmeutánlo. Na opiniiio
an-ricultores no Cüíli'Íl e do ineCil(liO conl.llllliUIO dos de Bulfon uma Uor~Jsta de mais, ou de menos, em unl"lo~-tar
campo,s (lumnte a cstílçào Sl'CC;L, tenHo {eit.o sentir l~S efi'eitos dado~ bastante pam aHcra1' sua climutut·a. Este Rio do J<L<lpontados, c talvcv. tenha-se am;rilvttd? a m:cg~landadc dns neiro oll'ercce uma prova dBste asserto; pm·quo dizem que
-estações ;e embora não seja e6se o mot1vo (H'IItCJpal, cm ~otlo aqui já houve mais ft·equentcs trovoadas jà foi mais abuu- ·
caso é auxiliar, como dcmoHslrilo exemplos t•cpcttdos, anttgos dante de agua ...
c modcl'llos cm todo mundo .
VozEs : - E' uma verdade.
Com e!feito, consultando a bisto_ria antiga, vê-se que a O Sn. PoMPEU:- .'... boje com a destruic;lo das mata)f
Syria foi outr~.ora uma regtii.o . ferttl, itbuntlante, eortarla de das montanhas visinhas, acredita-se que não está longe a
ribeiros, seus mont"s nssombnt~os do bosques fro~dosos; seus. época de set· preciso ir buscar mais longe agua para abaste. '{)ampvs cob?1tos de sob~rbns ~tdades, ~a~;aes e rtcas sc~ras, ce1· a ciciado. (Apoiados).
.
'.
.·
o()llde reg01·gttava uma populaçao, q.ue muda n? tempo de ~tra- Por isso eu uno as minhas fracas vozos a do :nobre senador
'hão ~~cedia de 10,000,000 de hab1tantos. HoJe, o t(Ue dtzem pelo Espil'ito-Santo P.!lr<t profligar esse' systema barbaro.de
os ~laJ:Uite,s modern~s? Que aspecto <~presenta essa f!1mosa. devastação, para que mio leguemos. ás ~>eraçucs f~turas ~alvez
~:egt<1o i J,i: um pau devastado, quast des~rto, a~ ctdades · solideio e .de-serto, e não lancem ~fias ·ma!LhÇiio a. nosSit
{]esalJparecêt·ão, os locaes das grandes cap1tacs sao apenas memoria.
.
t~onlwcidos, os montes desguarnecidos de arvores-, ~ão roch~s
Eu tambcm chamo a attcncão do nobre ll'li.nistro ·para este
t!Scalvadas, os c!lmpos estcrilisát·ão-se, e tornarão-se solt- objecto, porque estou convcnéitlo ..que se o governo se pozer à
dões; u~ut ~a1:a populnção do escmvos, na frase eloquente de. testa d.e uma mellida, qualq_uer fiue tenda não só á protceç;1~
:um sabt,o VHIJat.tt.c, abre as entranha~ de~sa terra fecunda, e: da agricultura, mas a conserv:t~iio das matas, este m;~l.s~ra
8Ó produz estet·thdade, só brota de SI absllltho e sarças. Sem paralysado. Em nossa tma tudo quanto não parttl da tutc:.,tluvida, accrescenta Yolney, um tlecreto. e espantoso at!a-. tiva do governo não é bem abraçado, e nem seg·uido. NéiO f!Í.
t·berna cahiu sobre estas reg·iões, c, em vingança dos deite-· convem tomar meu idas para a cohservac.ão das matas, como
~os da ex ti neta raça, fulminou ·maldição sobro as presentes .. para animar a silvicultura que deve ir substituindo os bosques.
Sem contrarim: a idiia do effeito providencial desse estado, destruidos.
.
.·
viajantes naturalistas têm attribuido a esterilidade da Syria. No .Cearà,n~o s~i se ~elos meus constantes esfo.rços, se pela.
e da Palestina á devas-tacão de seus bosques, ao incendio proprra expencncm, vm se operando l~ntamonte uma ..sauda.:tle se~s campos e .cidades. Eis como. a m~t~reza por u1.n.a. vcl r~ac~iio contra essa ~:ploc?vel ~·ottna ..os p.laut.at~orcs, d:~
:-anccao natural da mfraccão de suns Icts plusJCas, vç_m pum r serra~ vao po11pando ma1~ suas ~la•tas, e os crc,tdoJ eii do sct ..
iniprudcncia humana, ê ao mesmo tempo servir do·castigo. tà? vão faz.endo açud~s. e. en~mando? planlt? .de ai'Vot·e~; c
•
. ate nas cidades e vtlla~ e hoJe preceito rnuntc1pal aJbom.sut·
1u·ovitlenciai na ordem moral.
· A Grecia nntiga, esse Peloponcso tão ·celebre por seus bos- ~úas praç~s, exemplo felizmente dado pela camara daeapttal ·
ques. suas fontes e ribeiros. tjue os seus pôetas povoárãQ de, ucstle 1811'2.
nympbas e faunos, téi.o fertil que sustentava uma numerosa
Senhores, se ouvi com: prazer e applaudi de todo o cori\ÇiiO;
população, boje e ha seculos, desde sua conquista pelos v~ne- o nobre senador pelo ~spil'ito-.Santo, quando tratou profissi~
zõanos e turcos, que a barbarisárão, ap1·csenta :Um solo arido,· nalmenJe desta materlil, sent1 profundamente quando: csph-resequido, desarbori8ado, quasi sem vegetação' e cultura', e· cando um conflicto havido no Rio-Grande entre· allemiies·
insufficienle pamnutrir seus poucos habitnntes; porqu~ su~s catholicos e acatholicos emittiu certas. idêas relativas ao.
mutas forão devastadas; e como a natureza_ não e tao espírito religioso do paiz. Nessa· occasiiio o .nobre senador:
prompta em reparar os estragos dos homens, os seculos disse que havia espi!'ito de intuierancia no :Brasil,- e a proponão forão ainda bastantes Jlltl'a reprorluzi·IÔs.
silo do procedimento irregular de um· padre 'allemão, de quemA Berbor·ia, essa região africana IJUe borda o· Meditem-· fallou, rrccu~ou os padres capuchinuos e jesuitas (coita~ os t
ne.o, sobre a cnco~ta seP.~en~l'ionat da '!'lontar.ha do At~as,. nem os ha no Bl'élsil), de avaros que só procuravão. enthcfot tambem um pa111 ferti'ltss1mo; o celetro de Roma, rtco, sourar para mandarem esses tliesouros para suas terras.
povoado por milhões de habitantes,· coberto de cidarles pop~-. Senh{)rcs, c nobre senador pelo Espirito~Santo, a quem.
losas, que Santo Agostinho no seu temp~ ~levava· a mms. muito wpeito, c~tit muito enganado na npreciaÇiio que !az·
-de cem. Os v.!.nrlalos. a devastárã.o, e depots os arabcs, que • do cspil'ito religioso que anima o nosso novo. Eu duvtdo.
lhes succedên1o, barbarisárão e esterilisarão-na. pelo mesmo 1que haja povo mais tolerante do que o; nosso; e se ha alguma-.
systema que na Grecia e na Syria ; de sorte que hoje, no cousa a ctmsurar a este respeito,não é a intolerancia, e sim a·
diz~r dos ~iajantes 1 np~na_s alguns ~ra?tos de terreno na Ar- inrlilfereuga; c não só o povo·, conio tnmbem o g:o,·erno, e asgeha, Tunts ou TI·1poh sao suscepttve1s de cult~ra.
.
leis do nosso paiz não podem ser accusadas de mtolerantes.
Estes e tantos outros exemplos, nos devem enswar a evttar
Quer Q nob1·e senada1· maior prova do tolérancia da parte
um futuro desastroso.
. . dos poderes do estado do que essas léis e reg-ulrunentos.
Senhores, nãú' Se diga que o Drasil é um paiz novo, mutto sobre os c,1samentós ·civis para legitimar os elfeitos civis.
vasto, que ainda o quadruplo da população actuai não csg-o- desses actos? Que esse empenho do nosso govemo .em procuf.aria .suas exfeosas e ricas matas; porquo'l)m algumas part~s · rar altl·ahir colonos catholicos, ou prostestantes? Esse desjá vamo~ sen~indo alguns e[eitos de~se mà.osystema, e sc!'la velo eom q!Je paga á mi1.1istros protestantes congruas · dupl~s
então m1ster Ir abandonando o s6lo que hoJe occupam~s.para rli1s que percebem os nossos pawcbos. cathohcos? Pots.
aproveitarmos outro mais adiante, que amanhã tera 1gual quando as leis, governo e povo procedem. assim, .Podem ser
sorte.
. •taxados de intolerantes? (.Apoiados·.) o. nobt·c senador- não leu
Na opinião de um distincto ongenbeiJ'{) foi a cult.ur~ tm- ·por inteiro o officio do Í{evd. bb;po do ~i o. Grande sobre o
. prudcnle do algodão, que na se17unda zona da provmCia de conflicto de que nos fal!ou ; porém leu a mfo~mação do . chefe
Pernambuco esterelisou duas mil leguas quadmdas.
de policia que accusa o máo comportamento de um padre
Em minha provincia. acredito que a destl'Uição das matas ali emito; que segundo affirmou o nobre senador. pelas AlagO<IS,
na extensa serra d~. Ibiap&ba, e em outras, igualmente foi Jogo suspenso ftClo bispo. Este facto que devia de S(lr
fer.teis, tem concorrido poder.osa~cnte para augmeutar a. se~ tt·.1zido em elogi,o de z~lo daquolle digno prelado, foi invocaCiULdii_o ~e.seu sólo, e a rrrregulartdade ~as estações. Awda do para accusár a· cob1ça dealgu.ns padres.
no prmCJpt? deste seculo a s.erra d~ Ibtapabal que sep~ra o 0 Sn Fo~sEGA:-Apoiado honra 0 procedimento do bispo.
Ceará do l'Iauby, desde a prata da T1monha ate o Carm por
·
: . .
·
130 Icguas, oncfe .toma o no~e de Araripe, era mais fres~a,
q.Sn. Po~JPEU::-Não. duv1do das mformuçõcs do çbr e e,.
abundante de agua, que tlescuu~ corregos até o sertão adJa- pohct~; porem o facto trregul.ar de ~~ ou outro sacerdote
conte · outras serras erão tamb.;m abundantes do fontes: de catholtco allemão não autortSa o 1UJZO dosfavornvel que
certos' annos para cá, depois da derribada das matas que cmittiu o nobre senador contra os capuchinhos, do que ~ó
guarncciíio as cnco~tas, p<tra a cultura do al6odão c legumes, procurâo cnthcsoumr para mandar para suas terras nost(}
'llOSSOS

ª

,•)

~linheiro ; quarulo clles !tim Jll'Ct'latlu rolevantc~ ser~i~os no
~·~t·tuo c ii. ·relio-i;tó c nilo mo cou:;ta que proeurem !nnceões
I
'
• { ) •
ao b1-nenos os que cu con l1eçu I.
1• ");1 rochiac~,
11tJ!U::fU os,.

.

Se ahms padres capuchinhos tôHHC portado m::l <tqui f~ilnt
o~ crfl alguma. outra pmvincia, o.ttue cu w}o iluvulo,
)JOI'ltt~c silo ]Jomcns, e JlOI' conseguinte niio ~~:::tilo ISentos de
J'raq'ueza, poss& ns~egura~· <lO senado que. ilO menos. o,:, do
11orte têm pre~tado os ma1s relevantes se:·v1~o~ · (i\pu·J.aaos.)
. o Sn. FONSECA :-Apoiado; lamo\.'':n os tiUO cu conheço
na minha j)rovincia.
" lJUe cm vez
O SR. !)oMPEU: -i1osso assc..,cr·ar ao sena11o
·
desse~ t!JCSOUI'OS de <JUC fillluu o nolire sena.lur, 11ue c.11 es JllllLfio c m:~nd<1o para suas terras, sei que L(•m levantado tem4>. sul

nla~ antes tlcvo rectilit:ar um engano. do llo~re· senad~!'
quandu suppüo qtw o ealculo por mun ~presentado ue
'lO ,·<til)
ttOq h·d:ili•lii'·S at:tualmellte do nra~rl, fundou llll.
•u1 ,,,v,
regra tfil th;ulic;tCilu de :J\1 ft!IIIOS. Jm llilO l11C SCl'VI UCSS~ 1lli
na's dcrlucõcs, t,•Üc cmpr·eguei para chcg:u: a _estin!<1ltva;
que aprr)~entei, liz. al!us;iL! a ell':t, fjue. altas c acetta por
rnuílos eslati::.ticos pam pnJZes novos, como um argum~nlo
dll mais cm prova dB meu chtculo ; por quanto se partl5sc
des~a base. d!lvia adm:tlinluus redollramentos de nosBa !JO"
pub:iio de 18W (L 1HG1 ; JlOf'iJUe dando p~t· cxaeto (} ~alc~lo
do aÍTo!::mentn de í81V da ~,400.000 habitantes, dah.t a~~
,·,ntHJ~~ er:'• ·'181!1 te.ri:\mos S,SOO.<.WO, c 1G ann. os depois mars
l
Jndade dc$10 ,·mmc1·o, i~.to é. í3 20!UH.l0. 0 ra o lllCU ca ·
cu!~ é dtr íO, HlO,OOO cm. conl<t_~·cdond~~· • ·' .. . . . · .-,_
1
1

•
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.

•

,

~~~~,1~\~[:'i~:Ic::~,;~i,' s~:~~j~'';' ,:~,,:~ ~"" ~·:~.;;,~/;:) """' ;:~~~~!:~:.~;~::r~: :;~;~~:~~~:~ :~~~:/~lti~;;)l{i;~,~~~:iJ:

I

u~L\ Vll7; :-Fr. Caeta~o e um re:l!glü~O mUltO utgno, tem que lião inteiramente seguros,) em. at'r~lamenLos.. parClileô,
prestado rclcv;wtcs scmços.
·
on cumplelus das proviii'c!as J'1:i~o~ e1n rl!ycrsus· annos, .que
· 0 Sn. Po~m;u :-... a Uuem o BrasiL e especialmente Pet·· eu na verdade accrcscuntet adtlH.:Ionant~o o Incremeuto de 3 ol".
n:~mlwco muito dcvetil. (Âpoilulú.) Cimco1:do eom o iltJse,io ú popula~;lo li1;r~l ..c de ·1 !(2 ú populaçao cscr<~va [iara o cor•lo •1ohrc scrt<tuOI' de aue o governo e os k:pos empreguem rente anno de l dii.
.
·
cor~ ·,·cferencía nas l'unccües parodliaes, sacenlotcs naciõ- Cumllrc ainda notar que os ma.ppas do. desembargador
itaes~ \JUI'ém iss'o não cxduc· que na ful.la de l!ad!·cs brasí- Vellos~, que·S·. Ex_. a~re~cn~?u: c. teve .;t}lllllU<u~c d_e con·
!oiros possfío ser empreG"ados os cstr:lllgca·os. pnnctpalm_cr~t<l fiar-me, portple nau o~ 11101" ,~qu~-'., e ,cJ,-Cl ~ q2c son~e~te
sendo da IJtesnm naeiio que os colonos a qrwrn tom tl~ rmnts· dulles me l't!Cordav;r, na~ s;tO p1oprr .. n:e1l~o de 1ul~: e s:(l~
Lnr · comtantó cé:-tarncntc, qt1e fHi.ú tcnll:to o::> ddcitos do ui versos annos antorwt·~s, como ~e pode ver d.l~ nota~
dt;~~~s de r1· ucm' nos fallou o noLrc sen:tdor.
margiu<tcs, (ru r;o vers.o,dos mesmos rnappus, e refer(l.m·se a
"
. . ·•
l 18'1" ,. "g'll
· Agora, Sr. picsidente, tenho tlc pngar. u~t salr!~ n.o nobre annos,ce ui.l <hC L '"·,.
• •
•
;
c
senador pelo n!ato-Gro8so, que se ~crrta a mnth:t drr·ctt:t.
O t,n. PAnl\r.:uo~ : - Srm, ll11b o a.uto1 ~onclu.u cm 181.\
S. Ex.· ante-hontem cllamou"me a· aju,;te de contas, e se a publicaç:lo da s~ ;molnmenlo.
mo'strou tilo genero5o. p~ru comigo, que me dl•ixou em gnw..
0 Sr.. PoJII'lW.: _Em segundo logar, devo ainda observar
~~~l ~iviúa .. E' ~us~o, J~OJ.~, 4ue_ eau J?roc:Jr~ l.o_.~o s~ltlilr essa que 0 mesm.o t~c~em!Jal·gador V~Hoso ft::~ a esse ~er:2po lt
(/!VIda, e quq .tg! clllcça ~l bonJ,ulv úO num e ~~ nad.o~:
obserl'acito no 1m1 de sua me mona d(J que a. populclÇcW do
· S. Ex. Jaz votos.'para que tenham~; Utnét c~talJstJca, pnEa Brasil nÍTo podia ser infei·ior a íi,OOO,OOO, reputando o <UTO:<JUe ao .ncnos o govemu faça levantar o censo rja popula~ac lamento infol'ior po 1• metade ao vcr·dudeiro algarismo da pop~·
. tio imperio, sem -e que !ambem não concebo como s•J possa laciio c que jú 0 coudc de Unhares, minist;o de estado, baYJa
.bcw arlrniní~trar u~u paiz, corno se possa conhece!' as [orças 110" prlncioio (lo scculo calculado em J,úOO,OOO. . .
. ·,
e recursos de que drspomos, cor:10 ~e po~sa h;nç::r c~m Igu:llEis 0 fjuc diz na memotia o desembargado!· Yellqso: (lendo)
1iade 0 imposto, -sem oq'ensa dos [ll'llll:lpJo:; d:i 5CIIlllCHl econo- · cc Este ca!cplo de 1 3~G 23! hnbitanl.ns comp:lrado com o
mica,fazet·lci•as,ou u distribuição do re~ru.vuncuto,, etc: etc., outro do conlle..de tinltarc~ de 4,!JOO,OOO é muito diminuto,
·~cm preju2icar a ig~.alii:HI~ que a const;tut~ào e a JUStiça re-_ porque entre mt:t e out 1·o e;dstc o largo espaç~ de vinte annos,
con:tmeuJa.o nesses ~ucr1Ufl?S· .
. ..
. ..
;10 qual a povoag;1o devia ter dobra.do,. sendo como. tem
).lu o acompan~lfl neste smemo deseJo, Ll.Jto nw~ que. ha sido auxiliada pela ''rande e cx.traordmana concon·encm de
muitos <~nnos n.le te~ho dado por gosto a esse:; 9slurlos, Sinta povoacão exterior; .~ supponclo, porém, q ~e clla tem avan·
verdadeu·a Silti~ÜlQilO quando. O.llÇO homens CffilllC~tes, CO!l)O cada unicamente por metade, heJÍl póde dtzer-sc que. a pO·
() IlOilrc sm:ador, pensarem comigo, G daremo deVIdo apreço voacão actual é de G 000 000 ; com tudo eu nilo qutz afasá ~cie~cia cstafistica. :
• _
. tar~lne do 8 mnppas c~i~tc;tles tão iltcgae~ e diminutos: ?o:no
E. Ex., trat~uto do calculo d~l po pnlaç.;:o que ~u npr~- cJfect'ivamente siio, pam não sct· notado de alguma <t!lCfÇ<W,
sentei em um rhsc~rso q_ue fll'.ofcl'l po~ o:_c_:\sJ:t_o da d1s~ussao quando se trata: de calculo.s senão exa-ctos, ao menos aprodo orçamcn.to do 1~1prrro, rlJsso que e~~c Cé~lculo nilo lhe xímados à vcrrlarle. >> · .
·
•
·
•
•
parecia mutto ac~mtavel, porque cu ~ne h~vi~1 b~seado no
E quant~ à lei da .Juplicaçã? da. população, e cer~o
recenseumcnto feitO .cm 18:19 pelo dc,en~baJg-aúOJ Vclloso, que com cl!'e 1to ella vana por mtittas causas cm tempos c
a·lmiltindo o pCI·i~do de ~O annos pam_ o rcdobranJent~ ~a paizes diversos. Sabe bem 0 senado que tem duplicado a
populaçüo no Brasr_l,; mas que esta base uao r~óde se; arlmJttl- populac:io 1105 I~stados UniJos em ~i> annos. ~Ialth~s c~lculou
da, p~nJueellay;~na scg-.undo os ~empos e r:n~es, CiLand_o-r.JOs 0 esl.al)clcceu a regra de que toJa. a população ortlwarm,nií~
par.t 1sso a op1m:1o mu1to autonsaúa do drstmcto esta~JSLJCO sendo contrariada em sel\ desenvolvimento, dobra em 2~
Moreau d~ Jonllés, que npresenta um:~ ~tbdla de penod~s, annos. Eu n~.o tenho ft mãoo tratado rle ~Iorea.u d~ Jonnés,
c11 ~ue dtvcrsos povos da Euro~a rlup1teao su.aB popul~çoes mas tenho aqui fclizml)nte o de ]lr. J)afau, que diz a c.s~e
em long·os :umos, scntlo. pára lor~ug-ill o perro~lo do 9J an- rnspoi!o 0 seguinte: (tendo.)
·
nos ; que este é que podm ser appliC<I.do. ao Bras1l por sermos
•c No fim de 1234 um extracto notavel de s{a{isque oencrale
descendentes de [iOl'tug-uezes; c admrllllldo ('S~a.rcgnt a !JO· et raisonne'e de. lá ci·vil{sat-ion européenne, do sabia professor
-pulaçao. actual
do ir.njierio devia. apenas .ter crcs~1do de 18.19 Schoen da universidade de B1:es~au; ·p~blicado n~ Jornal úa
0
pal'a ca H lo mais ou meno~, .c por ca.nbegu.tn~e cheg-m a. Sociedade Franceza de Estahshca Umversal, d1:::1a que a·
'1,110~,000; .9ne tamhcrn o m1nt~tro da 1mpe1'Jo em scnre- populacilo deve qobl'ílr:
·
htono de 18u7 caleulava aprox1madnmcnte em 8,000,0(10
• cc N· >.. ·,
espaco de 0G annos
ou !l,GOO,OOO; Jlclo IJUC seu c,drulo de 8,000,000, sendo
u 11~s.sm,.. n0
•
§'
;:; 000,000 livres e :!,000,000 escravos lhe parecia razoavcl ;
>>
In,,Jt~.~Ira
» . ;; GO2 ))
e' quanto ú purulação csen~va ainda reduzia o calculo apre>l ~~stiiU
;;
))
;;
ser~tado em um relator io do governo inglcz (JUC a clevr.va cm
>l
.wnga
. 100
.
.
:Wii2 a 3.000,000 e nwi~. · ·
•r Em mono.s de quatro annos uepo~s o mesmo JOrnal I.Juluo
. Senhores, cu mio dei por exacto o men enlculo, como· bem de 18:3~) pu~lt~a.va un~r, nota ~xtr~luda das ol!ms do um dos
niJ!~ervou o nobr·c senador, porr.m sim como fundado em hilSC3 no5sos cstalJstJcos ma.1s conscienciosos l~lr. JHorcau de ./on"t11is otl menos prova veio, !JUe o aeredititll. E apezar tio fJllO né~), c, segund? a qual,_ a pnpul<.lÇào tlevw tlo!Jriir no~ lll'J}"
ili~~e S EY., pn~:o líec!l~íl Jlill'il :ti11rla iu::U.ir ndic.
, nJeSIIiOS pnizeH r1a ~1\gtunte 11lane1ra:
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~
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Pr·u:;sia cm :l!l aunns
~· n1ns uma populacrro média de U{O,O~JO !Jauil.antcs, que. é su" Au~tria
" H "
jHJI'ior a do meu Í!alculo, porertl ~-ervó par·a conllrrna-lo.
" ingblcrra ·" ~7 "
Ainda pudia adduzir· outra dcmon~traecio Jielo ulgarismo
'' França
'' 12ü ''
dos casamentos que dá un1 resultado quirsi igual; mas isto
\'r\ por·t:mto,-·o"cnad_o que a lei da rluplir.fiÇi'io ria popu!n- b~~~~a l"~'}.'.:ov.ar, 1o q~e? ~ompu~o de .:30~:,000 ~a~itau~~~
r:ilo dr:pr:nue nüo só de cpoeas: como das serws de annos que pc~r,t ~ C~ttr::.un_ 18~0,c:rl~ul,'rdo. pe)os at~ol;rme~to.~ cra.n~a.rs
:-;e tonlilo paru deduzir as medras.
ou. merw~ exacto, t,tlvcz ap~nns um pou.co wfcrror ~o veHl~.·
~
.
deu·u; 2° rrue a rlemonstmçan p{llo movrmenlo da populaçao
E para mostrm.· :_10 nobre senarlor .qu~,_ ou o ~rrolnmento confinna o calculo pelo arrolamento ; 3<> qtie entllo a lei da
qun tl'az_ o. nwp.rra crtad_~ rlc .1H i!) foi murto rlefir.Ie~tte~ ou a duplicaçllo foi de 33 annos_ mais ou menos; &o l{UC esta regr·a
. :•opu~açau verrh~uda ull.rma~renle cm al~urnas pi·ovllH:Ia~ tem póJrl ~er uceita, salva alguma exceiiçi1o, em todo Jkasil,· como
•:r(•swlo ym ma roi' propurçao qn~ supyoe a regm rle 31} au- i em totlos os paizes novos, onde as commodidades d;t vidit scji1iJ
aos, e ate me~mo a rle1 ~lalth~s. crtaret .pot· exemplo a popu- faceis a mortalidade se 1·a ren-u]ar
· (io que ucio obstante esta
0
· I~ao' <.:!vu I , ~~e,· segun1
. l o o mappa, er:a cm regra ' se1· aceitave!, não
' ' me servi
'
J • rlo o·
aç.11?
nro-.G'
·ranr
della inletr'amente no cal!Hl!l do 70,173 halut:1_ntes (seJa de 80,000 ·p:tra c~uta r.e- culo que ;1pr·e~eutei outro dia dá popula~:iiO do império, e
donda), e em WG2 ve~·,ficou-se pelo censo. officlill, nao cor~- sim dos arrolamentos ·pelo modo <rue já disse; c po1·. clles
pleto, que _chegava a JfiO.ü~O, c.om_o se p~rle l'er 1l,o rcl~1t~no tambem calculei que a papulaçi10 e;;crava não excedia de
do ex-presidente daquelia provrncm, o ~~r·. lk h~pcrrrhlw, 1 71HL 000 sendo a livre ue 8 4tH! 000.
pr·llsunJinrlo·s~ que chegaria ~mesrno a 400,000. Um tal i~- 'Ncio pos~o, pois, aceitar o c~lculo dos inglezcs, ·o qual nos
cremento, acetl.ando como exacto. o Citleulo de 181!1, suppue dii 3 000 OfJO de cscl'avos, tanto· mais qu.anr.o {sabido que se
nma r!ilpiicHçilo r!e ·:G annos mais ou rlJenos, o que ni1o,sc lihertiioa'nnualmente muitasccntenasoumilharesr!e'escl'ilvo:3,
tem arn:Ja observado em pmte algumit; donde concluo que ·c a Sllil mortalidade em-diversos servicos é' muito mais m. eom, cll'eilo_ cm IS 19 a po·vuaçi1o da prnyincia do Rio-Grande pi da, e sua reprodueçiio muito lenta; pÓrque: a sua rnaiima
do Sul dev!ll ser superior. a KO,úOO hah~l<trlt~s
·
pnrte é d1i varões. l)ortauto vê o nobre seuarlorque sim estiO 11ue se deu com o llro Grande do Sul, da-se tambem com mativa ri-e 8 OUO 000 tle habitantes para: o Bnrsil. sendo du
~1U1!a Cath~Jri_na .. };m 181~, di~ este mnj~pa, que a popula~ii1r1! ~livres c·3 dscn1~os. lliiO é razoavel, e nem o do 'docummito
de ~i.tnla C.at.uar·rm~ era oe 4~.082 habrtar1tos : segrmtlu ur;1 inglcz ú.qne se referiu póde J>revalecer; porrrue como disse
ari'Olamnnto concluHlo cru H-l~2. que traz o r·evm·enrlo arc1- d~ outra vez não tem os in,rler.es razão de saber mais do
p•·oste J,laiJU!I~. Gom~s d~ Oliveira ~rn u~a .n:cmor. ia sobre 1que so passa -~m rio. sso paiz, de sua população do que riós.
;'IIJilella P!'OVIIIClil, ofierecJ(la outro rha._ no rustltuto, 1_t P.opu·
S, n;, . , .~RI-, 11 · 1·- d 1
·
oliiC<io venficada em de 133,738 hahtf.ant.es, sendo. llVl'eS 1 0 r.. • ~t.Al'i1IOS ·. li .t~ e cs Jw M? ar os mm to securas
1!'7,118, e esc 1·avos 16,~2íJ, c 0 uut 0 r calcula que conlan- pam cuui,ICcercm a rmportação de· afrrcanos.
du-se.cum alguns districtos niTo arrolados devia chegm· a po·
O Sn. PonrPEU: -Embora_, 6 possível que houvesso exapuiação total a 140,000 habitantes. f~st<l po_rtanto ·duplicou gel'ilç:1o n~sse.~ dados, é [J~Bst~e~ qu~ uma parte -d~sses afriem meno~ de 30 annos; porque em 1818 tl.evra te1· 88,000, e canos ~al11dos !hl co_~ta d Afrrc~;. nao çbegassen:r cu, ou <Jue
s.i cm 181H, 1U annos depoi!'l, devia 1iltingir a 1112,000, se o tenhclo J1Iesmo. pcrecrdo, tanto r~illS quauto quasr todos et·fto
arrolamento de 1818 é exacl.o. Poderia cslo:!nder· esta de- GWa;·õcs, e· n:1o deixár;io reproducção,
,
ilronstração por to_d,as as províncias, cujas populações esteio . Vur.Es: ~ Co,111 c~ciLo ba pouco~ escravos nn ~orte, prin·
mais ou menos ver·riicadas por arrolamentos mouernos, mas ctpalmcnte no Ceara.
· .
·
seda abusar da bondade do senado. Citarei sómente o Ceará.
O Sr1. Po~IPEU:- As províncias cm quQ bit mai:t escrava·
Pelo mappa do de6embarg-ndor Vclloso era eu tão ( l819 J a fiO· , tu ra oão Rio de Janeiro Minas .Babia e Llernambuco
pulac:lo daquel~a provincia de 201,170 ou rle 200,000 h:thi- · •
,· · ' · .'
· :' ,
. :
tantés, em numero redondo. Ora, admittinrlo a lei da dupliUMA voz:- fambem S. Paulo c Rto Grande do SuL,
r:ação em 30 annos, devia ter 400.000 habitantes em 1849, e O Sn. PuMPEU:- S. Pau lu terá de 80 a 100,000,
'1~ annos depois, hoje, 600,000. ·
Ag-or:a direi duas palavras em confirmaçiio _do que élisse
Esta estimativa que leva a mais de que o calculo que apr~- hontem quando or·ava o nobre senador pela Uah1a.
· .
sentei; aproxima-se todavia rla cxact,idiio ; por qua:nto em
Quando fallava hoiltem ó nobre senador pela pt·ovinciil da
·JSGO era a população de 1i04.000 habitantes; sómerrte aqut a Bahiu, o Sr. visconde de Jequitinhonha qisse S. !~x. que ·o
reg·r·a em vez de ser do· 30 <mnos, teria sido .de 3.3 ou 3í. lermo medi o da vida humana entr·e 'nús era· de 70 ou 75 an~~ cumpre d~zer que o. calculo da !>opulaçào do Ceará de uos; parece-me quc.lbe 'ouyi dizer isso.·
.
504,000 habitantes,· mars ou menos em 1860, nito só resulta
i~u- dei um aparte rlizerrdo que ·nem era de 40: Com elfeito
dos arrolamentos paroeuiaes, como funda-se, ou confirma·s·e peço licença ao nobre senador para dizcr-lhe:que.está eng-acm outra regra quasi in(a.Jiivel na scicncia ria obset·vação dos nado nesta' apreci.Lçcio, ou não torna o media da vida como
factos naturaes e sociaes ; e é a tjue se tira da rclaçilo dos calcul:lo os cstati~ticos, que conlllü deseJe o que morre. de
nascimentos, e casamentos com a populaci1o absolut.a.
um dia até o centeni!rfO. E' o medio dns diversas .s'erics de
·· O senado sabe que em todos os paizeÚegulai·es conhecida idades.
'
a população absoluta, sabe-se o seu movimento intemo pelos
O termo medi o-da vida de 71:i annos nunca hou~e cm tem. nascimentos, obitos o casamentos; e vice-versa, conhecido o po, c em p:tiz algum, salvo entre os patriarchas .anLi-'diluviamovimento, deduz-se o computo da população absoluta, pelas nos ; mas depois disso nunca o· termo mediu da vida desta
, )(lís que a experiencia tem vel'iucauo ; e nisso está p1·incipal~ pobre bum:widade chegou a 70 annos, c nom, na verdade se
mente a importancia desta sciencia que ensina a deduzi!· dos assim fosse, a tcrrtt seria súfficiçnte para. tamanha potermos nurnericos analogos ás leis da successllo dos factos so- VOii cão.
éiaes, como deOnc Dafau. Om, como sabe o nobre senadot·, o Si)gundo n!orcau dr Jonnés e segundo Dafau, no seu tratado
termo médio da natividade humana regula n.1 Europa, desde do estatística que tenho aqui, é da 33,~34, Hti, aú} ·40 annos
,f nascimento por 22 habitantes na baixa Italia até 1 por 4i o maximu do termo da vida cm diversos depar~amentos da
uns regiões frias do Norte ; e seg-undo observacões feitas nos l~ranca c em toda a Europa, c este maximo tem crescido de
puizcs tropicaes, nallatavia, Antilhas, Goyanas, etc .. regula certo. tempo para cá, na !?rança; porque no principio deste
·t, te,rmo médio, por 2ti ou 26 habitantes, diz Moreau de seculo era de. 33 annos, e h~je é de 36.
.
.
Jonncs. · .
.
,
· Eu não crm·o que as cond1cóes de salubrrdado no Braz1l
Ora, o tcrnio médio nos bapl.isados no Cearü, nos annos dej sP-jilo mais vantajosas ÚCJ que ·na Ft·ança e !fue aqui se viva
. 1RU7 a ~8GO f~i !_lo ~:3, i7G, e acreseontando !i ozO, como cos- mais do que naquelle pai~; portanto não creio m~smo q.ue
· !união os cstatr~ttcos~ paril: o,; qtfe ou ni1o chegarão a naccr teulramos um termo med10 de 36 annos, talvez esteJa abarxa
vivos, ou morrcrüo antes do ba(Jtismo solcmne. temos 24',728 disso c devemos contcntill'·nos.
·
·
ria~cimcntos para o tel'lilO médio; u admittindo. mesmo uma
Senhores, fall:1o-nos os registras civis dos fac~os naturaes o
Jt:r.:undidadc igunl :i maior da Europa, 1 por 22 pess.oas, to- soeiacs do h<1p1cm para p~dcr _co~hecer-se o movimento dil p.ü·
"
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1J.ulaçào!c.sua \ei tlc .crc8c~mento ..os mapas ~nnexos ao_relat~- tir·e o registro ecclcsiastico, 'tJUO tem outro IIm, que não r•.
i,'IO do m!mster1~ do 1mpeno, relattvos a baplJsad.o~ e. obLtos nao conhecimento da lei do de8envolvimento humano.
só são msuffiCientes) por serem ancnas do muniCiplO da côrte'
'fambcm applaurlo a irléa. que foi na sr.ssão ultima rlesençomo muito defeituosos. O nobre' ministi'O presidente do con- volvida pelo nobre senador pela província de n!ato-Gros:;o.
sclho disse aqui outro ria, parece que per censura, qu.e se ti- relativamente ás colonias nacionaos.; S. E~. dis~e quo esta.
nha fallado do governo juntar esses mappas ao relatorw. Eu 1déa era do general Ilellegarde.
.
·
pela 1ninba parte não cenfurci, o que d.isse foi que. não serS
vião de nada, porque erão completamente inexactos, e para , O . n. Dms VmmA (ministro da agricultura): -A idéil:
prova disto basta cotejar o mappa 'de obitos com o mappa de 0 antJga.
pascimen~os. ~ão é passivei que haja terra alguma no m11nO Sn. P,ARAJSnos:- O Sr. Sinimbú~ na .Bahia .i à tini1a falde em que nascão 4 .e morrão 8; entretanto os mappas de lado nellas, e o gen,cral .Bellegarde a desenvolveu em seu.
11asçimentos do !tio do Janeiro dão 4, 71.i0 baptisados e o de relatorio.
·
·
{llortalidade 8, 726 obitos em um anno regular, em 1862 ; ao
O Sn. Po~!Pim : - .... Seja lá de quem qQer que fô1·, paropasso que nasce 1, morrem 2. Isto é impossível, e por con· cc-me de grande utilidade o· estabelecimento ,dessas colonins,
s.equencia estes mappas são evidentemente innexactos.
e que o governo aproveitasse cn. todas as PI'OYincías essa
O S.n. l?EiiREIRA PENNA: -A maior parte da mortalidade P?Pulação que, ou pur misoria; ou por desanimo, ou por
9á-se na. população ado~nticia estrangeira.
vtcio não s~ dá a alguma oc~upação util....
·
O Sn. PoMPEU:-Ainda assim não· se arlmitte mortalidade O Sn. PARANHOS:-:-: Es~a que 'tom Jn·opens.ão pa~il crni~
dupla do nascimento e!Jl tempos regulares e condições nor- grar, Cllmo dizem que lia. n~ fiauby e uo Ceará.
·
maes da sociedade.· Semelhantes documentos do nada ser- . o Sn. PoMPEU:- e com a vantâgllm que res~lta do um
vem e nem a<;rcditao. !J. que~ os apresenta.
emprego honesto na agricultu•·a, fosso CJ"eando esses nuclcos_
()nobre s~n.~dQt' pela 'província da Uahia, a qu.en1: ultima- de povoação agrícola em. div.er~os pontos.
·
~ente me referi, calculou bontem a população da cidade do
Acredito que tacs colonias sct·ião.de muito maior proveito
ll,io de Janeiro em 400,000 habitantes; não estimo em tanto, do que as estrangeiras, e em todo caso mais economicas. .E
mas, entre~tnto, lle S. ~x. quiz.er ~eryir-se da base que o~e- se o gov.erno quizesse para· isso aproveita•· o-prestigio d<t
rece o m,app.a do~ na~CHJ:!entos pa(a ca,l~ular a. populaçao, religião, ~ondo á testa dessas col~n_i.as missionarias capucbi~omquanto m,esm,o os nascimen.t.os aqui devão ser raros, como. nhos, podia contar ~om um, effe1to segmo, porq~e lodos
são nas grandes cidades isto é, uma por 2Q pessoas a popu- temos visto qt~anto a voz podm·osa desses missionanos falia,
l.acão do Rio de Janeir~ seria de 187,1i00 habitantes, o. que {t consciencia do povo, o· conduz onde quer e tira deli e o
é. êertameri'te inexacto; mas, é dcducção necessari!t que r~- lmbalho util que lhe ordena. As colonias terillo dupla vansulta do mappa dos baptisado~ appenso ao i'elatono do, IDI• t;:gcm economiCa por um trabalho regular e constante, e..
nistcrio do impefio.
·
!ll~l?l pelo e,nsino e pra~ica da religiclo. · .
.
Creio que a cidade do Rio de Janeiro não tem menos de
.r:.m toda~ as provlnC,HlS ha ~err~nos mmt.o propnos pam,
~00,000 habitantes, e o município talvez 400,000; e fundo- en~as cu.lon.Ias que ~o~~I.nha. npr~ve!t~r ncll?s .os d~~~eudtln
me para esta estimati.va. nos pi'Oprios mappas. de morta lidai!~ ~e~ dos lllUI~~ ~?- Áf{Utiaz, da !IHa]MD;,t ~·a ta~.a nu~t•ça que·
que reputo exactos, s,egundo ~!los, morrem no Rio de Janeiro ab1nda ~!l ?ar~u.. . .
.,
.
.
b'
(cidade) 8,726 pes~oas, Ottl~rmo médio 8,600; contando que_ Em mlll.!M _ptovrncra, por ex~~~~lo, ~~rste ~~~ se.rra. 1 ~~
a mortalidade a~ ui é como nos paizes soi!ri.velmcnte saiu:::-. é1paba, P.IlllCipal~cnte n?s, antr~,~~ al~e.~s de S. ~edr? .-o·
bres, de 1 por 35 pessoas, deve haver uma população, de S. Be.ned•ct~_, te1 :enos_ excellentcs rios rndws. que . ho}e e~t,1,o
tresentas e poucas mil almas. E' uma estim11tiva muito fallivcl, 0,C~~~~ados. n,t?. s.ei. p~r qMm,' ~ q;ue o govcr~o po~~~ a~r~vel
~as que não deixa de concordar com o arrolamento do Sr. ta1 para c~lon:as a~ncolas.na~IOI._~es Ottme.mo e_l!anee•:as,
'Dr. Baddok Lobo feito em 1849 au(tmentado com 0 incre- e a este rcbpe1to ate lemb~a_ret,quc,_ como se pedemuo o,IÇ,amento de nieia geracão
' b
·
mento 100:000$ para aux1ho a agnc~ltura, o nobre nnms.
· ·
· · • ·
• .
tiO mande uns 20:000~ pa~.a o. Ceara afim de. tentar~se na.
O nobre senad9r pela provmCia de }lato-Grosso fallou da serra dn Jbiapaba uma colonia agrícola nacional nesse ter. falta dQ êl;rrolamento ~a popul~çiio.; n?tou que o regulamento rcno de que fali(), que é proprio para a cultura do café, de.
dQ. ce~sQ de 1851 ttvesse Sido Inteiramente abn.nd~nado e algodão; de canoa, legumes e etc., e tem a vantagem de ape~squecJdo. Eu acompanl10 o nobre senador neste scn.t•mento, nas distar do porto da Granja 12-leguas.
e digo que emq~anto se n~o. fiz~r o reg}stro dos nasc•ment?s,
O Sn DrAs VIEIRA [minisiro da agricultura) dá um aparte.
dos casamentos e dos obttos da maneira por que se pratica
·
·
·
·
·. , .
nos paizes civilisados da Europa, nunca teremos bases para O Sn. PoMPEU:- Tambem applauuo as rdeas do nobre seapreciar os factos naturae.s e,-sociaes .d~ homeJ?, c dedu.zir nador por ntato-Grosso, sobre as escolas intermediarias do
delles a:; regras que a sciencia estat•stiCa enswa. Eu_ t1ve que me occupei outro dia, e sobre o qú.e não me respondeu ..'
occasião de experimentar isso.;, por 10_ a~nos, _occupm-~e o Sr. ministro do imperio.
.
deste trabalho enfadonho em mwha provmcm; set o que suo Em um paiz.de industria niiscente, onde a natureza offerece,
esses mappas e como elles são incompletos.
tantos recursos á actividade iritelligente do h01nem, convém.
Eu não quero que se tire o registro ecclesiastico; não, por- facilitará todas as classes os meios de aproveitarem-se de taes
que tem o se:t fim ;. mas como o senado sabe o registro eccle- recursos, (apoiados) e para isso l11nister a educacão professiosiastico, n~o apresenta todos. os factos n~tm:aes e sociaes do nal ; não digo já aquella que faz um ~r.tista Íl!'O~p~o. para ·
homem:Amda quando o registro ecclcsmstiCo fosse exacto, essa ou aqnella. profissão, mas que habJIIta ao Individuo de
·só provaria o estado catholico, e não o natural. e civil .do conhecimentos que pódc facil c vantajosa!}lente applicar-se a.
~omenr; porquanto os P!lrochos só estão obrigados a regts- qualquer industria· e tirar deli a o provhito que a ign~r~nciaJ
trar aquelles que bapt1são solemnemente, e não todos os nilo póde fazer. A educacão el.ementar que temos, hm1tada
que nascem; .e é certo que muitos nascem mortos, llu~ros ao 1o gráo, é mais·que in~Úfficiente·para ministrar essas habimorrem antes do baptisml); e nem toJos os que são bapt1sa- litacões .que o agricultor, que o artista, o negociante precisa
rios o são ~otemnemente, e nem o são no mes~o anno. Por pará desempenhar com provei.to e intelligencia sua profissã~.
consequencm o rnappa de um parocho rclahvamente aos Lembro-me que com effeito o nobre senador. quando presi~a~tisados de um anno dado, não expl'ime realmente a na- dente do Rio_ de .Janeiro, publicou um reg.ulament~ P.ara a
{lVI da de daquelle anno:
. nstrucção pnmana, creando essas escolas mtermcdmnas ....
Port~nto,, senh~r~s, JU~go, com~ o no~r~ senador da ma~or
o Sn. PAnANnos: _Foi ilm 1847 quando vicc-presiconvemenCia admmistrativa o registro ciVIl; para que seJãO dente
.
.·
•
tomados todos os factos naturaes e sociaes do homem, por·
que elles são indispcnsaveis para o calculo que se póde
O Sn. PoMPEU:- E tambcm creio que o regulamento .do·
. de.duzir do movimento da populaçiío. Sem que todavia se município da côrte de 18Gi creou essa classe de ensino supe-
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. l'ior primario; mas ou dcsn[Jpnrcceu, ou nunca se executou
Sn, Í1 0MP~U : - .Senhorc~, diz-se que ôiúlui~tterio ua:
a irléa. No Com·á houve um presidente quo fez úerrogar a lei agrJcultura fo1 especmlmcnte· cre<nlo para curar dos mtor~sses
nessa _parte, quando começava a ter execução.
matcriaes do paiz; e na verdade importantes -e variados são~enJhioo, poi8, ao governo que tome em s.éria altc~ção. esse os servlços IJUC correm por esta rcparticào, do& qu<tes de- ·
ObJecto, (H'OillO\'a a crea~ão dt:ssas e8colas mtermedms, como pende o Jirogrcsso. ma teria I. l!lils, scgun(ió ouvi aos 11obres
senadores que úisclitiJ:ão este orçamento antes do mim, prin~e cbamào fli.L Allemi\nha ...
~ipalmcnte segundo os nobres senadores r•ela. Bahia, q'ue falO Sn. PAnAl'illOS: -E na Ilollanda.
fáriio, parece-me que em geral a agricultura não tem rcce, OSn POMPEU: - ... ou do segundo grão, com·o se cha- bido mélboramelito algum; mas não tenho habilitacões r1ara
tnão na Franea e na Hollanda; procure facilitar ao povo, á apreciar o g1·úo de interesse que teru colhido a industria, em
J:lasse ir1dustrial as hahif.itacõ-es neccssarias a suas prolhsõcs, geral, do impcJ'io; qué1·o dizer sómenfe que estes beneficies
e terá feito um dos maiores bcnefieios ao paiz, ·educando a se tem sido feitos para outras partes não tom chegado aogert~ção f:!tui·a..
Ccar·á.
·
'
A C1!ucaÇào classica, ou supcri'or que se dá em nossos liceus,
O Sa. PmENTA lluENO :-Nem a S. Paulo.
e f~culd<ides, .crlém. de dispendiosa, é· muita$ veies ,iilcompao Sn. PoMPEU:- E a estrada de ferrÓ ?
pnt1vel coni as .classes menos abas fadas, só prepara para a
e~l'l'eira das l~ttas,. da medicina, da magistratura, da adr)li.:
O Sn. l'rMENTA Dumxo :- E' um beneficio indirecto.
mstração, ele. ; om por certo flUO não .SilO essas profissões
O Sn. Pmur~;u :- Diz-se que as provineHis quo ficão além
nem tilO amplns, qilc êlteguern pam todos, nem aquelfas que 'do'cabo de S. Roque, esli"io muito distantes para serem alcan ...
augmentiio a rirtueza, c prosperidade de um paiz. çadas pelos teleseopios dos nossos estadistas (não apoiados) ;
'l'i~mbem appluudi, porqU'e gosto muito de ver minhas idéas· eu pam ser justo devo dizer que esta regra ou que este ·(ireapadrinhadas por illustracõ-es conro o nobre seuadm· por conceito Ililo é tão absoluto, porque noto que as províncias
lliato-Grosso...
•
que ficão al:m da lbipiaba não têm sido esq·uecidas. AmaO Sn. PARANHOs :-Obrigado a v. Ex.
zonos e Pará tê'm sua companhia do navegacão fluvial a"'apor,
altarnenlo subvencionada.
•
. O Sn. PoMPEU :-- ••• Applaudi o qtie clle dissú cÕm rel'.tção á pase da eleição, .de que o preceito constilucional não
UMA voz:- O MaranhãO' tambem ~em.
é attend1do, se não se toma para base da representação a poO Sn. Po~IPEU:- ü Maranhão tambem tem uma r~ompapulação absoluta; porquanto havendo na dise'ussào do or- nbia Iluvial e costeira; o Piauby tambem tem tt.11a'lluvial ;:
~amento do imperio eillittido essa opinião, o nohre minisEro Irias as provindas do Ceará, Rio-Grande· do N1H'tu o rarahyba
de alguma maneira contmriou~me, pondo cm duvida se a po- nada têm.
.
. ·
pulação de que falia a constituição é a a~oluta,. ou activa e k·zona que s~ estende do Parahyba até o Debe!'ibe, apeV?taute. Nào penso assim, 'lntendo que. quando a constituição· znr de compreh·ender um terrilorio maior que o imperio fra.n, fhz q~e o nume.ro de deputados. sef'ií relativo á popu.laçitO do cez,. fica quasi imperccplivel á lente dos nossos estadistas,
llnpeno, falia-da população geral: 1°, po1·que s·ení·pre que· se ao nienos quanto à distribuição· dos beneficies (não apoiado.)'
falia em população sem restricção, en~e~de-se a popu·lação o Sn. FERREIRA~; PENNA :-Têm navegação costeira, têm
absoluta; 2°, porque o· governo, o p1·opno redactor da con- tido commisão scientifrca, etc.
Stituiçuo, expedindo o decreto de 26 de, março de 182:1: para
a~ .eleições, distribuiu o numero dos deputados pelas provin:- O Sn. PoiiiPEÚ:-A commissão scientifica não foi um· bene."'
ems, tendo em' vista sómente a populacão absoluta; pois que fi'cio matenal da ordem dos de que fallo, que se prestão as·
até então não ~m conhecida a populaÇão votante, nao havia mais províncias; foi fazer e:x:ploracões em objectos das scienqualificação.; 3o, porque a constituição da · Betgica marca eias naturaes, de cuja publicidadê póde· ainda vir alguma uti-·
40,000 babJtantes· para eleger um deputado.
dade ao Cean'i' c ao imperro. Eu falto desses milhões que se·
o Sn. FEnRAz :_;Por ·causa disso tem u'~avi'do ulti'mmnente cias,
votão no orçamento em favor da indnstria. de outras provin~
de llU6 tenho aqui uma: no~a que tirei do balanç_o d(}·
questão.
orcamenro das. obras publicas·, e que müstra ánubvenções·
O Sn. PoMPEU :-A do Chile exige vinte mil para um de- concediflas a em·prezas de esirada: de ferro, de rodagem, à
putado ; e os Estado.,. Unidos, depois do censo decennal, se navegação. etc., de varias províncias, ~ não leio, para .nà(}
marca o nume1·o de habitantes que têm direito a eleger um tomar mais ~empo ao senado, mas peço llcenç~ paFa. publicar'
representante. l1ortanto entendo, e creio bem que a popu- com o meu d1scu1·so.
laçilo, do que fal,la. a .c.onstituiç~o pa_ra base da eleição, é a
Subvencão ás companhias de navegacão a vapor.
a})soluta das pro~1ncms c do Imp~rlo; e que,. se des~re:·
. ,. . .
• SO·OOO'~~·• ..~.:....
zando essa base, nao se tem attcnilido ao precello ~onstJtu.:
cc .~ d~ côite par.~ Espmto 8anto por anuo .•.. íP• a u"
cional. (Apoiados.)
côrte ú. Caravellas n~:~::OOO;i!; a da .Ba.hm a lUaceió? Cara..vellas
Senhores, tenho estendido-me demasiado, e talvez jii abu- 81:000~; ~ .de. P~rnambueo ao s.uJ e .norte .13t000~, a de
~ado da attenção d? se41 ado (niio apoiddõs) sob~e assumptos p~q?ete~ ~,tcJOnaes.~o s~l o no~te 1,008.900~. ~de Amazon~s .
de que não pretendia occupar-me, e que só acc!~entalmente· 7... o.~qO$, o do ~~~1anh~o fluvwl ~coste1ra 1~0.00p~ a~o r1o
entrárão no plano de um discurso sem talvez ut1hdade...
Jeqmtmhonha 2a.OOO~, a do po ~arnabiba em Pmu~y
_'
. ·
.
24:000$; a da côrte a Santa Cathanna 8~:000~; a .do riO
q Sn. FERREmA: PENNA :-Na~ ap01~do; ouvimos com Páraguassú 200:000~; e de Alagoas para navega~ão interna
mu1to gosto sobre mater1as mUito ute1s. .·
30:000~.
.
O Sn. Po~rrEu :.;_..... ent-retanto o ·meu fim principai é
cc Garantia de juros- ás estradas de {erro.
aquello de gue vou agora tratar e pára o qual chamo a attencc A de Pedro H (provincia do Rio e Minas ) sobre um
ç~o do nobre ministro da agricultura qu·e se ~c~a a. ~1eu lado. capital de 20:466,666J)666 o juro de 5 o(~ 825:7H~28S; o
Amda q~~ tenho a f?rtuna de .qu~ o nobre m1ms~ro· o filho do mais 2 o10 pela provincia 253,333$333·.
n,orte, VIsmbo da .mmha provmcm, ~or conseg-~mte conbe~ecc A de Pernambuco 5 o(o sO'bre um capital de ·1,~00,00~
dor de suas nece.ss.Jdadcs, e talvez queira aproveitar a occasi~o libras, 533:333,$300; e mais os 2 o(o pela· provmcia
de pagar ur~a divida que o Maranhão tem para c~m o Çea:a. 213:333~300.
S. Ex. não Ignora que são .0~ ?earenses 9ue .tem eontnb.m~o
cc A da .Bahia 5 o!o sobro um capital de 1,800,000 libras
em ~rande parte para a C~VJiJSa~ão do mter10r da proymc1a 800:000$, e mais OS 2 oro peJa província 320:000~. .
uo Maranhã?; por co~aegumte ó JUS~o que e~ _retnbu1çit~ a cc A de S. Paulo 5 oro sobro um capital úe 2,000,000 libras.
e~te beneficio proporcwne alguns me1os de auxiliar a provmcc A de rodagem de União e Industria, além de 6,000,000~
era do Coará.
de emprestimo, a garantia de juros de 2 °lo etc., etc.
Vozss :-E' bom aproveitar a oceasião de exigir o ·pagaEu não que~o que se rcslrinjão.os favores que se concedem
mcnto dessa divida.
ás outras provJncJas, polo contrariO tenho prestado sempre o·

meU voto a tutlo llUturto é tle herwfido o interesse da~ provin- só o nm:rii!Í!lio da llortalczú, eomo os rico~ munit:i[Jios do
!!ia~; mas tln~cjo iJUe se attcrul;r !.(nnbenr aos lnter·csses da ~laranguapo e Bnturil.é, outle cFt;itJ í1s SIH'r'lls mais :JLunrlnnminha provinda, poi::~ n;tO_(\ justo tJUC Ht1uo cxc!uitl;r. do ban- tes que é posmel imaginar·, o mais bem planlatlas. de cafó.
quete do orçamento .... ,
· ..
. Srg-unrlo um intjucrilo qnll o digno ex-pres'itlento tla provineia
O Cear·á tambcm 6 fillw, ·c não ha razão alguma pam não o Sr. ·Dr .. Nunes Gonçalves manrlou procerlcr em 18(i0 p;ir<L
conhecer o movimento do commereio quo passa por· e.ssu. ·
ser dotiltla, ·ou excluitlit da herança pa tenia_,;
c~trada aclwu-se o seguinte : (Lendo) : .
·
VozEs:-Nào é ·exclui da.
ntOVI~IllN'l'O co•nmnCIAL PELA ESTHAOA IIE nATOn11'1L
O Sn. PolrrEU: - Por ~ons~quen~ia riii~ ó de estmnha~
Ímportaçüo pata arrobas
valm;
f(ctes
~uc cu procure para a minha pr.ovincia alguma me.lida tendente ao desenvolvimento de sua ri']ue~a na tum!. (Apoiados.) ·1Morité ..... ; ..... 33,920 360:000$000 20:198;l!l!i00
U1a voz::- Faz muito bem; Ó' um devez·,
Paeatullii(povoadono
7ij:Oaú,Pooo 4:9G2$ü00
o Sn. Poà[I•EU : - ntas pernuntarúõ
o que é l}llí! !JÜ~i· o caminho) ........ . 2ij,9G8
11
Ce<1rá ?
· ~h~ranguape (povoa·
'·
- .
do) ............ . 3().(}0() 210:1101l,001l0 4:ROO$MO
. o;r A voz : .~ Ja o ~oure scnar1OI' pot1IU um porto que é Acarapc (povoado) ..
·1,200
20:GHO)i)OOO
ll81~0ll,Cí
JUSto, e lhe fo1 prometlitlo.
,
.. ----.. O Sn. Po~;PJ;u: - E' verdade; o nob1·e r;1inistro rla ~mi- Total da, imporlnç;lo 9!,088 695:71 6,~000 30: 4n8,~noo·
pha. teve a bondade de prometter mell~or·;wo porto da capital
E:rportação de:
do Cear<i; mas então o senado estará lembrado que eu_ disse
qU:o á. p'rovincia do Ceará sente duas gr·andes nccessiflades !ln to ri lé .......... . 100 000 ~76:1\00;iJOOO 60:000$000
materi.1es, que poi· si. só não pórlc remover·, a falia.de um Pacatuba.: ...... :: 177.21'2 :l:!0:'210;SOOO 31:8S0$160
Maranguape ...... . 1'10.3lHi 4U2:H10;SOOO 30:328;1)000
jJOI'to, o do viação, ou de. comri1Unicaç;io para o intorior.
Mas dil·i10: o que é <iue qum· rúais. o Céarú?
.
, Acara~e ......... . ~2.775 164:ü29;;S1i00 37: 170)7}000
Senhores, o Ceará. i} muito modesto, ó muito tímido, e o
pobre o;raúor quo occupit a atte11cão <lo senado, representa Total dacxportaçiio. Ui0,262 1,412:819,~ii00 i~9:3!8;)3tGO
perfeitamente esse ultimo scntiménto. (Não apóiatlos). O TOT,\L DO Th!OVIJ1lE-i'ITO POH !Mr;OIITAQÃÓ E.EXPORTAQA.O EM 1860.
Cear·ú quer muito pouca.çousa. Nirrguem contribue com mais
Arro,lws
valor.
{re.tes
intellig~tcrs, braçGs; .e .ll'\ais ~alentes peitos para a defesa d<L ..
_
!JG,OR8
(i91):716$<l00
31!:<l00$1ir.O
patria, c;.nem proporcwnalmento com mais sacrilici.os de outra Importaç~o .~ ..... .
ordem. ·
· Exportaçao ....... . ti10,21l2 1,H2:8~.9r$500 1!ifi:318~1GO
- -·-·---·
-O que 6 que pede ú mili-patria .em compcnsaçii<Í de ta.nta
634,31.0 '2,108:5Gô.,S1WO 180:818;~CGO
t!cdicac;1o? .Sómento um. pouco de er1uirlade na di~tribuicão
destes -~acriftcios, pr·incipalmenle, do recrutamento, e um áuNos tms ultimas annos dc.18H1 a 13G3, R protlu.cçií.o tle
xilio dos cofr.es publicos pum ajuda-lo a desenvolver sua ri- café e alg-odclo duplicúnlo, c por conseguiute o movimento
. quez;tr~á~ura.!, pam <~ugrncntar sua iml~stria, que apesar de commercial.
.
sua actividade luttt com embaraços ~upcr.:rores i\ seus esforcos,
Julgo pori.~nto nií.o exagei'aJ~, cnlcttlando em 186:3 o moviembaraços que só a mão podero~a do estado Jbc pà'de ajddar mento commnrcial pela e~trarh de Bntorité entro a c:Jpital.,
a remover.
e, og pontos ·intcrmedios cm 800,Gü0 arrobns de diverso& geEu disse o outro diii que o commcrcio o a inrlustria neros, representando aproximadamente o valot· de 3.000:000;))
do Ceará !U:lão com du'a~ ,gnrve,; dífficnfthdes : uma é o pag-ando de frete, ou dcspeza r!c cnnducçilo .em animae~ e cm
porto, sobre o qutJ o nobre ministro. da marinha teve a carros pesados para. mai" tle 2W:OOO;~OOO.
Cumpre ainda :rlleg-ar outl'a condiciio [avontvel à esla es .
bondade de dizer-nos que mandava cxan)inar, afim de ordenar
as obras necessarias, c a este reg)Jcilo e~tou tranquil!o e~sa tt·ada,_ além da plauura do terreno. ·uberdade do solo, etc.,
tisfeito po1' .ter obtido um;t proüwssa rle grande vator ; c a ~ ó a crcscitln população tlos municípios por onrlc passa, .
outra é afalta do viação. Os recu·rsos da província aiulht são Município da Fortaleza (cnpilal)... . . . . s;;,:nll habitarrtcs.
>>
de Maran~uapc............ 1!1.832
>>
insignificantes para. que ellu. poi· si só tente obras éomo as de
>>
do Uotirilé . :. . . . • . . . . . . . 25. 3lii
estrilclas. Eu não peço que se abra uma cstrarlil da capitiil do
Ceará at.ó o Crato, esse oasis do sertão que algum dia ha. r!c
80,tiG9
ainda rivalisar com esse famoso valle de Cochemim, orgulho
e paraiso terria.l dos Uindous; m;ts quero ao menos (!m:t esTrng?
r~lementos para prOVi~!; ir. .import!tnCia do ohjc_C·
tra~;t da ~apitai a ,um dos seus ponLO§ mais importantes c to; po1s quando se trata de uma om·a 1ndustrral, cump1e comms prox~rnos. e de que depende um !llHncnso futuro par-a ilhccer as contlir.ões que podem jnstific<n· a despeza, c ~o valo
aquclla provincia, ao ~crrlro da pi:oducç;io agt·ico:a na di~ttm <L pena que stl faca.
·
~
cia de 14 leguas da capital, á serm de Batm·ité. !~' isso <Jllll . Nesse calculo 1ião entra ainda o transito c com.mcrcio que
peço ao llOOI'C nlinistro que me QUVC altcllto il tllCll litrlo. As SC faz por aquel!n O~lraua para Oin4CI'Í0l' da )li'OYincia, JHll'il
nwis TH'ovincihs têm, como jú fiz ver, cstr·:~tlao de ferro, de. as cGmat·.ens de Qticixcramohim, Inhamuns, Sabociro, lcú,
rodagcrn á custa dos cofres publico~; o Ce;u'il não tjtier tanto, Crato, etc.; e se tivesse de lcvm· em conta -nesse calculo o
nfio pcrle ainda, como j;'t dí~~c, uma estrada pÍmr. o Crato de transporte do pessoas, poderi<t elevar a rlespcza nctual a
80 a 1CO lcguas.
~00:000$ annuaes. qnanrlo a viaferrea da Bahia só tirou d\l
freto bruto 1ti3:000;)) cm 1862-:-1863, e a de Pernambuco
O SR. D. ThiANOEL:- Isso não 6 pimt agGra.
pouco m'ais. .
. .:
.
·
.
O 811. Po~IPEU:- Sim, não 'será paht os nossos tempos,
Om, uma estrarla·em que hoJe se tr~nsporLão SOO.OOO arte"la-hão as gcraçõe~ futuras.
·
·
robas no· valor· de 3 000:000$, apcznr do suas Il)ás condições
O Sn. D. MANOllr.:-hsosim.
de.viar.ií.o, parece digna de totla co11sider·a~ao. C1·eio que niiil
O Sn. l1o;IPEU: -I>or ora bast:1 ao Cearit sómentc o aca- ha uma localidade 110 imperio que estc~a em mclhoi'CS condibamento <la ~str·aila uo Baturilé., de H a 1U leguas, boje CÕ<lS p<Lra o estabelecimento, mio tle uma estr·ada do l'Odagcm·.
como mesmo de uma via fenea. Entretanto n'ão pcrlimos nCill
cen,tr? da maror P!·oducçiio de calo, algodão, ct.c.
mesmo uma cstrau<L ~e rudagem, oú tle g-randes obms; poEx1~to m.esmo Jil uma .cslmtlit aber'la em linha recta que
n;io podo amda tl;u· transrto n carros, por falt!l de ;tlgun1as dimos, repilo, só mente que o governo m;uHle concluir cs~<t
obras, como pontes, e pcqncn~s aterros que o c11gerrheiro estrilda que já está aberta, fazendo as pequenas obras quo
são indispcnsaveis pa1-à facilitar o transito de carros o carrocalculou.em 80:000..;3 a 1t10:000;);l.
·
Do acah;lmen.to, pois, dcs!~t ~~trada dependo em grantle ças leves, e do outros vohi'Culos de ~ilig-cncia.
parttl il prospenrlurlc da. provinew, pr,r·quo clla apanha não. O Sn. D!As Vmm,\ di't um aparte ..

-- -----·--.

-------

esses

I

O. Sn. PoMPEU (dirig.~.~~
.. ,ç:lf.í'e.~n;_.v.qg;. •:fb.aitc~ ao. Sr: ministro):- V. Ex. promett.~~~:-rJ~A~~:·:lQ,~:OOO~ parai8so?
o Sn DIAs VmmA dc\:!'rur;,r:a~r~e .~r~:!
•"r
I
O Sn. PI~IENTA BuEN~./,~ l?,ai~}~~-Q, ~!que é bom especificar nas tabellas do orn~e~~~·· ~,.,, :>/ .:
o Sn. PoMPEU:- Etf:l.nãÓ·. mandl)~·:emenda especificando
quantia corta para esse s,e'nico~'::por-::dtias razões: primeiramente pela razão que jlt dissêds.~o'é·;,c9nfio muito no nobre
ministro ; S. Ex. conhece oCeará, ha·de:querer ser comno::;co
um pouco mais equitat.ivo do''queJêm:/sido outros , senhores
ministros dessa repartição -que ·não :conhecem bastante
Ceará. Em segundo Jogar, não quero àpresentar emendas que
obriguem o orçamento a voltar para a outra camara.
o s~. D. 1\IANOEL:-:- Faz muito bem, não é preciso.
. O Sn. PIMENTA BuENo:-Já tem sido approvadas outras
emendas.
, ,,,·'I~._~,

......
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O Sn. PoMPEU:-lUas eu não quero contribuir para isso;
desejo sómente que o nobre ministro prometta que mandará
consignar alguma quota para conclusão dessa obra ; sua promessa me satisfaz, porque creio muito em sua palavra.
O SR. FERREIRA J>ENNA : - E' muito razoavel o pedido ;
ainda quando fosso o. duplo, devia conceder-se.
O SR. PoMPEu:- Consignão-se no orçamento 1,000:000$
para obras provinciaes : que muito era que o nobre ministro
mandasse dar 100:000$ ·para essa estrada do Ceará?
A' vista destas considerações que prefunctoria e desalinhadllmente tenho exposto, .confio que o nobre ministro não porá
duvida em acceàer a tão justa reclamação, que o meu nobre
amigo, senador pelo Amazonas, diz que ainda o dobro se devi'(!.
conceder. Lá está na província um excellente, illustrado e
zeloso administrador; é occasião muito azada de aproveitar
seu zelo esclarecido.
Sr. presidente, eu ainda tinha que fazer algumas observa~
çoes, mas não far~i, _porque não quero mais prolongar a d!scussão; sómente due1 de passagem duas palavras a respeito
de outro servico.
Ainda ha pouco discutiu-se aqui um projecto, que foi remetti~o a uma commissão. aotsrisando o govtlrno a reformar
a reparticão do correio. ~enhores, se ha uma necessidade
clamorosa em nosso paiz, é certamente a reforma dessa reparticão. Não sei porque fatalidade, tendo estado á testa do
governo tantos estadistas distinctos, ainda não se tratou de
effectuar essa reforma. Ouvi que se mmidou uma ou mais
pessoas á Europa estudar o systema de correios; tenho li.do
publicacões excellentes. t este respeito; entretanto, o mal
continúâ, e o mal principia pelo correio da côrte, pela propria casa da repartição. Nãg póde haver uma casa mais impropria e, direi mesmo, mais indecente do que essa para semelhante repartição, Quem tiver ido ao correio nos dias de
sabida ou de cliegada de paquetes, terá observado a maior
confusão e balburdia que é possível; causa aborrecimento ter
de receber ou de sellar um papel qualquer naquella reparticão.
~Ora, o que acontece no Rio de Janeiro, dá-se em maior
escala nas províncias. Na minha província, onde alias se
acha á testa da administracão um moco cheio de merecimentos pela sua intelligen·cia, probidâde e zelo, luta com
difficuldades immensas, não está nas suas mãos remover,
principalmente a respeito da regularidade dos estafetas ; e a
este respeito consta-me que já tem dirigido ao ministro da
,agricultura recl~mações que devem ser attendidas.
Uma das medidas que reclama o servico publico, é que os
estafetas partão para as linhas do interiór da provineia não
de 1o em 1o dias, porém em prazo mais curto, ao menos tres
ve~es 'por me~. A segunda necessidade é que as malas não
SeJàO conduzidas por homens. a p~, porque. não é possível
que um homem carregue na distanCia de 30, 40 GO 80 e 100
leguas uma mala com 5 ou Garrobas. A tercei;a n~cossidade
é relativa ao pagamento. dessa pobre gente, porque querem
saber quanto se paga ah a um estafeta? Dá-se um tustão
por legua; de sorte que por uma viagem da capital do
Ceará á cidade do ·sobrai, na distancia de 60 Ieguas, tem

um estafeta 6$, entretanto que um· particular não póde
achar quem faça essa via.g~m por ~enos de .1'2$ a 16~ para
!ovar uma carta. Não o JUSto, pois, que o estado pague
dilsta maneira a aquelles que o servem. O. que se segue é
que os que fazem esse serviço vão obrigados, vão por medo,
e, como trabalhão á força, procedem pessimamente, quasi
nunca chegào a tempo, de maneira que difficilmente se pó~e
contar com a regularidade de suas chegadas nos dias determinados.
Chamo, portanto, a attenção do nobre ministro para esse
servico, afim de habilitar aquella repartição a pagar melhot·
os seús estafetas, e a fazer com que as malas sejão conduzidas por animaes, para não continuar a acontecer o que acontece actualmente, e é que, quasi nunca.vão jornaes grandes .
da côrte e províncias, da capital para o interior; porque,
o peso da correspondencia official e das cartas, já por si só
é superior ás forças de um homem.
O Sn; FERREIRA PENNA :- O mesmo acontece na Bahia,
em ~lato-Grosso e em outras províncias.
. ·
O Sn. Po)IPEU :-Sr.· presidente, .vou concluir, . apenas
mais duas palavras sobre um objecto, que eu desejava discutir com mais espaço; porém, não quero mais abusar.
, Leio entre outms verbas do orçamento uma de 80:000$
para cathechese. Não sei o que isto quer dizer, porque de
facto, tenho procut'ildo informar-me do que acontece a respeito da cathechese no Brasil, e não acbo nada.
O SR. FERREIRA PENN,( :- Existem algumas aldêas.
O SR, PoMPEU:- Onde? No ;Amazonas?
O SR. FERREIRA PENNA :·- Em Mato~Grosso ha duas.
O SR. PoliPEU :- E' com estas mesmas aldêas que se
despende esta quantia ?
.
O Sn. FrnnREmA PEl.'lNA : - Ha nellas missionarias e directores.
·
o SR. PO!IPEU:- Eu lembro ao nobre ministro uma cousa
que nos aconselha a historia do nosso paiz; e é que nelle osíndios forão cathechisados sem grande ou nenhuma despeza
por jesuítas, por esses padres que nada querem senão cumprir a missão do cruxificado, o amor do proximo; porque
rasão não se volta a este systema?
.
O Sn. PmENTA BUENO:- O unico efficaz.
O Sn. PoMPEU:- Porque não se chama esses capuchinhos
tão dedicados ao serviço de .Deus?
·
O Sn. D. ~IANOEL:- Vem declamar-se aqui contra elles. ·

O Sn. PoMPEU: -O governo mande-os buscar na Eurqpa,
nã:o consinta que só Inglaterra os mande procurar para as
suas colonias ; elles são mdispensaveis nesses centros de
Mato Grosso, Goyaz e Amazonas; são os unicos que podem
alctear e civilisar esses índios porque s'ó a palavra de Deus é
fecunda. (Apoiados).
·
O Sn. PARANIIO~:- ~Iuito hem.
O Sn. l?oNSECA:- Têm sido ·cobertos do ridículo em uma
e outra camara, e nenhuma voz do governo se apresenta .
para os defender. .
·
O SR. D..MANOEL :-Nã:o é preciso defende-los; a melhor
resposta a essas declamações é o silencio.
O SR. PoMPEU:- Tendo elles vindo para. o Brasil em virtude de uma convencão do nosso governo· com a Santa Sé,
noto que o governo (não quero com isso nem de leve censurar o nobre ministro que se acha a meu lado, a quem consagro
amizade, sympathia e respeito) não tenho· dito uma palavra
em favor desses padres.
.
O Sn. FoNSECA :- Elles não se impoem ao Brasil, são
chamados.
.
o Sn. D. ~IANOEL :-Não se impoem em parte alguma.
O SR. PoMPEU: -Quando tantas vozes se levantão contra
ellcs: porque ó que o governo não diz uma palavra, ou para
refutar esses juizos erroneos que se fazem, e rehabilita-los
peran.te o publico, ou para justificar as acc~~;sações, se disso·
siío d1gnos, expondo o que sabe a este respeito ?
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Sr presidente, não quero abusar mais da paciencia do se- nina, llurtarlo,'. inarqhezJ:de:>QJi~~,\j.ni.arquez de Abrantes,
nado, vou agora concluir. Não se estr·anhe que cu advogue os Si queira e BréHgL$o.uz~iE~~!f~~J;gf:~inoel, Pimenta Bueno, ·
interesses rle minha província, com algum calor; ella tem sido martluez de Caxm~·;·Fonse.Cªlilli~JlQpnde de Itaborahy, o Sr.
presidente abriu a sessão ... -·~~:
.
tão pouco lembrada ....
Comparecêrão logo depois· os .Srs. Pompeu, Rodngues
Eu sinto um amor estremecido por ella, c sinto tambem que
por mais que faca, não pagarei jàmais essa divida de honra Silva, Souza Ramos, visconde 'do 'Ur'ugnay, barão de.Prra.
que contrahi pei'a confiança que em mim depositou elegen- pama e Silveira da ~lotta. . · · do-me para, como seu representante, occupar um Jogar nesta · Faltárão com causa participada· os Srs. barão de Coteg1pe,
casa. Jlortanto concluo ainda uma vez, invocando o patrio- barão de JHaroim, barão de Quarahim, Cnndido Baptista, ~an
tismo do nobre ministro da agricultura, para que na distri- el ido Borges, Carneiro de Campos, Euze~io, ~<~ula A!n~etd~,
buição destes 1,000:000$ qu,e o orçamento consigna para Paulct Pessoa, Almeida e Albuquerque, Dtas Vtetra, Sm1m~u,
obras publicas provinciues, não esqueça a pobre província do Fernandes Torres, Dias de Carvalho, Souza e Mello, Ottom e
Zacharias. ·
·
Ceará.
·
O Sn. D. blANOEr.: - Pol,re. Não merece este epitheto ; Foi lida c approvada a acta da sessão antecedente.
O ~n. 1° SECIIE'rAmo deu conta do seguinte:
V. Ex. é que lh'o dá sem razão.
.
EXPEDIENTE.
O Sn. Po~rmu: -Asseguro que S. Ex., além de um grande·
Officio de 29 do corrente, do 1o secretario da camara dos
serviço ao paiz, terá, não digo só: o reconhecimento do fraco
orador, que de nada vale (não apoiados), porém a gratidão o deputados, communicando haver Sua magestade o Imp~rador
consentido nas resolucões rla assembléa geral· « autol'lsando
bençãos dos cearenses. (1Jfuito úern.)
o l>fA'. mi>Distn·o de estNa.ugciu•ns pronunciou um dis- o govemo a concedei.· ás corporações de mão morta licença
para adquirir OU possuir por qualquer titulo terrenos ?U rrocurso que publiciircmos no appendicc a este volume.
priedades para edificação .de igrejas, capcllas, cemtte!'los,
Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada, c o Sr. pre- extr·a-muros, hospi laes, casas de cducaçiio e de asylo, .e
sidente deu para R ordem do dia seguinte :
· quaesquer outros estabelecimentos))' e, marcando os venci. 1a parte.-3a discussão da proposir.ão da cama ra dos Srs. mentos dos empregados da caixa da amortisação. e da secção
deputados, autorisando o govet·no a Inundar passar carta de ,de substituição e resgate de papel-moeda.-IntCJrado.
cidadão brasileiro, a Albino José martins Guerra e outros.
Pelo Sr. 2° secretario foi lido o seguinte
1a discussão dos seguintes pareceres da commissão de
PARECER.
constituicão:
.
Declarãndo valida a eleiçiTo primaria, novamente feita em
« Na eleicão a que se procedeu para o preenchimen.to da vaga
1l':i de maio ultimo, na parochia de Morrinhas, ·do 7° districto acontecida no senado pelo fallecimento do conselhetr.o Manoel
eleitoral da província de niinas.
dos Santos :Martins Vallasques, farão apresentadas acamara
<< Acerca da eleição primaria a que novamente se procedeu municipal da capital da província da Dahia duas ac~as do
na parochi::t da Villa do Patrocínio da província referida, collegio eleitoral da viii a de Jacobina, onde houvera duplicata;
por ter-se annullado a que se fez em setembro do anno pru- e a camara, tendo de preferir a que mais legitima lhe pareximo passado.
cesse, em conrormidade do art. 87 da lei n. 387 de 19 rle
« Declarando. nulla a eleição primaria da parocbia de S. agosto de 1846, escolheu a da eleição presidida por Salu~
Caetano, do collegio·de ltajubá da mesma província, e que tiano José Peixoto Soares, desprezando a outra a que presiseja responsabilisado o subdelegado pela intervencão indebita dira o Dr. Joaquim Rodrigues Seixas, porcruo docume~tos
na dita eleicão.
•
que, segundo resa a acta da apur.ação geral, ell~ exammou
111 discussão do parecer da mesa n. 27 sobre a publicacão a convencêrão de que esta fóra fmta em casa partrcular, .e a
dos debates do senado.
·
• primeira na casa da camara municipal, designada para 1sso
2a dita do parecer da mesa n. 26 sobre os concertos da pelo presidente da província.
.
secretaria do senado.
cr A commissão de constituicão no parecer approvado em m
As materias já designadas.
de fevereiro ultimo, tratando deste ponto, deixou de contar os
2a parte.-Continuação d~ discussão adiada da proposta votos do collegio, que não altcrárão a lista triplice, 0 não se
do orçamento com as respectivas emendas.
?ronunciou sobre a sua legalidad~ ,IJOrque, car~cendo .dos
documentos em que a camara se fun"!!'àra, era-lhe tmposs1vel
Levantou-se a sessão ús 3 horas e 1t4 da tarde.
ajuizar da preferencia baseada em uma razão que as acta~_da
duplicata ~ão abonárão, declaran(io que ~~IJas as r~unwes
forão realtzadas na casa da camara mumctpal. Ass1m que
':~a sessão
aguardôu informacões ulteriores para estabelecer a legitimilm 30 DE AGOSTO DE 1864.
dade dos eleitores "daquelle collegio.
l'RESIDENCIA DO SR. VlSCOI'iDE DE ADAETÉ.
«Hoje, na posSJl de numet·osos documéntos queacompanb~
rão diversas representacões do bacharel formado Manoel TeiSu~mAmo. -ExpeJiente. -Officio da camara dos deputados. xeira Soares, dirigidos· ao senado, a commissão de constit~i
~l)arecer da com missão de constituicão.- Ordem do dia. çiio tem a honra de enuncim· sua opinião ácerca da materm,
1a parte.-Naturalisações.-Parecerés da commissüo do nao comparecendo todos os eleitores que, em numero de 71,
constituicão sobre eleicões.-Parecel,' da mesa n. 27.- devi~o forma.r o collegio, mas restringindo-se aos 27 .da fre. Emenda ·do Sr. viscondé de Jequitinhonha. Discursos do guezm da vtlla, porque só della lhe forão remettJdas as
.mesmo senhor e dos St·s. l?erraz e Silveira da ~iotta. actas da eleição primaria, faltando as das parochias do lliaConcertos da secretaria do senado.- Compensar.ã.o ao chiio Saúde e nlorro do Chapéo.
. .
J>r. José Anton!o de Magalhaes Castt·o.-nleio ·soltlo a
« Os documentos exhibidos mostrão com a prqbahdade q~e ,
D. Mathilde Emília de Vasconcellos Pinto Leal.- Compa- se póde obter em negocias eleitoraes: 1°, que não so reumu
nhia Brasileira de Paquetes a Vapor. Emenda do Sr. ller- na. casa da camara o colleg-io presidido por Scixas ; 2°, que,
raz. Discu1'sos do mesmo senhor e do Sr. visconde de al~m ~a duplicata .r~ o ·collegio, duplicata houve na eletçã.o
Jequitinbonha.
prtmarta da freg!leZta da villa j :Jo, ,que desta é verdadetA's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis- ra a eleicão feita na matriz, presidida pelo 2° juiz do paz Anconde de Abneté, ntafra, Teixeira de Souza, visconde de tonio de l,laula Montenegro, não constando onde fosse feita a
t'apucal1y, visconde de Suassuna, .Mendes dos Santos, llenaz, outra, cuja acta é desacreditada por documentos não contes,
Jmrão de S. Lourenço, barã? de.l\luritiba, Ferreira Penna, tados.
marquez de ltanhaem, ArauJO Rtbeiro, Paranhos, Nabuco,
cr Por onde, se a commissão houvesse de incorporar na lista
.Cunha Vasconccllos, Souza Quoit·oz, Jobim, visconde de .le- triplice os votos do collegio de Jacobina, procederia como a
quitinhonha, visconde· da .Boa-Vista, Dantas, JJarão de Anto· ciunara apuradora, levando em conta os da l'euniUo p1·esidid<~.
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·o SR .. viscoNDE DE JEQUITINIIONITA :-V. Ex. perdoe-me,
Sr. presidente, ou d~vo responder ao aparte do nobre senador
para salvar o meu caracteJ· orthodoxo.
O Sn. VISCONDE. DE SAPUCAIIY:- O aparte é ironico.
E Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIT.t : -Mas ello disse que é
uma heresia, e eu não quero por cousa nenhuma deste mundo
passar por herege, tenho em grande apreço o ser orthodox(l ;
portanto, se ó heresia, não sou eu o herege. {llindo-se.)
O SR. Jomi\1 : - Serei eu.
O Sn. ·viscoNDE DE JEQUITINTIONITA :- Continuando, pois,
Sr. presidente., direi que o senado tomou em consideracão a
minha indicação, e deliberou não ter debates publicados, isto
é, pagos pelo thesouro, e assim passámos uma sessão. Este
facto não vem no relatorio da mesa; eu desejava que se fi.zcsso delle menção, e não creio, Sr. presidente, que graves
inconvenientes apparecessem de se não pagar a publicação
ORDEDI DO DIA.-1a PARTE.
dos debates.
CAHTAS DE NATURALlSAÇÃO.
O Sn. Jonm:- Apoiado. Eu tambem creio assim.
Entrou cm 3a discussão, e foi approvada sem debato para O Sn. vrscoNDE DE JEQUITINHONTIA:- Verdade é que cu
subir á sancção imperial, a proposição da eamam dos depu- fui nessa occasião victima de uma má intelligencia dada ás
tados, que autorisa o governo a mandar passar carta do palavras que pronunciei aqui no senado; mas, Sr. presidente,
cidadão brasileiro a 4,lbino José 1\'lartins Guerra o outros.
se eu fui victima, póde se dizer que foi por minha culpa, o
tambem por culpa da pessoa que interpretou, sem examinar
PARECERES SOilJIE ELEIÇÕES,
o facto que na: realidade tinha occorrido .. Se esse
Entrárão depois em 1a discussão, e passárão para 211 , um bem, empregado
publico tivesse examinado bem o que oeanoz outi'O e sem debate, os seguintes pareceres da commissão digno
correu
no
senado,
se se dirigisse a mim e se eu respondesse
de constituicão :'
1. o DeclaÍ·ando valida a eleicão primaria. novamente feita fazendo ver o que tinha dito no senado, estou convencido de
que nenhum mal resultava dahi. O que é certo é que um
cm 15 de maio ultimo . na pnrôchia de filoáinbos, do 7° dis- beneficio
resultou, que foi deixarem-se em santa pai rio thetricto eleitoral da pi·o~incia de fi~inas. . .
souro
publico
uns poucos de contos de réis....
·
0
2. Declarando valida a elmcão prtmal'la, a.que nova.:
O Sn. Jonm: -Apoiado.
mente se procedeu na parocbia da· vjla do Patrocínio da dita
província, por ter-se annullado a que se fez em setembro do
O Sn. VISCONDE DE JEQUITJNTIONnA :- ... assim, pouco
anno proximo passado.
mais ou menos, uns 30:000~.
8. o Declmndo nu lia a ele i cão primaria da paroclJia de
O Sr.. FEnnAz: -Foi uma sessão só.
S. C<1ctano da Vargem Grande, pertencente ao collegio de
Itajuhit da mesma província; o que seja responsabilisado o O Sn. VISCONDE DE JEQVITINilO:NIIl:- Uns 30:000,f).
subdelegado da dita parochia pela intc:rvenção indebita na
O Sn. FEnnAz: -Não.
eleição.
·
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINTIONIIA : -Uns 20:000F%, · O
I'UilLICAÇÃO DOS DEBATES DO SENADO.
q~er que seja, mas ficárão esses contos dormindo no thesouro,
11
Seguiu-se em 1 discussão o parecer da mesa n. 27 sobre mnguem tocou nelles ..•
a publicagiiO elos debates do senado.
O Sr.. BARÃO DE PmAr>AMA:- Tiverão outro destino.
o §a•. l'i~comlc de ,J1t'(!Ui~ã~ilw:a~u&: _Sr. ]1resiO Sn. VISCONDE DE JgQUITINIIONIIA:- Tiverão outro desdente, eu não tenho ainda urna opiuião feita a respeito do tino, c é muilo provavel que fosse muito mais proveitoso a()
modo como boi de votai·, .0 é por isso que desejo provocar publico do que na realidade o conhecimento post (actum do
discussão acerca deste objecto, que mo parece importante.
nossos debates. Ora, o senado percebe bem o que quer dizer
No relatorio Jeito pela illusl!'ada commissão da mesa !l~a- este 2lost factum.
nifesta-so tudo quanto se tem adoptado no senado relativa- SI'. presidente, com estas minhas palavra~ nada tenho que
mente ÍL publicação dos nossos debates ; mas creio que esque- referir ao senado relativamente ao modo como os nossos deceu á illustre commissão um facto, 0 qual se deu não me bates têm sido publicados; estou perfeitamente satisfeito com
recordo se no primeiro ou no segundo anno depois que en- a publicacão. Ojornal oliícial tem cumprido intejramante o
seu devet~, e melbm: não o lipode!'ia cumprir ; por consequen- '
t1·ei para o sena do.
•
Lembrado de que em paizes tambcm constitucionaes- cia a este r~speito nada ten o a dizer ; e a questão não ó
onde a publicidarle do~ debates ó uma nec~ssirlade publica, e sobre o modo pratico de fazer a publicação, não, porque o
sabendo que nesses palzes 0 parlamento nao despende quan- contrato tem sido feito com muito tino, expondo-se nelle as
condições que devem existir em contratos de tal ordem.
tia alguma ...
o SR. Jonm: _Apoiado.
A minha questão é outra, a minha questão é a respeito da
despeza publica; se vale a pena isto é que eu peço ao senado
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINrrONUA: - ... com a publica- que examine, se vale a pena nas· cil'cumstancias em que estaÇiÍ? ~o& deb~tes, fica este objecto entregue inteiramente 'á mos despender, permitta-me o senado quo diga, seis vezes
opimào publica....
quatro, 24, e mais alguma cousa, que se approxima a
O SR. Jonm:- Apoiado.
30:000$.
.
O Sn. FERRAZ:- Peço a palavra.
O Sn. JomM :-ü:800~ por mez.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONUA :'-... e desejoso demais
O Sn. VISCONDE DE JEourTlNITONIIA :-Por mez, não.
do tornar os nossos debates conhecidos pelo publico taos qu11cs
O Sn. FllllliEIRA PENNA :-Sim, senhor.
elles na realidade são, sem correcções nem emendas, proque
ao senado ctue houvesse do tomar em consideracão que era r·. OSn. v~sc~r,~ DE JEQUITINJIONnA:-Pois bem: quatro vozes
j à tempo de adoptar-se no senado bmsileiro aquillo que cm •1·800$, S<LO .......OOíl).
outros parlamentos se praticava.
O Sn. Jonm :-Anda por perto de 24:000~.
O Sn ..Tonm (com ironia) : - Isso ó uma hcJtesin, ó pre-j O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINuoNrrA :-Pois não vale a pena
ciso gastar dinheiro, muito dinheiro. . . .
que esses 2i:OOO~ fiquem no thesouro 2 .
.
por Salustinno, por .ser .cua. composta dos eleitores da freguezia da villa, procedentes da eleição presidida por ll'lôntenegro, feita na matriz, se~undo as act:ts corroboradas pelos
docum~Mtos aqui juntos . .M~s, tratando~sc; agora sómente de
determtnar qHaes são os elettores especmes que devem ter
exerci~io na presente lc~íslattira, a co1~missã~ é de pa~e~er
que seJil a.rprovada a eleição da freguezm da villa, pre~I.dida
por Antonw de Paula .Montenegro, e se declarem legitimos
os eleitores procedentes della.
cc E, não podendo ainda enunciar sua opinião a respeito das
fmguezias do Riachão, Saude e Morro do Chapéo, por faltarem as actas' da respectiva eleição pl'imaria, requer que se
exija a remessa dellas.
cc Paço do senado,· 29 ele agosto do 1861. - Vis~onde de
Sapucahy.-Visconde do Ur·uguay-Souza Ramos. >>
Jleservado para entrm· na ordem dos trabalhos.
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O Sn. DANTAS :-E ficarem os representantes calumniados
·e injuriados sem se pode1·em defender I
Ü Sn. VISCONDE DE JEQUITINII9fliiA :-Vou responder ao
aparte do ·honrado membro,e elle ja estárespondido em parte.
O honrado membro diz : rr E entretanto fiquem calumniados
c injuriados os representantes da nação ...
o Sn. DANTAS :-Os discúrsos invertidos, etc.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONHA :-... os discursos invertidos, etc. >> Sr. presidente, não ha tal, perdóe o honrado
membro ; isto não aconteceu no anno em que nós não tivemos aqui publicação de debates.
·
OS~. FERRAZ :-Tenho a infelicidade de contestar estilasserção ..
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONIIA: -V. Ex. contesta?
O SR. FERRAZ: -:-Eu estava na opposição, e soffri muito.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINTIONnA : - Mas, V. Ex. dá
licenca que eu exponha com franqueza aquillo que sinto?
Pelo 'menos que fique consignado este meu voto; c, Sr. pre'sidente, note bem o senado que eu sou um daquelles que talvez mais ganhasse; primeiro, porque falia muito no senado ·
e, em segundo lagar, porque fallo mal e necessito de corri:
os maus discursos, {lrranja-los, clcbuxa-los e depois piníu,.los, dar-lhes um colorido, etc. Ora, eu que com i5to ganharia, apezar disto, dóe'-me a consciencia ver sahir do thesouro
.os 24:000$.
O SR. DANTAS : - Então sejão secretas as sessões.
• O SR. vrscoNDE DE JEQUITINTIONIIA: - Sr. presidente, do
·que a nação necessita não é de sa~e~· o modo como discutimos, mas é de conhecer nossas optmões.
O Sn. Jomnr:- Apoiado.
O. SR. VISCONDE DE JEQUITINTIONIIA: -A naÇão não tem
interesse algum em saber se empregamos aqui trapos rethoricos, se nossos discursos sao magnificamente bem redigidos'
se o exordio foi tirado das circumstancias do caso ou ua benevolencia do auditoria, c assim por diante ; mas· ella o que
quer saber é como votou o visconde de Jequitinhonha para
responsabilisa-lo por este seu voto ...

o SR. SILVEIRA DA nloTTA: -E tambem as razões por que
votou.
·
0 SP.. VISCONDE DE JEQUITINHONJIA:- •.. e as razões, mas
·as razões principaes ...
· O SR. SILVEinA. DA I\1oTTA:- Sim, senhor.
O Sn. viscoNDE DE JEQUITINUONnA:- ... e não as razões
com as complicações que o orador traz á tribuna.
O SR. DANTAS:- Fica a arbítrio dos redactores.
Sn.Ü VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA.:- Não fica ao arbítrio
dos redactores, V. Ex. perdôe-me, e, se fica, é em um ou
outro caso ; sabe V. Ex. o que lm de acontecer? E' V. Ex.
pegar na penna e fazer uma correspondencia.
O SR. DANTAS :-Pois não, muito obrigado !
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:-Acho até muito bom.
ó Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-A' .custa de quem ?
0 SR. VISCO!'I'DE DE JEQUITINIIONIIA:-Perdoe-me, não gasta
dinheiro.
·
o SR. FERRAz: .:...oh lá 1
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONTIA :-Perdôe-mo, já temos
o C01-reio Official ; o Co1-reio 0/ficial recebe todas as declagões que servirem para I'ectificar ...
O Sn. FERRAZ :-:-Em consequencia do contrato.
O Sn; VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-Não, o Correio Official
'não terri contrato comnosco, mas aceita todas as declaracões
que servirem para rectificar as proposicões dos outros jol'Jiaes
em relação áquillo que foi proferido nas camaras, e, se
tal cousa não faz, está nas nossas mãos estabelecer esta
regra, comtanto que não despendamos 24:000$.

O. SR. DANTAs·:- Fica o governo· em campo livre para
·mandai; fazer o que quizer.
·· · , . ·
O SR. viscoNDE DE JEQUITINirONIIA :-Agora 'perguntarei
eti ao nobre senador: pela publicação dos 110ssos debàtes
officialmente ficamos nós livres de ser calumniados ·? N<io
ficamos, Sr. senador ; c~da um . pó de dar a intelligencia
que entender ús nossas palavras, toma-las como allusão,
quando ellas aliás não forrro, e assim por diante ; isto está
acontecendo diariamente.
·
Agora sabe V. Ex. o que é necessario para nós ? E' que
a nossa opinião seja conhecida realmente, ou, por outros
termos, tal qual aqui foi proferida.
O Sn. SILVEIRA DA ntoTTA.:- Isso é verdade, ta~ qua~.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINTIONnÀ : .;._ Isso é que nosé
util, isso é que é util á nação, que a nossa pl1isionomia politica seja inteiramente desenhada perante o publico, isto é,
o que eu desejo.
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA : - O extracto nem sempre é
fiel.
·
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -Eu não proponho os
'lxtractos, V.. Ex. está .enganado. V. Ex. persuade-se que
eu venho aqm para a tribuna combater o parecer para propôr que; em vez de diecursos por extensos, se contrate o fazer
extractos? Não, senhores, deixe:se liberdade, quem iruizer
que tmblique. Estou convencido de que em pouco tempo ha
de vêr o senado apparecer uma companhia de bons tachygraphos que fação a publicação o melhor que e possível fazer-se, e hão de ir consultar os senadores ás suas casas para
saberem em um ou outro caso como é quo elles se exprimirão,· como aconteco na Inglaterra. V. Ex. veja os discursos
de Mr.Canning publica'is e reduzidos a seis vulumes; lá vêm
emendas delle.
Por isso, Si-. presidente, eu tomo a liberdade de mandar á
mesa uma ·emenda propondo que não haja mais publicacão
oJilcial dos nosso.s debates. . • •
·
•
O Sn. Jonm :-Apoiado.
O Sn. VISCONDE EE JEQUITINIIONrrA:-... que não se co.nttll.te com pessoa alguma, que fique isso livre ao publico.
E não me sentarei. Sr. presidente, sem lembrar ao senado
um facto que está actualmente occorrendo a respeito da publicacão dos no3sos debates. Este facto é a-quillo que está
publicando o Jornal elo Commercio diariamente: todo o
mundo boje Iê os extractos e não lê os nossos discursos, contenta-se com os extractos do Jornal do Commc?·cio e abandona completamente os discursos publicados no Correio Mercantil, já porque são extremamente longos, já porque não
friziio a questão como frizão os extractos· do Jornal do Commercio ; ali encontra-se o summo da questão ; na publicacão
por extenso é preciso tomar os discursos, mette-los em
almofariz, socar, e tirar então o summo ... oh isto é muito
trabalhoso, Sr. presidente! (Rindo-sa.)
Foi lida, apoiada e submettida tambem á discussão a se~
guinte emenda : .
rc Proponho que não haja publicação official dos nossos
debates. Sala das sessões, 30 de agosto de 1864.- Visconde
ele .Tequitinhonha. ))
o St•. Fera•az:·- Sr. presidente, eu não sou amigo das
novidades, e sinto muito ter de me oppór á emenda do nobre·
senador. Não duvido que tenha havido abuso da palavra no
nosso parlamento, é um mal de que tambcm se queixão ·algumas outras nacõcs em relacão ao mesmo objecto: Lembro~
me de que um dist~cto estadista dos Estados· Unidos, .Cathoun, dizia que o senador Denton tinha gasto quatro dias
consecutivos na discussão de um objecto, simples, tempo
superior aquelleem que o povo france7:fez e concluiu a suarevolucão ..Entre nós tein-se dado, niio este abuso de quatro
dias," porque lembro-me bem de que na camara dos deputados, havendo a pratica do fallar-se mais de um dia o continuar~so o discurso no dia seguiuto, seiHlo assim interrom~
pido, V. Ex. como presidente della foi o primeiro que prohi·
biu essa pratica, o eu fui infelizmente a victima desse novo
dictamo, .mas sim o de longas horas.
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, · Mas, pergunto on, nós que aqui sempre temos propu~nado que as discussões dos codigos, as discussões das grandes leis
pela brevidade db. nossa discussão, que para obviar abusos têm. achado nessas collecões, nesse deposito das opiniões dos
·desta natureza temos estabelecido certas normas no nosso differentes membros d~ camn:ras, mais ou monos um guia,
.regimento, não ·fornos pt·ofligados pela iniciativa ou adopção um pharol para direccã.o de suas opiniões, mesmo para autodo•taos medidas? Não tivemos de passar horas amargas em risa-las; esta vantagem é incontestavel.
.
consequencia: das censuras que se nos tinhão feito? E por ~Ias o que se quer propOr? A publicação por extracto?. A
qu'em? Por aquelles mesmos que hoje nos. apresentão o cargo de quem· fica este extracto? Se do governo, .maldita
exemplo da Inglaterra e condemnão a eloquencta parlamentar, medida que nos porá á mercê daquelles que se s&'ntão nanão obstanf. as restricções do regimento, a que se oppuzerão quellas cadeiras !
·
com grande vigor, e reputão.... ,
A cargo mais de quem, Sr. presidente? A cargo dos or·
11 s gãos da opposicão? Eu não podem soffrer jámais, como
O Sn. nAnÃo DE Mumrm.~: - Acaclemrca' como e e membro de uma· maioria, como ministerial, que as minhas
cham ão · ,
opiniões fossem interpretadas, que as minhas proposições,
O Sn. F.ÊnnAz: - ... como cousa nociva a eloquencía aca- fossem descoradas á discricão dos meus arlversarios.
demica, conforme a phrase hoje em uso.
A cargo mais de quem? À cargo de ~m homem que tomar
Senhore~, infelizmente isto se dá. No volver das paixões, a si mercantilmente a tarefa da publtcaçào dos nossos tra. na mudança de politica, na mudança de posições, nós ou balhos? A palavra mercantilmente de que usei. encerra os
·desacreditamos os homens que quando fóra do poder eleva- perigos que eu antevcj~; não é negocio merca~til, não é n~
mos ás nuvens, ou vice versa; assim tambem as medidas : gocio que deva ficar a aventura do ganbo, e uma necessrquandq na opposi~ão, adoptamos um principio opposto áquelle da de palpítante no systema que nós seguimos; o syst~ma roque quando na maioria, lJUando ministerialista, nós comba presentativo, que é o systema: eminentemente da publicidade,
ternos.
•
não, Sr. presidente, por causa da responsab!lidade; porque a
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINrroNrrA:- V. Ex. não se refere responsabilidade entro nós não sei se val mm to para aquelles
a mim
, . que têm um assento perpetuo cm um dos ramos do poder
·
_
.
legislativo, mas pant que se não nos calumnic, como bem
O_ Sn. FEnn-:.z:-Eu nao mo estou refermdo absoluta~e~te disse 0 nobre senador pela. provincia das Alagôas, para que
a nmguem, sao. reflexões g~raes qu~ estou fazend9 .. !eltz- não se descore ao alvitre daquelle que faz os extractos, damc~te, Sr. presidente, eu ve~o _que boJe tod~s as opmwes ~e quelle que publica as nossas discussões, as .opiniões que
tocao e!ll um ponto, o d~ prectsa.o, o da restr:cta o~serva~cra aqui emittimos, as proposições que aqui proferimos.
do regrmcnto; as me~r~as, pois, que passarão tem hoJ.e .o
A experiencia foi aqui chamada como mestra P.ara no~
sello de todas as optmõ~s, mesm? d~quella que na camara guiar na adopcüo ou não adopcão deste parecer ; e a esaa.
dos S~s .. deputados esta. em maroru1: c que as censurou. mesma experieÍJCia que eu reco'rro para mostrar que não é
Eu, pors, dou graças a Deus por ter sido testemunha desta possivel que.isso admittamos. V. Ex. sa~e que es~a?Jedida
emende honorabl~.
.
a que alludm o-nobre senador pela mmha provmcm tevo
Mas, não se diga, 81·. presidente, que o exemplo da ln- Joo-ar no ministcrio Paraná· ficámos póde-se-dizerassim sem
glate~'l'a deve nos servir de guia. .
.
p:blicacão das nossas opiniÕes.
'
'
A Inglaterra tem porventura galeria para os assrstentes,
•
.
.
.•
para o auditoria ? Têm uma tão pequena, que pouca gente
o_ Sn. VISCONDE DE ~EQUITINIIONHA:- Peço perdão j pubh
póde ser admittida, e depende de licença, depende de bilhe- cavail-se em todos os JOrnaes.
te, ha escolha dos· auditores. Será o exemplo da Iugla- · O·Sn. FERJ\AZ :_:_Peço perdão ao nobre senador que ness.e
terra, Sr. presidente, a-quelle que devemos sempre seguir nesta tempo gosava da benevolencia desses jornaes. Os meus. disordem ?
.
cursos não erão publica.dos, ou se o erão, erão mal publicáO exemplo da Inglaterra nos mostra que a verdadeira dos. Si eu queria que fossem publicados conforme os profetribuna parlamentar ~ a imprensa, e que nas questões impor- ria, tinha necessidade de recorrer ou aos esforços dos ·meus
tantos não ·se poupa tempo.
amigos ou á minha custa propria, fazendo com que os tacby- ·
Perdoe-me, pois, ·O senado, se cu lhe faco algumas obser- graphos os- tomassem. Lembrarei a este respeito um facto
vaç?es retrospectivas ; eu descjúra sómente mostrar que que deve estàr presente a todos os nobres senadores.
aqmllo que condemnamos em uma epoca, em outra, conO governo fez publicar um pequeno folheto á sua custa
forme os nossos interesses, não desejamos e as sellamos com sobre a necessidade de certas imposicões, opusculo laborado
os nosos votos e com a uossa opinião.
por um homem eminentemente circümspecto, digno de todo
. Entrando na materia .do par·ecer, cu não me opponbo ao respeito pelos seus talentos. Eu tive de combater as opiniões
parecer em todas as suas partes, opponho-me todavia em enunciadas nesse folheto; os meus discursos por ventura forão
uma, a, que diz respeito ao espaço de tempo. Não desejo que publicados? as minhas opiniões. forão porventura conhecidas
ligue-se o senado, a mesa por dous annos ; votarei por um no pa.iz como as cmitti nesta camara. ? Não; mas o folheto em
.anno. Mas não posso por modo algum con0ordar com o a obre que se demonstrava a necessidade de impostos COll}-O que eu
senador que combateu o parecer na parte que estabelece o não estava do accordo, este correu por toda parte sem concontrato.
tradicção alguma. E qual foi o resultado ? Um desses impQs, .Senhores, a publicação dos nossos debates tem um alcance tos subBistiu sem necessidade, o futuro o demonstrou; os outrôs
muito politico.
se deixárão de subsistir foi porque não se quiz absolutamente.
O Sn. DANTA.S :_Apoiado.
. Disse-se que .en~e nós havia o co.stume da c_orrecção .dos
.
discursos ; onde nao o ha? Na Bolgrca e em todos os patzes
O Sn. FERRAZ : - O partir! o que se acl1aem opposicão não represen'tativos assim se pratica. Onobre senador mesmo offetcm muitos orgiTos, não ospóde ter ; a imprensa entre nós é receu o exemplo de Canning que corrigia os seus discursos.
caríssima, .tudo se faz a .Peso de muito dinheiro. A opposição Ha pouco tempo na Belgica um deputado foi accusado de
· tem necessidade de mostrar os erros do governo, de mostrar tê-lo ferto de um modo que offendia a maioria ou a um:1
·que~ as suas censuras são bem cabidas, são verdadeiras, c de das partes de que se compunha a camara, e viu-se na noesclarecer a opinião publica ; a maioria tambem do seu lado cessidade de dar uma solemne satisfaeiTo retirando as pala·
sente esta .necessidade, ainda que d~ sua par.te não lhe falle- vras que tinha inserto em seu discm·so·.
·
cão os meios.
·
Na França ha ~m cuidado immenso, ha um rigor, talvez
• A discussão publicada, como tem sido entre nós tem excessivo na publicação dos debates das camaras, o os hoainda uma gran.de vantagem, que tem sido sempre apr~cia.da mens das opimõcs mais exti·cmas entendem que s~ deve velar
em todos os paizes, se não a respeito das discussões mera- muito para que os extractos sejão feitos imparcialmente,
m~nte polit!cas, ~o menos,. ou antes principalmente, a rcs- para que não fique . ao arbitrio do cada um, porque
pmto das discu~soes de ,legislação, que ao futuro servem de ficando a arbitrio de cada um conforme as paixões,
base aos que JUlgiTo, aquelles que têm do tomar conheci- conforme as circumstanciàs, as opiniões podem ser adülmento dos factos_ e applícar a lei. E' assim, Sr. prcsidentc 1 toradas cm prejuizo daquélle que as profere, de um mem-
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bro das camaras, que se pronuncia de um modo ou de outro, um eiogio á mesa pelo empenho com· que ella tom procedido,
senão nos jornaes do ponto central onde reside o parlamento, ap1·eser.tando-nos os seus trabalhos minuciosos e sobremodo
ao menos nos das provincias.
•
estatisticos, mesmo nas materias as mais simples. E' uma _
Um dos homens que gozão da estima do tarlo liberal, ou obra louva.vel que eu desejarei não seja nunca esquecida,
que gozou até certo tempo, mas que reune em seu favor o sentindo somente que alguns dos pareceres da mesa estejão
reconhecimento de todos os lados .pelos seus talentos, pelas adiados e nã.o sejão dados para a· ordem do dia, porque abi
suas opiniões, o Sr. Emile Olivier foi um dos que prolligá- nós poderiamos convencer-nos ainda. mais do louvavel proporão a Idéa de que pudessem ser os extractos feitos a arbi- sito em que tem estado a mesa de esclarecer o senado em·
trio e que a mesa não pudesse ter :acção sobre semelhante trab1llhos tanto mais uteis quanto importão, Sr. presidente,
materia. No regimen da publicidade ó preciso qüe se não monographias, memorias historicas que ao futuro hão de ser·
desvirtue o pensamento do orador, que se não o colloque a vir muito para os nossos historiadores.
Voto contra a emenda do nobre senador e voto contra o
mercê das paixões politicas, á mercê das calumn.ias, ú mercô
dos homens maos que procurüo sempre desacreditar aquelles parecer na parte em que fixa o limite de dons annos, uão o
que estão acima de si, que procurão passar a rasoura pam podendo exceder; mas espero que a mesa em seu t1·abalho
ha do attender que é mais preferivel um contrato por um do
nivela-los à sua posição humilde.
..
Eu pois, Sr. presidente, não me aventurarei a vot~r ~o_r .que por dous annos.
uma medida que nos lancará nas mãos ávidas desses llldlVIo ~r. Sãh'eil•a tna :r&Eotta:- Sr. presidente, eu, apeduos que pelo preço de séu trabalho e:xigiráõ muito, o que zar das palavras sempre autorisadas do nobre senador pela
dará infallivelmente em resultado esse processo que entre provincia da Rahia, que encetou este debate, ou, que estava
nós se vai fundando e a que os françezes denominão muito fallando quando eu entrei na easa (não sei se outro orador o
bem chantage. Não, não vou para. ahi. Quaesquer que sejilo tinha precedido) contra a.rublicação official dos debates do
as intencões as vistas luminosas do nobre senador, ellas nilo senado, não posso, Sr. presidente, nem dar o meu voto de
me podem agradar. Eu quero seguir nesta materia o pre- annuencia ás idéas do nobre senador ptlla provincia da Rabia,
sente, não quero andar neste progresso que, perdôe-me o e, portanto, voto contra a sua emenda, nem opprovar a parenobre senador é propriamente um regresso, um regresso cer da mesa tal qual está, mas cm substancia, ou com àlguinfeliz.
•
·
mas modificar.ões.
Eu não posso queixar-me da publicação dos nossos deba- · Sr. prcside"nte, tenho verdadeiro enthusiasmo pelo governo
tes; desejára, porém, que essa publicação acompanhasse de representativo, e creio que não é possível a sua realid:ule
mais perto o orador, ou, pelo menos, que houvesse um es- sem parlamento e parlamento com debates publicas, e quo
paço muito curto entre o discurso proferido e a sua publi- possão constar por meio da imprensa. Arremedos de governo
cacão.
representativo para mim são mais detestaveis do que o
Louvo-me no nobre senador :t respeito do que disse dos governo absoluto : nflo quero systemas falseados ; camaras
extractos do Jarnat do Commercio ; mas se estes extractos napoleonicas nilo diTo para mim os resultados do governo reficarem ao alvitre deste jornal, elles se farão por favor ou por presentativo. l>ara que o governo representativo seja uma
interesse proprio, jamais por interesse d:t publicação dos de- realidade em qualquer paiz, é essencial o debate. publico e
bates, tanto mais quanto a publicação dos debates da camara livre, e <lebate que conste; a responsabilidade do parlamené feita por contrato.
to, dos oradores, perante o paiz é a primeira condicão da
E o que ganhamos nós com isto tudo? Sommamos em ma- realidade do systema repl'esentativo.
•
teria de publicidade nós, que somos amantes do systema
Ü
SR.
VISCONDE
DE
JEQUITINHONIIA
:ftlas
as
publicações
representativo, quando o vemos como quo falseado; sommamos a cifra de 24:000$ e apresentamo-Ia aqui como uma devam ser livres.
diminuicã.o dos nossos haveres, dos recursos do estado. EnO SR. SILVErnA DA. n!oTTA :-Sim senhor. Nem a publicatretanto~ Sr. presidente, por outro lado não fazemos o cal- ção importa probibição de publicação por ou!ra qualquer .
culo do que se despende com outras cousas em que se podia cm preza: a prora disto é o Jornal elo Commercweconomisar, por outro lado não nos acanhamos em votm·
Porlanto eu não posso dar a minha annuencia, não posso
por grandes sacrificios a que está sujeita essa c.arniça (JUC acorÍlpanbar qualc1uer limitacão deste principio do debate ·
chamilo thesomo, e para a qual tudo quanto e banda de publico.
•
urubús corre com presteza, denodo e voracidade.
Todos nós sabemos que o debate publico dos parlamentos
Eu pedcria á mesa sóm~nte um esclarecimento, e vem :t EÓ fiúde constar da publicidade dos discursos, porque os reser qual a razão por que quer contratar por dous e não por cintos das camaras por mais amplos que sejão não podem
um unico anno.
·
illustrar a consciencia do paiz. Este é o meu principio geral:
O SR. FERREIRA. PENNA.: - Não quer positivamente con- não posso acompanhar Iimitacão alguma aos debates do parlamento, porque estou conven"cido de que é a primeira gatratar, é o limite.
.
rantia da liberdade, a primeira condição do governo repreO SR. FERRAz:- Quer ter a faculdade sómcnte ?
sentativo a trtbuna, a. tribuna livre, a tribuna publica. Já se
O Sr. FERREIRA PENNA : - Conforme as condições que se vê, pois, que eu nilo posso nesta parte acompanhar o pensaolferccerem talvez seja vantajoso para a fazenda publica.
mento da emenda tlo nobre senador pela llahia que, com
· O Sn. FERRAZ:- Eu não desejo que ·d() maneira alguma quanto não ponha limita(JITO á publicação dos debates, os
nos prendamos as mãos, entendo que para o futuro devemos entrega à alternativa do serem publicados unicamente por
ter ampla liberdade para obrar do modo que nos aprouver. emprezas particulares que não tenhão obrigação de publiSe por exemplo o jornal que bojo publica os nossos. deba- ca-los.
tes, estiver collocado em uma posicão que seja olfensiva ao ~Da maneira por que pretende o nobre sc.nador eu compreparlamento, se se desmandar 1 c"reio que ha o direito da llcndo que se pudésse adoptar cm um paiz onde houvesse
muitos t:tchygrapbos, dilfercnf.es series de tachygraphos que
rescisão.
formassem companhias, que tivessem con currencia, pudesO SR. FERREIRA PENNA: - J~stá prevenido no cont1·nto.
sem uns se antepô1· aos outros pm:a publicarem os debates,
O SR. FERRAz: - lHas se porventura, durante o primeiro e que aquclla se ri e que p~blicasse melhor ti vesse vantagens
anno, um outro contrata1lor ou empreiteiro se propuzcr n de lucro, c por isso otrereccsso a garantia ~a publicaçao
fazer por menos, cu não desejo qne estejamos ligados e não como conv6m; n.ssim eu concebo. Mas, no Rras1l onde a arte
possamos obter esta vantagem. Parece-me mesmo que em stenographica 11ITo tem tido o desenvolvimento que em de
muitos dos casos constantes da tabella que acompanha o pa- esperar, iL vista de tantos annos de governo representativo ..
recer da mesa, digo, a maioria dcllcs ó em favor da mesma
0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -J>orque hoje é a·inda
idéa, e se jú se deu o contrario uma ou uuas vezes, nfio me
lembro bem, creio que. o numero d~ tres não f?i preenc~1i.d?. monopolio.
O Sn. Jonm: :- Ap~iado.:
l'inalisando o meu discurso, cu nao posso de1xur de dmgu·
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· O Sn. S1LVEtnA DA DloTTA :-..• porque, como o senado
sabe, os tachigraphos que ba mais habilitados estão contratados para a publicação dos trabalhos d~ camara dos deputados e· do senado, e, afóra estes, creto que poucos ou
nenhum ha. Já vê o senado que 1icarà á mercê destas duas
turmas de tachigraphos que ba no imporio, a pu.blicação dos
debates, as quaes podem achar emprezas particulares que
_lhes dê mais vantageus do que nesta publicação podem
achar.
O nobre sênador sabe: que os tachigraphos alem do trabalho
grande que têm no exerci cio do que é propriamente arte stonographica, precisarião fazer contratos com os jornaes, e os
j ornaes com elles para a publicação, e então nós ficarmos inteiramente á. mercê da especulação dessas emprezas particulares.
.
O Sn. FEnnAz :-Apoiado. Esqueci-me ~e dizer que a publicação official dos debates é uma escola para tachigraphos.
O Sn .. SILVEIRA DA MorTA.:- E, digo mais, quando houvesse um governo que quizesse obstar á publicação dos debates legislativos, não teria elle na verba dos fundos secretos
um meio de fazer calar a voz de qualquei' das camaras deliberantes ? não teria este govemo um mrio de inutilisar inteiramente uma opposiç<io e fazer assim um grande desserviço porque contribuiria dest'arte para falsear a opinião do
paiz, para fazer parecer como opinião do paiz aquillo que
não era, occultando a verdadeira- opinião do paiz representada nas camaras ? Senhores não vá o nobre senador pela
Jlahia mais longe. . .
•
O Sn. v.1sàoNDE DB JEQUITINIIONIIA :-Receie-se V. Ex. de
recrutamento, isso sim.
o SR. SILVEIRA DA nloTTA:- Do recrutamento?
O Sn. VISCONDE· DE JEQUITINHONHA:- Sim, senhor, como
se esfá fazendo no Maranhão com os escriptores da' opposição.
0 Sn FERRAZ: - Já. tem havido exemplos até de bachareis.
O Sn. FEnREIRA PENNA:- Exemplos que· não devem ser
seguidos. ·
O Sn. SILVEIGA. DA MorrA: -Pois quando o nobre senador
tem medo do recrutamento ....
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tem o governo quando não quizer qu!l haja publicação de de- •
bates : O senado sabe que muitos tacbygrapbos são empregados publicos. Na hora cm que o governo se incommodar
com uma discussão no senado ou na camara electiva diz aos
tacbygraphos empregados· publicas: cc Não lhes .dou licença
para irem tomar discussões: uma de duas: ou tachygraplto,
que é um homem que tem uma arte, <1ue exerce uma industria particular, ou empregado publico; >> e então .jií vê o nobre senador que tem o governo á sua disposicõo o meio de
inulilisar inteiramente a publicação dos debates, e eu não
quero, Sr. presidente~ deixar. ao governo recurso, alvitre algum para que elle possa inutilisar ·os debates publicos do
parlamento que eu julgo que são condição essencial do go;verno representativo. Tudo quanto nós pudermos fazer, todos
os sacrificios que possamos fazer, por grandes que pareção,
para que a opinião dos representantes da nacão seja conhe"
cida pelo povo.. que nos constituiu, toda a despeza para este
fim é pouca.
Ora, senhores, como disse, não posso, portanto, acompanhar a idéa de se dcixár sem providencia alguma a publica
cão. dos nrssos debates.
• Se acaso o· nobre seJador concebesse a sua emenda de
outto modo, talvez eu désse o meu voto. Verbi gmUa, se
acaso ficasse a mesa autorisada, no caso de não haver empreza particular que queira fazer o serviço por sua conta. e
risco, não tluvidal'ia até neste ponto acompanhar o nobre
senador porque parece que o contrato é um privilegio que
se dá a uma folha que publica e as outràs folhas não pódení
concorrer com o privilegiado.
·
·
Por outro lado não acompanho tambetn o parecer da mesa
na parte em que exige que o contrato seja por dous a1mos.
O Sn. FEnnmnA PENNA : - Não exige.
·
O Sn. SILVEIRA DA ~IorTA:- Ou propõe.
O SR. FEnnEIRA PENNA:- E' o maximo, fica á mesa a
liberdade de providen~iar em vista das propostas.

O Sn. SILVEIRA DA llorTA:- Eu confio muito na mesa,·
mas é principio meu a respeito de autorisacões que devem
ser definidas. I\Iesmo para não pôr a mesa eni embaraços de
solicitações eu diria que a mesit ficasse au'torisada a fazer o
contrato por um anuo.
O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:- Eu, não, o receio O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIU:- Apoiado, como tem
é de V. Ex.
siuo até boje.
.
..
.
·O Sn. SILVEIRA DA ~loTTx: - Então V. Ex. quer: que seja
O SR. SIL VEIR~ DA. nioTTA : - Sim, senhor.
eu só que tenha medo e não V Ex. ?
O SR. FERREIRA PENNA ·: -0 ultimo contrato foí feito para
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -Eu não, porque julgo duas sessões.
.
isto phosphorico e ephemero.
Q.sn. SILVEIRA. n,l. MoTTA.:
que é que julga phosO SR. SILVEIRA DA MorTA:-Mas acho que deve ser por um
phor1co.?
.
anno só.
·
Agora direi a V. Ex .. a razão por que entendo que alguma
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONIIA: -Estes actos deve- inn.ovação se deve fazer neste serviço. Qual é a i.nnovação?
xame e perseguição.
·
D91xar de contratar ? Absolutamente não adopto Isto porque
O .Sn. SILVEIRA DA ~foTTA: ~ V. Ex. pqde julga-los phos- nos arriscamo&- a f~car sem pu~lipação de debates. Contratar
phonco~ e epbeme.ros, mas não quer,n os sente, para estes a por ~ous annos ? Na~, acho mu!to, só p_~r um anno.
persegui!jão é mm to real...
, P~rem2 Sr. pres1dente, o _~nconvemente que. se nota na
0 Sn. FERRAZ:_ Naturalmente
:publw.açao d~ nossos debates e out1·o. E eu vou dizer qual é.
·
· Seria prec1so que a. mesa. quando elaborou o seu parece1~ .
O SR. SILVEIRA DA morTA: - ... e, assim como o go- pedindo autorisação para fazer o contrato, apresentasse para
verno se desmanda fazenclo por perseguinão recrutamen.to e a empreza da publicacão alguns encargos que ella não tem.
outros. actos que o nobre senador apontou e que se praticão Entendo, verbi g1·atia: que se devia impôr á emprcza que
não só -no Maranhão como em toda parte do imperio actual- publica os debates do senado a obrigação de ter redactores
mente.
dos discursos tomados stenogrn:phicarnente ; então nós teriam os
O Sn. FuRTADO: - Estes factos não esÚio provados
a vantagem da publicação dos debates mais rapida, teríamos .
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINiiONIIA : _ llrovadissimos.
evitado muitas imperfeições que tem havido este anno ·na
O SR. PRESIDENTE : - Peco attencão
publicação dos debates.
·
··
•
• ·
O Sn. FERIIAZ ; -Eu creio que estes defeitos são apenas
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA: -Se o nobre senador acha da composiçito typographica.
.
.
·
que um governo póde fazer perseguicões por este meio, por
O Sn. SILVEIRA DA .MorrA:- O defeito é outro, é il irre·
que razão não ba de conceder igualmente que elle ·n·o. caso
de não haver . uma pu~licação ordenada, pelo sen~do para gulal'idade com que se publicqo os discursos, e disto não é cul- .
seus debates possa ter 1ntoresse em escurecer o debate do se- pada só a empreza; nem são culp~dos os tachygraphos, som~s :
nado, interpOr os seus meios para obstar a esta publicacão ? culpados nós mesmos, e é prccrso que cstabelecamos provi· ·
.
•
.
Ora, eu digo ao.nobre senador um meio muito obvio· que dcncias contra Jlós mesmos.

_o
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• 0 Sn. VISCONDE DE. JEQUlflNIIONITA: -Não temos culpa nrazo em um anno, e isto é em favor da mesa; em 2o togar
nenhuma\ não é pasSIVo!, /o trabalho é muito grande. Aca- Impondo, embora custe mais, não regateio a respeito do ser~
ba-se aqUI ás 3 horas, e não ha tempo de ir rever os dis- viço. da publi?ação dos. debates! porque entendo que é a necursos em casa.
cessidade maior, a mazs csscncml do governo representativo
impondo, digo, a necessidade de redactores que tenhão ~
O Sn. FEnnAz:-Fiquern para os supplementos,
obrigação de receber dos tnchigrapho.s ·as notas decifmdas e
. o Sn. SI~VEI.nA DA lUOTTA:-Eu. vojo que se publicão os compOr os discursos, ficando ·aos oradores o direito de fazer '
dzsc~rsos tao I.nterrom\Jidos quasi sempre; publica-se uma sua~ rectificações c recla~aç~es para serem attendidas quando .
~essao e no mm o. deli a ú vem : cc J>ublicaremos depois o disse t1ver de fazer a pubhcaçao nos annaes, afim de que saião
curso deste I! obre $en~dor; )) Jmque? Os tachygraphos derão seus discursos sem inexactidões. Parece-me que é ·a idéa mais
as notas d~Eifrad~s, v1erão para o poder do orador e este não pratica, mais constitucional e mais garantidora, por isso hei
teve occasmo, nao pôde fazer a correccão. Para isso é que de
votar neste sentido.
· .
· .
quero . redactores. O redactor serve para satisfazer esta
.
e·
SI',
_vi§eond.e
tle
~C~.(Uitin~~nlla
:Sr
..
pren~c~ssidade. O nobre senador pela Bahia e outros· que tem o
tltr~1to ~e occupar .att.enção da casa por muito tempo e Sidente, nao posso amda desistir da op1mão que 'lrofert relafazer dis~ursos rna1s extensos, dos quaes. se tem queixado o tivamente á publicação oflicial dos nossos debates.
Os argumentos. que se têlll offerecido á consideração do
nobre prestdente do conselho ...
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINDONIIA :-Scni razão nenhuma. senado contra amm?a ~n~enda, não.forão ~aes, que me conda. sua mutilidade ou, msuffimencm; antes pelo
O Sn. SIL vEmA n.~ MorrA :--:- Sim senhor. Estes oradores vencessem
contrario,
estou
continúo a estar, que nada ser4
quando acabão de fazer um discu:r~o · não podem ir para a mais util do que convencido,
deixar a publicacão dos debates do senado
casa rever outros discursos.
entregue á industria publica.
•
.
O S1t. VISCONOE DE JEQUIT!Nl!ONIÚ :-Sem duvida.
De todos os argumentos trazidos á casa, o unico que meq Sn. SIL:VEIIlA DA lUoTTA : - Eu j{t tive necessidade em pareceu dever produzir algum effeito, foi o do nobre senaval'las oc?asJõeii rle em. urna sessão falia r quatro vezes, fazer dor por Goyaz, rela ti vamen te ao petrueno numero de tachiq_u~tro discursos,, occupar uma sessão inteira; desde o prin- graphos actualmente existentes.
C!P!O até o fin:; e um facto; porém como depoi3 disso ir cor- Eu, em um aparte dei logo a saber ao nobre senador
que não era procedente a sua argu11:1entação ; que se havia
rigir quatro discursos. ? Não é possivel.
. O que se segue dahi é que a publicacão que se faz oflicial- actualment~ pequ~no 'hume!o de tach1graphos, é por que este
rnente não póde acompanhar o intereS'se das discussões do genero de mdustria, não tmha futuro nenhum, e não póde
senado e dá Iog~r .a esse in.conveniente que notou o nobre ter, desde que se não tornar livre a publicacão dos debates
•·
Rcnador pela provmCJa da Bah1a- de sahirem no Jo?'nal do das camaras.
As camaras, Sr. presidente, tratão com os jornaes de maior
Com!ner~io os d!scurs.os do senado no dia seguinte, quando a
pu~hcaç~o offic1.al so os apresenta ás vezes oito, doze e circulacão para publicarem os seus debates ; estes jornaes
contão "já com esse privilegio, tratão com dons ou tres .ta·
qumze d1as dcpo1s.
chigraphos, são estes os unicos que tem proveito. Ora,
o• Sn. FERRAZ:- Antia-arnente
não
era
assim
e
se
!aliava
v
)
diga-me V. Ex., qual é o meio que tem um tachigrapho para
mais.
viver de sua industria? A não ser este, não ha nenhum.
O S~. SILVEIRA DA MoTT~: --:-Por isso me parece que 0 que Irem para a assembléa provincial? São os mesmos que seré prec1so adoptar de novo e a Idéa dos redactores.
vel)l.aS camaras que compõe a assembléa geral. Qual o outro
Eu não vou mui-to para a idéa dos extractos, porque os meio ? NilO ba nenhum. Eis aqui a razão por que actualmente
extractos servem quando ba um bom extractador como tems ha poucos tachigraphos ; eis o motivo porque os tachigraYerbi.gratia,o _Jo!'!1·a~ ~o Commercio; porcrn,nós ~ão podemo, phos ordinariamente são empregados publicas, isto é, vivem
orgamsar uma mstltlllçao em relação ao prestimo individual do tambem de ser empregados publicos, estão na· dependencia
uma pessoa; esta pessoa é de carne e osso, póde adoecer... do governo. ~ias desde que a industria da publica~ão dos
debates se tornar absolutamente livre, desde que se acabar
O Sn. VISCONDE n& JEQUITINIIONIIA.- E' exacto.
com o privilegío,'póde. contar ~nobre senador por Goyaz que
O S~~ SILVEIRA. DA. MoT!A:.~ ... e os discur5os não podem hão de apparecer muitos tach1graphos e estes hão de esmoficar a mercê de um prinCipiante que venha extracta-los rar-se em satisfazer bem seus deveres.
.
.
po~d~ em nossa bocca quanta.asneira lhe suggerir 0 seu ti~
Depois de feito ordin'ariarnente o contrato, Sr. ·presidente,
roc1mo. .Portanto, o extracto c uma cousa arriscada; eu não qual é o resultado ? E' razerern~se as publica~ões como se
posso descancar nelle.
podem fazer. Nós, os senadores, somos os mesmos que obstaDemais, sênhores, a publicacão dos debates das camaras mos á publicação re~ular dos nossos debates ; mas fazemo-lo
nã'l tem sómente o prestirno rnômcntaneo de satisfazer a cu- por vontade? Não. Já declarei ao nobre senador por Goyaz
r~osidade publica; são .cle.mentos. h!storicos. Q9ando daqui a que eu tenho sido (se se quizer chamar, chame-se) o primeicmcoenta annos se qUJzer falar 1dea da marcha da adminis- ro culpado, porque não tenho dado a tempo os discursos
tração pubhca do imperio, nossos filhos hão de recorrer aos corrigiilos. Um outro nobre senador fará o mesmo ou tem
annaes do parlamento.
feito; eis aqui a razão por que a imprensa não se esmera em
Portanto, Sr. P!'C~idente, eu não posso acompanhar 0 nobre ser pontual. Se nós fossernos pontuaes tcriarnos direito para
senador nas suas Ideas porque nos põe á mercê do <>overno exigir da imprensa ser tambern pontual ; mas não somos, por
c eu não quero andar á mercê do governo. A prov: de qu~ consequencia nada dizemos, não nos queixamos. ·
não devemos querer andar ú mercê do governo é que quando
Ora, pergunto eu, é posSIVel ser pontual? Acabando nossos
tratamos de uma questão destas da publicacão dos debates debates ás 3 horas da tarde, como é que podemos ir para
do ~e~a~o, qual é o. i~tcre.sse de momento a· respeito de op- casa trabalhar cm corrigir discursos? E' isto possível? Não
]lOSICiomstas ou mm1~ttmaes ? Não pó de 0 senado saber ; se tem mais nada a fazer? Não ha nada a estudar? A or~
olh~-se. para as cade1ras dos Srs. ministros estão todas dern do dia não se revê, não se combina, não se procurá, em
v~sms; parece que estamos. acephalos, que não ha governo. uma palavra, um ou outro expositor?
D1scute-se o orçamento, hoJe nesta casa não ha um ministro ·O Sn. I?EnnAz: - A posicão não é de rosas, isto é ver·
presente ; parece que não ha rninisterio mais, senhores.
dade.
. •
·
o Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONIIA :-E' uma prova da o·sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -Demitis, não vejo
confiança que o governo tem no senado. .
aqui um Sr. senador que só seja senador; todos elles têm
O Sn. SILVEmA DA l'!loTTA:- Portanto Sr. presidente se alguma cousa que fazer: são advogados, são conselheiros de
acaso não houver mais discussiTo que ~e illustre. votarei estado, são juizes, em urna palavra, têm outra profissão.
contra. a emenda do nobre senador.pela Bahia, e me reservo
O Sn. D. MANOEL:- Sempre ha alguns que não têm
1

para mandar uma emenda na 211 discussão: to 1 reduzindo o nada que fazer.
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1folha otricial; não é o Monitor, uiio é o uosô(t ()oJ'rcioU{f;cúÚ,

O Sn: !l P.!.INogr. : --Por exern•Jlo,
o uobre senador pelas JH:r~, 01~1 Ulll<~ palavm, uenh.H~l:l. or,rtra· fol.h~ rpw tem ilJl(l•l
1
,úanuas quo c~tá ii'Joscutauo.
rcculo como .t.~l ~~o m~nrl~ polrtrco. Cu !la lllllll::tr:o tem alr ~u:~
n , ' .
,' , ,
..
.
,•,
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f~~!Ja ontlo ~xpo1mo ~eu~ pet,JSillll!•ntos, suas rdeas, sua:; I.: pi·
O Sn. VJ~r.oNntl o~ .it>QUITH'moNnA. - E, tos .rruc n•• o têm nrocs, e <lss;m por· d1anlc. J;ntão entendi sempre que o Cor·-·
muito que fazer tem que estudar. a onlem do c!m. · •
l?'eio Officiat; era dcsnccessar·io; quando a1'parcr:cu e:' li! LJé;t,

O Sn. D. iilANUEL:- Isso sim....
'e~.tu graurlc despeza de. !iO:.OOO;~, cu julguei de miru pilra
,
. tru- isto
lillnt que era. uma vcruCll'a s1necura e ·ie 0"1,. o'.,,.· .. r• lr1
VJSr.ONDi' ll8 JIIQUI'iYlilOI\IIA:... c na- o po(1em
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1
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L:>te !11CU "er'u.eci.n.Bn
o, rtO .• ~cur~os l,nui o em tma
os, vez não tenba reparado (jUC o Cotr''o 07''1 .l 11IT
tr ,.
quas.I quo. porl!a d~~pensar 1110 rle rc1'e los; mas, em geral us actas dos nossos tt'llbaluos . .- Gil~ • /. tc1: !, . ', '!.r:,~~~ r~:~
·mveJO por unia rar-ao: pt;ri{Utl cada pos;oa no mundo tem >Oi' . 0 JoYnat do
mnl •. scn,w. uu., te~ senht., .... t.c
ma diceilo prOJJ!'ia. e eu qucr·o lllt' a minba errada em fim 1 ~ , . ·
. : Co.. e/ cto pnbllca no dr a se~u:nte, n
..
;. •
• <>
• • ,·.
•
• •
,
'
Corrcw frlercant2l pubuca da mesma sorto. o D·1ariu do
de OleiO portunuez, s_e,1a Cfl~IO for,enteud,1 c,:da um. como fl'i.o de .Janeiro Í<'lta)mcnte e o n: ..: Qff!1 · [!·•!'.
·J" !'·,
lhe p<lí'GCer·, o rue c corto e que cmero ter a1nrla mais esto .
.
, , ·
' . tal to 11 cw 1•· Jl ct ,) tr.t:>
.
.
t.
d.
•
.·
•
•
.
•
(fl'l.
a
mc:.m,t
cousa
nconteco
rclatmwwnte
as
ach
·
t1·
~· n ·tr"•
1
tnco canelcnstrco !JUe i'Sl"ne u rnrJJU'I autonomw 1 . t a
' . r.
o . '. ,, 1 .. 1 ( ••
r..''
'o'
tem·OI"H'l'lNaohzcndocllerstoc-,.,lnsrloo·Jlf
0".
riduda.) Entllo hei de rever o discurso, niio !unho confianca )llbÜca'nrl~ os em ctia ti 'u
ss ~ ( q,l!j:C~
cm que vá o discurso .tal qual descjó que elle vá; .o, pai-a ~.õo se' !h(; concedess~ culd~oava conven:onle que a r,oh;!earevcr o discurso é neccssario um trabalho insan~.
. .
é'ão
' a hypolhcoo de bnver pu!JJlc,,.
Senhores, não duvit!li (1:.re seja uma quest1lo Importante a ~ r;:.
• • ·.
•.. • .
· . ,•
questão da publicaç<1o dos t!ebatcs; ella não deve se1· en-j . ur. pr~stdent~, e,u explico melbor meu pensnnwutt) 110 sntmgue no gr.verno nem de vil ser ahunuonada. concordo nisto; nado•: sm p~r~mi~mente qne os. nobres seuadorc8 n;1o ine lr1i:J
mns lambem essa idóa, St~. presidente, de se ri:o entregar ao! de fa~er a lilJUsltça de ..crilt· que não ~r~~ejo os. ineonvenien<>overno,' não me parece mais da época, if:1o foi propri:o do te~ {J~e porlr;m tet·.Jogar cm .conseo,ucncw de,niío ..h.avcr pu~rctllo passado; hoje já núo ha es~e antagonismo entre o L!rcaç.ao <Jffic~al !los noss~.s debate,s;. eu os· conheço ~ Eei
poder legislativo e o poder ·executivo : a bar.mouia desses aprecrí.t-los i porem o meu pensamento, SJ· .. pre'ili<:Iite, o
dous pocl.eres está boje na consciencia de todos ; todo o solfror um ~n_no, sulf~er dous annos, tres ou quairu annos
mundo reconl:wce que sem esta harmonia niio é ilOssivél rrue tot!os c~ses IOC()nvementes, flilra ao depois temios a Siitisl'a(l esl<tdo pr~ospero; eu tão já esse ;wtagonismo niio apparece,
çiio de v,e! os _debate~ do. se.nad~ bra$ilciro livrern.cnte pub!ilicando a proposígiio que combato inteir;:mente gratuita.
c;ulos. Nao so1 se me exphquc1 com claresa, se o senado
Eu lembrava ao senado um meio, niio se querendo adoptar agora perl'~be. bem ~ q?o ~u J!retenrJ~.. . . : .
a minha emenda; pergunto ao senndo por que motivf\ m1o
v• Ex. ·IHma. rl~ o~rm o que eu drssc em ararí.e ao nohr(l
ha rle ser o Correio Oflicial que publique as discussões das , semrdor~ r:el~~ fll'OVrncra de,_Goyaz ; eu s~i o ·qtic e~l.á ÍH:!llltecamar·as.
CC!l!Jo aCl~!r.lm~Hte .~o . ~lar~nil.ão j s,CI . o qu~' ·aeoutecou
D .. , . p 1 ~.
,
.,
,.
e's!a I··'e~a
, multas v~zes nn mmha pr·.ovuJcta, a l>ahra; &11l 0 que acnnS
0 .1. ANU~ .- onua em d1~cussao · u que eu teceu
'HJUI .no tem[JO
critico 11' 8. 10
31 1S3~
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m~nte. ás rmprensas que niío erão inteiramente do ~ovcrno;
O Sn ..vrscor;vE. DE .lEQUITrNnONilA :-Fal-o.-llli~ sem duvida. sei ate onde póue_ o governo levar. essa sua rilania de oppl'imi 1•
~om mawres meros do. qr~e o f:~zcm. rle or~~nano ou podem todos iliJU~!les lJll,e nilo se sujeitãQ,á sua opinião; :.ci perfei
lazer as .outras folhas dwrras. OJrfomtor Umversal de ,l'?"ai~Ça lamente di5SO. No Th'iaranlulo adutth11ente est.a ~e recnrlnnr!o
il n publicador do todos os debates lilntu do corpo lcglslatrvo il. IJllitnto compositor c dono de impreusa ali existe scnrlo d•t
cdino do senado : porque o nosso Correio 0/Jicial oiTo ha de epposiç<io; eú vinha có:n desejo de fazer vet' a S. Ex. 0 nobre
sei· tan1bcm o puiJiícarlor dos- debates do senado? lsto dc.ria ministro de agricultura, commercio e obras puhlicas o qur'
muita importancia ao Co!"teio 0/!icial que me parece estar. está ali acontecendo, afim de obter delle al<>um rcmedio a
ll~~;tant~men~e enj'ermo . .V. .Ex. uüo é\Cha gu~ .o Correio O/fi- eé. mal; eu trazia o' .Constitupionà'l nquÍ~ia côrte, onrlr1
cwt .esta enfermo, quas1 a morre~ I .Esta tao cnfmno qu~ vem uma co~·re~ponde~~Ja.a esse respeito. O senado s:t!.w
noter. uma cousa que me pnrc_ceu srngular: sua de~peza vat que este mero tem sido sernpt·e adoptado e que nas milo~
até .íO:OOOS e. não ha consignação alguma na let do orça- enli10 do governo, c.omo muito bem di.sse o uobnl senador·
mento para ~st~ des.pez~ ; logo o governo entendeu.. acabar pela provinda ~à Goyaz, ficaria. a puhlicaç;ln· dos nossos
com elle ; nao e logrco ISto ?
debates. M~s veJa V. Ex. que IHIUIIIO que eu dis;c é exacto
O Sn. FEnnAz :-Como eslú deve-se acabar, n<1o prceucho· e b<~ de venficar-~e.
. ..
. . • .
.
seu fim.
·
Drsse . eu .. « ~ plrosphonco .esse mew, c cphomcro~ n
Sustento o que dtsse; ha do se empt·egar um 1lnnn ..,ofl'n)l'c:nos
o· Sn. 'I'ISCONOJil l)E JllQUITINI!ON!l.l:- Pottanto, CI'eio cu dous annos, no terceiro haverá algum lenit:vol no qu:il'lo
que o Correio O!ficial estú a ncnbnr·; mas é horn, é util que t•:il'cz desappareça ; e que vantagem não ó, Sr. presidente.
não haja Correio Official? Ellll tem· grandes o poderosos drga-me c~da um dos ,nobres .senadores, que vaulagcm ttão ó
infmigos......
termos nos os debates pubhcados no dra se~•uintc c.onco 1••
·O Sn. FEnnAz: -E~ utiÍissir.rio qt.ie h·ajn.
rendo pará esta: industria todos os facbigTí!p~os c 'tvpo<>ra0 Sn'. viscoNDE nH JEQUJTINrroNrrA: - Sctnpru tive a este. phins do paiz.
' I'>
respeito idéas um pouco diver;sad; sempre ente!ldi que não ·. Tambem. pão erei.a 0 sen~do que para mim a qucstfilÍ
!Javia· necessidade alguma de Corre·iu Olfida!; porque dirijo· ri~ ~i:OOO~ .0 de.talr~lpOl'tancJa que ~c deva sacrificar prin- on de o sys t11r~1a crpws poii~Icos,,
a utrluladc. vet·dadernnnrnte
prtr.lamonl.ilr rJ
mQ pc 1o .qt~e acontece ~m. uma gran de, naçao
t t
,
J•epresentatryo tem exrstrdo !!a .s~curos, .c onde por .asstm l'l\presen a IV~ a essa ccon~mm ;-~~o. Eu .desejo a econondil,
dizer se va.t beber l.uzos Oll)ll'lllCipros pmlicos a respml:o. do p,orrpie a mw!Ja regra, 8t·. fli'CStdente, e economi~ill' ai é os
v nterr&,.·.para poder ter o haLi'to de economisnr as Wlf.<'nas
g-overno rcpresenfatlvo, que é a Ing1aterra i la nilo exJstc de contDs de réis, JlOt'tJUO <]Uem não se habitua a ccaHornistll'
folha official.
o pouco diffici.lmentll· chega a hahituar-se :l M:ononrisar .<'S
O Sn. FmmEtnA. P!lNNA: -E' a Gazeta de Lond?'c~.?
gmndes quantms; portanto para mim :H:OOO,) snn qr~anlüt
O Sn. YI!CONDE fiE .h~QUJTINIIONru: -E' só para publicar que uevo se~· eco.norrusarla; mas n;io lauto ~rw ~e sacrifit;'umu
os despachos. rc Hoje foi agraciado esta ou aqucll!1 pessoa n, por C~lUSI~ dtsso lllteresses vcrdadoiramento polilicr•~, vitacs o
!J nada mais;. nno é verdadeiramente nquillo que chamamos, con~f.ttuc10nuo.s.
.
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SESSAO EM 20 DE AGOS'!'O DE ·JsM.
~las ·é de gr.1n~e vantagem prt!'a nós, livrarmo-nos, corno bato~, mandai-os a todos os pontos do imperio, a todas a~
eu di,se, de rcvis;1o, .de correcção de discursos. E' muito f1·cguezias oaldêns, porque é do elemento darruolla camar.a
importante termos os nossos discursos tacs quarà' publicados trabalhar por fazer bem conhecidos todos os seus membros,
no dia s~guinte. Eis·<iqui o IJUe eu deseJava. A miuha inten- suas opiniões seus caracteres, o assim por diante.
ção é sofft·er·. por tros ou quatro annos e no fim termos uma
O senado, não; porque ? l)orque o senado é vital icio.
puhlica~ão correspondente ao estado de nossa civilisacão
~~:
.
O S::. FmmAz: - En·trro facari10s as nossns sessões secro•
'
Agora direi 110 senado que, emquanto nc1o éomccarmos. ias, por esta razão.
nunca Já chegaremos, C trag-o· para O~Cn<HJO Ulll exemplo.
O
Sn.
vrscoNDE
nE JEQUJTINBONnA: - N;io é mister tantn ..
1'1a camara tel)lporaria ele França· não era pos~ivcl past'ar O senado é um corpo absolutamente conservador, póde até
m•~'l emenda de 1\'Ir. BoUJ·don, que todos os annos pedia ã ter as suas se~~õeR pouco fJ'C(fUentadas; e V. Ex. veja que o
t:;:~nitra que acabasse com os discursos lidos; esta emenda nosso edilimo é feito para éonseguir este fim. (Hilar-idáde.)
em proposta todos os annos e sempre rejcitarta; os discursos
O Sn. D. MANOEL: -I~to sim ...
lidos nuuca deixav<lo de exi~tir, os impt·llvisos nunca puderão
O Sn. FEuHAz: -·Principalmente com a medida de não se
apparecer, porque se acreditava que i~so era impossível: julg~va-se que os pm·Jarnent:Jres de França tornar ~e-hião ridí- deixar entrar ninguem senão depois de aberta a ~e~sao.
culos se improvi~HRsem. Veiu a revolucão de julho, adoptaO Sn. SrLvEmA DA Mo·rTA: ~Para supprir o edificio ê
rào-se certas reformas e prohibirão·se os" discursiJs lidos.
·
que são precisas as publicações.
O Sn. F};nnAz: -Actualmente ainda existem.
O Sn. ' ISCONOE oE JEQtn'rrNDONGÃ: - Sabe V. Ex. quo
as galeria~ de maneira que pouca grnte pórle vir asO Sn. -v;scoNn'E DE JE:QUITIN!ro;;llA : -Qual foi o resul- fizeriio
sit~tir aos debates do senado; a casa não é euphonica, não ó·
tado? Entráhlo a appareccr oradcn;s qué improvisavão e barmonica, quem falia aqui não é ouvido do outro lado, .e
muito bem, porrr~e a necessidade é que faz tudo, a necessi- muito
menos nas galerias. Mas no riwmento em que se n~o
daôe é uma especie de motor a que üada resi·ste.
tletcrmine
que os debates serão. publicados officialmente,
. Comeccn\os, Sr. presid.ente, acabemos com a publicáção
official, tenhamos·· resigtmção para soffre~ os inconvenientés V. Ex. verá como as nossas galerias se encberáõ ....
O Sn. FÉnnAz : ~ E as ti'ibunas tornão-se mais largas .. :
que podem apparecer ; durante doús ou tres annos soffrerelnos.alguns vexames, mesmo algumas injusticas ; mas tenbac . O Sn. VISCONDE DE JEQmTrN.IiÍ>N1JA:- .... como as nossas·
mos ce1·teza de que no fim de Ires ou quatrô annos a· nação, tl'ibunas hão de tornar-se cheias.
Sr. presidente, ba de saber com exactidão aquillo qúe nós
O Sn. SJLVEmA DA MorTA : -nlas se nellns: não cabe muita.
aqui discutimos e o modo como votamos.
gente .•·..
O Sn. JoiuM : -Seria unl· verdadeiro progress·o.
O Sn: vrscol'ÍEE vil JEQUITINnoNn~ :-Não cabe .por ora 7
' o Sn. FERRAZ: - maldito progresso! vivermos nas porque
não rem bancos ; V. Ex. vê ali bancos ? Vê dous ou
trevas ....
tres e muito inconimodos, porque a faUar a verdade, quem
0 Sn. VISCONDE DE JEQUi1'1NllONIÜ:- Demais. Sr. presi· vcri1 para ali fica' doente se se demora duas !i.oras. .
dente, V. Ex. 'acredtta que póde dalii da sua cadeira obri- . Em uina· palavra, 81;. president~, eu· creio que tenho mos~
gar-me a .s·er att'ico e não asiatico? Se V. Ex. pensa isto fra·do que é preCiso fazer o sacrificio de ácl.!bar coni a. publi~
éstá enganado; hei de ser o que eu quízer: V: EX:. ha de cação oilicial dos débatM, adoptar esta medida que ha dê ser
chamar-me á ordem, e ,eu hei de voltat• ao est!lo asiatico ; de summa.vantagem. Se, ROrém; não passar ammha emenda:,
não hei de adoptar o estylo attico. Mas. sabe '. Ex·. queni' então desde. jâ declaro a V. Ex. também que niio posso votut"
~ódo fazer-me attico e não asialico? E' acaba1·-se com a pelos· dous aunos,;não é possível: Pois, se~-~ q~ero.~er se para:
publicação official dos debates; acabe V. Ex. com a putli- o anno torno outra vez a apres-entar a mesma .emenda e se
cacão official dos debates e verâ como principio _a ser attiéo e passa, como é passivei que eu vote por douif otinos ?
nàÓ asiatico. E demais. a mai~;· eu tambe~; então des:ejár!l,j~ que se tem:
falia do aqui eni algumas· ~e~idas;q~e no· c~ntrat? se. cuidasse
O' Sn. D. n-IANOEL: -Duvido.
de. e~tabelecer a reg-ra de.serem os JOrnaes da casa entregues
6 Sn. vist1oNDE DE JEQUJT!NrroNnA.:- V.erá V. Ex. cnmo nà's noss~s moradas, e obt'er da· cam~ra dos" dep,utttdos a mes~
liei de dizer só e tão somente aquillo que for necessario para ma coudrção no contrato com o seu JOrnal officmL
sust'enfa~ a' minha opiniiio ...
O SR. FERRAz:~Isto deve ser livrá a Càda urrí de nos.
O Sn. FEnÚz:- O habito pórle muito.
O Sn. DANTAS:- Ellcs costumão a perguntar isso.
0 Sn, VISCONDE DidEQUITINllONllA: ,...:_ ... expi;essa-Ja e O Sil. VISCONDE DE JEQUI'flNH(>NnA:......: 0 nosso jornal offi~
uada mais. . .
· 1 assun
· · faz', mas o da camara dos deputa
· ·. dos, não, se·.
Cia
O Sn. D. 1\tANOEi;;- Isto é bom· de dizer.
rihores. .
o Sn. SILVEIRA DA; Mor:TA:- Eu: tambem. digo isso j o o S!i: FERRAZ:...::. E' verilade.
medo que tenho é que se acabe com o senado desta maneira. : o Sil. vrscoNDE DE JEQUITINIÍoNnA.:- Eu tenho instado o:
O Sn. VIsCOl'illE DE JEQUITINIIONRA:- Quando ... se riie de-' mais que é possivel e ainda não o pune conseguir. Eu me
rem apartes eu uil'o responderei.
dirigi mesmo a. V. Ex. ped_indo-lbe q~e houvesse de. obter'
0 Sn D M11 NOE •• _oh se re~ponde !
·est~ graça·re!atrvamente ao JOrnal of!i~ral da. ca!llara tempo·.
~;.,11. ·
e nil'o se pOde obter; o Sr. officral-maror mteressou-se
on·l~
S · s· ILVEIIIA
1 . E·, um mero· de aea b·ar com ·Oramt,
DA "'OTTA.mais possiV'el par!t-que isto se conseguisse e não se obteve.
0
se ai ·
.
.
.. · .
;Se algum nobre senador tem· obtido •..
. O Sn. DAN'; AS:- A outra camara ba de publrcar os seus
_Não
0 . 8n. . FERliAz·.
rtJscursos e IIOS niio ?
.
•
•
.
0 Sn. PRESIDENTE:- Peco a attencão.
O Sn. vrscor;DE DE JEQUI'riNnoNnA: ~ ... é por excepção.
• . . •·
. . .
O Sn. FERRAZ :-Não ha nenhum.
o- Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:Sr. presrdente, o se. . .
' ..
.
. .
nado do Brazil está constituido de forma que não tem ponto
O Sn. VISCONDE DE J~QUITINnONnA :-Por~;:nto eu deseJam
de comparaç<Io ~lguma com o? outros seriados de outras na- :que, entc.ndendo-se V. J~x. c~m. o .Sr. pres1~ente da cam?~~.
clíes representativas Verdadetramente os senados em geral temporana, se puzesse lá esta cond1çlio e cà Igualmente Jl<lra.
Íiãó são corpos politicos, onde a pub~ic~dade seJa. levada ao oil Srs. deputados.
ponto a que ó levada no· senado firas1leuo ; arJUI· Jâ se dev~ra
0 Sn. SILVI!l!IA DA. MoTTA : _E os redactores?'
ter cm attençilo esta regra de outros senados. A camara tcmO SR. v1~coNnE nn JEQUlTINIIONUA : -Agora lcmbra-meo.'
~lOrar.ia tem necessidade absoluta rle publicar ?S seus de
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~twhre scna<lot· pela província de úoya:t, uma idéa por e1\à tivo tinha como quo ilpprova<lo o contt·ato anlcriot', não 'cor.
apresentada á casa relativamente á ncecssidada de redacto- · cedendo autorisaçao fHlt'a tanto; e~te ponto ti t•elativiJOJent<\
rcs. Eu adopto inteiramen~e o que o nobr·o senador offereceu ao fundo de reset·va.dessa companhia. llu contrato actualt·eá consideracilo ((a casa, mas 'desejava não pet·der a minha· sultn que a companltia em pouco temJlO torá um fundo do
autonomia,.: .. (nn~o-se), sim, eu quero que os meus.discur- reserva talvez igual ao seu capital, o o resultadú scr·á lfU!' 0
~os terihão a autonomia do orador.
serviço será mal feito,por·<rue ella immediatamento, preenchi.
0 Sn. SILVEIRA DA nJorTÁ : - Pó de ficar livre 0 rever ; ' do esse fur!do. com preteriçilo elo s,crviço, se .Jiquitlará, dando
mas' uma cousa é rever um discurso já redigido, e outra é a seus accwmstas a parte respectrva.
rever uma nota stenographica decifrada.
O Sn. S1t.VEIRA DA AtonA :-Coino já fez .
. O Sn. vJscoNDE DE JEQUITJNHONn,A : -.- O que é mais, ás. O S11. 17tm.nAz :-De mai~, o primefro contrato se baseõv.t
"Vezes me fazem saber que aquillo que eu quero 'é um erro, ' em uma ·razão, que me pareceu plausível: a companhia não
· e eu digo: cc Pois bem; quero mesmo este erro >>; por exem- se contentou com as dilferentes subvencões quose lhe derlío,
.pio, eu quero dizer uma ptoposiçrio verdadeira a olhos vista, exigiu mais um à, não pequena; o exan1e feito pela secretaria
e. n<io quero dizer uma proposiçâo verdadeira a olhos vistos; do estado .tlava em resultado q-ue ella. podia ter, ·11as cil•cumf,ieixe-me errar·, mas não tem sido possível obter isto. Mas stancias em que se acbava,,um lucro oJ·dinado par.t'o:s seu~
~oncordo iHf.eímmente com o nob1·e senado1·.
accionistas; o estado da companhia até celebrar-se es;;e ·conEmqualito 110 mais, Sr. presidente, o senado deliberará trato a que me refel'i parecia não bom; mas,immediatamerrt"6
çomo entonder em sua sahedori~. Eu acho que tenho razão, que o contrato foi feito, ella repartiu um dividendo superior:
-I)S nobres senadores que impugn110 a minha. opiniao tambem a tqda a expectativa, pagaurlo além disso uma <JUan tia avul ·
11 terão, e a sabedoria do senado é quem 11óde decrdir na tada, creio mesmo que de perto de 200:000~, se mio mais,
~~olltenda.
que devia em consequencia dos atrazos em que cahiu.
Encenada a díscussão, passou para ~~~ o parecer com a
Tambem fui dt>monstrado por esse exame que os negocios
emenda.
a seu cargo não icio bem ; e, para o~viar que ella viesse au.
·
REFORMA DO SENADO
corpo-- legi$lativo fazer novos pedidos, estabeleceu-se nesse.
contrato uma especie de registro, q~te obrigaria a companhia·
Entrou em 2a c:iscussão e foi, Sl'm debate approvado o a ter um bem material ou a não repartil· um grande lucro
parecer 'da mesa n. 26 sobre concertos da secretaria do pelos seus accionis~as. Este regtslro era o seguinte : nes.enado.
.
pois de separada a quantia necessaria para 'O capital de re-.
Seg-uiri1o-se -em 1a discussão, pnssúrão pura 2a ·e -desta -ser11 a, na fórma de seus estatutos, que foi nesta pa1·te ampara Sa., successivamente e sem drbate, as seguintes pro- pliada, se declarou que tudo quanto excedesse dessa quota
posições ria camara.dos deput<~dos:
·
para .fundo de reserva, e 12 ~[o de dividendo, reverteria para
· 1a conceilenrlo ao Or. José Antonio de Magalhães Castro os coJres do estado: Pareceu me isto necessario para evitar
l!ma compensacão pelas despezas e trabalho na confecgilo de que ella,.negligente como tinha ~ido, tivesse um bom mate.prQjectos do corligos militares.
. ·.
· -ria], porque o receio de~sa conversão para os cofres do estado
2n autorisando o governo a mand:lr abonar a D. ~111thildes a obng11 ria a gastar par·te da sua receita com o melhor·aEmilia de Vasconcellos Pinto Ll'al a importancia do meio mente do material a seu cargo. Es~a disposição, depoi~ de
s_oldo do seu finado marido ·o :brigadeiro Rianoel ':Pinto de ar provado o·contrato e publicado, sdfi'reu grande opposiç<i(}.
Azevedo.
O governo ultimnmente fez a innovaç11o a que me refiri a
sabor
da ·companhia.
COMPA!\IIt~ RIÍASJJ.EIRA DE PAQIJETES' A VAPOR.
Devo notar que, quando se fez o primeiro contrato, dizia.Entrou, finalmente, em fa discussão a proposiç;io da se qt1e elle e1·a coutmrio aos 'interesses da faz~nda, rE'petiu111esma camara que approva o decreto n. 309 de 7 de maio sc isto muitas vezes; ao depois entendeu-se que elle . Pra
de 1863, que alterou o contrato celebrado em 17 de dezembro lesivo á companhia. Nesse contrat<1 se concodêrão as isencões. ·
de direitos sobre materias primas que a companhia pudésse..
de 1859 com a companhia brasileira de. paquetes a vapor .
importar; esta parte ainda não foi app1·ovada, assim . "Como
o Sr. Ferraz:-· Sr. presidente, este projecto depende algumas outras. No meio de tudo isso, dando-.:;e ainda um.
de in[ormacão do governo. Parece-me 11ue elle em uma parte ~rantle favor, qual foi o do emprestimo de ·500:000~, accresê incompleto e em outra excede aquitlo que devemos de- centa-se que o mesmo contrato subsistirá. por wu e?pa~o de.
s~jar.
tempo maior ao primeiro contrato, oa pro~:oga-se ainda mais·
O Sn. SrLVEIIIA DA MorrA: -É melhor pedir o adiamento. ·esta me~ma prorogação I
Pergunto ·eu : não podemos 'ter daqui a pouco tempo, por.
O Sn. FEnnAz:- Ped,irei o adiamento, mas direi a.Jguma
meio de concurTcncia, riina companhia que. nos f9rneça .um,
cousa .
· No primeiro coritra·to ba alga,mas condições que preci~ão melhor servico? Ainda quando, Sr. pr{lsidl'nte, nós.receiemos ··
que não hajit esta concurrencia, não é.·.melbor examinar se,
ue approvação; este segundo con!r1~to foi além da autorisa- potlenilo
elia ter Jogar ou não, att.ender para o tempo? De .
ção havida, e este excesso de autonsaçilo me pm·ecc rrue não
certo
que
sim. lUas o interesse principal que descu)lro na
p,óde ser justificado. principalmente na ·ultima par'te, por
alguma razüo plausível. A companhia de paquetes tinha um não prorogac<io ó o·Seg-uin to : -convem unir as lioltas intercontrato quo devia findar-se em certa época ; o primeiro cou-, mediadas à Íinha principal j daqui I'CSítltal'iÍ. economia para.
trato prorogou esta época, e este novo contrato sem auto- os cofr·es do estado, resultar~ maior· lucro para os accionisrisacão prorogou tambcrn ainda mais. Eu desejava sabet· do tas, niio ~ó em relacão âs linhas intermediarias, mas princi. •
.
nob1~e 'ministro de agricultura se havia inconvenicncia nesta palmente r.m rlllaçãÔ á linha geral. .
Qual ó o melhoramento quo podemos obter.com a existen.prorogação._
cia desses tO ttra tos parciaes? l'or m~io da fusão das .con -O Sn. S1L VEIRA DA. MorrA : - Não ha.
panhias podemos obter uma vingr.m .redonda até o Pará em
O SR. FERRAZ :-Porque me parece que devemos parar menos de 24 dias, fazendo a linha intermediaria o ser•vico
~om taes prorogacii,es. Eu destljára, Sr~ prosidente, que o go corn~eteute; agora não.ptJdemos tçr senão UnJq viagem quasi
verno tornasse sobre "Si o exame desta questão ; não podem da China.
Vê-se, portanto, que ha muita vantagem em .attender que a
progredir por modo algum os difl'erentcs servicos a cargo desta navegação do norte, do sul e da navegação interrnedia da experiencw demonstra a desnecessidade de conservar as linhas
maneir·a por que se acltão; é mister àlguma-cousa fazer para intermediarias separadas da linha gçral, e attender á conque obtenhamos a:quillo que for mais conveniente ao servico currencia tle quaesquer ,outr;as companhias que possão fazer
publico.
,
• melhor esse servico.
O governo nesse cont1·ato foi além do tudo; reformou o Ainda' ha mais, ·sr. presidente, o servico desta companhia,
contrato antigo em um ponto para o que não tinha autorisa- relativo á navegaçi'io entre a cidade .elo Jtio·G:ramle do Sul e.
~ão do cor.po legislativo, porque neste ·p?n~o o corpo legisla- a cidade dc.l'orto-Alogre, n<io se aehí! conforme o coutrat~.
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:.crvil,'l! ti feito por cruLiircaeõcs ![UO se tirárão do
rr:1o s:io proprias pal'il p·aBsa;.;eiros · ,ó muito
rnal f~!ito, ui•o e como ol'~t antigamente. feito po;. um vapor
es[!(•c·r:il conr as comrnod1dades sullicienles. Se se cxuminarrm 1.1em os J'aetos, se se exanlinar·em os contratos ver-se-ha
que racia vapo1· da con1panhia não tem os sobre~alentes ne·
I'C~>; rin~, que a vida dos cidad;ios que nelles embarcão está
:'t máeê dos c:qu icbos da mesma companhia relativamente
i·s ecouo!11ias qup ICJ? de formar:- Se so der qual!JUer sucrcs~n, nao Ira o matenal nccessarro pam salvnciio daqucllce
quo "o cm!Jarcfio ; cm todos os paizcs isso é úma condic<1o
es"enc:!nl.
•
· · ·
·•
No ~lo contrato que agora se reforma ha condicõcs nesto
~~·nl ido; .n;:~s elias nfío t~m sido postas cm exccúçiio; nfío
wm llavr,,o llJe?mo fiscalrsação nlguma, de sorte que tudo
anda ~::m10 nnl.rr-nmcnle se achava, e n<io ú materia de pe
~t~Jnn<~ 1111portancia: qualcfuer· de~ eu ido, qualquc1' imsencia de
li~r.alt'a~ào, como actualmente existe,. rioden't' ser fatal ás
vid.a~ daquclles que são passageiros ·desses vapores. Ainda
ui!.rmamcnle, 11iiO obstante todos os cuidados das autoridades
im1 t!ill p;riz que neste ronto é muito fiscal, ü l'1'anca, deu-se
:1 pr•rda de nw is de UO vidas, na passagem· de Lyon pam
nutro Jogar pelo rio Saône. Nós nao lemos tidQ: essa infelicidad<\ mas já <t tivemos a respeito elas· barcas que naveg:lo
entre esta capital e Nillwohy. Nós sabemos o eJfeito~dessa
ncgli;:encia i mas entre nós tuclo se faz por meio de ernolumenl"~' de t.xas, e, quantia não, as autoridades·não se prcstiio. ao serviço que muitas· vezes a humanidade rer1ucr mais
do qutl ú :'ropl'io' scrvico put\ic.o exige.
' ·
Nestes termos eu estou, Sr. presidente; perplexo sobre o
veto <\ue d;;vo dar. Eu desejava. sab'~r. a opinião do ministerio
<lctua ; mas nesta. casa. não
veJO
muustrp
algum.·
·
·
'
. ..
' .
.
(1•hn•pw. :;tw

~

0 .Sn.

5lLVEI!lA

DA ntoTTA: -Estamos accphalos.

O Sn. FnnnAz:- Se algum dos nobres ministres neste
momento _nos honrusse com su~ presença, cu poderia pechrlhc es:;as wfo;·maçõcs. ·nias nó~.1gnoramos Ludo, uao sabemos
'!u_al o .n~Jrie ,POr onde devemos ir; pn~ece que ha alguma
arsc n)llll~tcnal, e; dada esta occurrencm, entendo que nós
devcmus ser· bnstanto prudentes pam nfio approvar um conli'ato que !1[0 S;\bCmOS SC é aceito pelo mínisterio visto que
ellc foi feito por um míuisterio anterior.
'
· Scnhor·es, eu depl~ro ~ situaç~o (Jm que nos acbamosi mas
me parece que o mtmstcr1o dever1a pnver as consequenc1as de
' ~~~~i~os ;~ctos q_ue se áccumulA!·ão de .d1a em dia (apoiaclos) i o
mrnrstt•r·ro r~cvm prever que. a op~os1çào p:trhmentar ·da camnra dos Srs. dcputad'Js e é. t1b10za da maioria que o sustc~t:~v:t nJo lhe .dava pro~abilidade. ncrri segurança, de bem
aem:!l!il!'al: ~ pn1~ por mats tempo do que lerh tido. Infeliz~
mente ~ mlln~tci;IO se enganou, e eu fa~o votos para que,me!ilor onentndo nos deveres dos encargos que pesfio sobre suas
co~tas, e!! I! ·tJOssa tomar uma delibemcão eonscnLanea aos intere~scs do {Wiz ; e, se acaso. ellc SC reti:·ar; comtudo lhe
;1 r,rlil'!'llw, eu desejava bem que se consti tu isso uni ministerio
-vcr: 1adciramente parlamentar, qualquer que fosse o lado,
qualquer que fosse o partido' a qtie pertencesse,· porque nem
a situnçiio pó1lc continuar da maneira por que se acbâ, nem
4'U dw.jo qnc no meu paiz os piirti!los não se fo1'talccão não
1omem n. pos;çiio que lhes compete i e sobl'ctudo desejo' que
tl'i.llJ}ilhcm de c~ommum accordj 9ucr os da opposição,quer os
mJrrr~LrT aos, : a~a que se c·omwlrtle sobre as vertladciras basQs
este systcma representativo, que vai sendo falseado por todos
ols moJos, para o que muito contribuem as camara.s, porque
~ITfl mtHlas espectadoras de tudo quanto se fnz,c muitas vezes
porque nutGri~ilo ou approvão esses desmandos que vamos
?. ·c~cr:ccando, os quaes sempre são fataes ao systema constitu1;ronal.
·
Peço, portanto,; n V. Ex. que se di,g·no dll attendcr ao rcqne:r:u:wnto. de <od~amento que vo~ propôr,afim de que se sobre,Jsl.c·pt na rllseussao desta matcrra.
· Foi lido, apoiado e pu~to em discussão r. seguinte rerJuerimr·iltc,:
" \}nt~ ::c· ;1rlic a disc:us~:'to ate IJUC ,.,t,·.ia 11 ministro rrJs":'ríi\'1. Si!n't! /<'f(l'(!'!. ''

I
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qp :.~,. vil>iCOwa<St• c~~~·!l'Nnaa~u:hlDI~mb;a:-·N<lo c~tou t1erh
Jli'!'Sl'~l.e no rrgilllenlo; presumo !jUC jú uào ha casa; perguutj

qual e o resultado?
·
O Sn. vrm~IIIRNTE: -Julgar-se pr<·judical!u o requerimento
c continuar a discüssiio da materia principal.
·.
O Sn. llE!lllAZ: -Amanhã ?
o Sn l'llESIDEN'l'E:- nr.je mcsmp.
O Su. vrscoNIJ!l DE .IEQU11'1N!IOI\IL~:- Segundo os uso~ parl~men~ures .do nosso paiz. Sr. pre~ide11Lc, hojn niio se dcvêra:
<llscut!r objeeto nenhum {tcercu. do qual prulPssc ha ver· influenct~ do pen~amento do gove~rno. (Apoiados). Eu sempre
esp.ere1. l]!JO houvesse na casa algum minisLr·o di!. eorôa ntó ao
meto-drai mas niio appareceu ainda nenhum· ó Puo·natural·
mente estiTo na camara temporada...
' '
·
O Sn. llEH!I.\Z:- Nilo houve casa.
O Sn. ·viscoNDE nÉ Jl\QUITtr>iiiONnA :- Então ficâtão lú
cm consequcncia do expedi eu te ...
O Sn. FEnnAz :- N;i.o houve expediente.
O Sn. SJLVEIBA DA morTA:~ Nem mesmo nas secretarias
houve.
·
·
O Sn. YISCOtxDE n~ .TEqmrrl'IHONnA:- Os discursos tfUC os
nobres senadores tem ferlo com os seus apartes rcalmenté
cof.undc.m-me a ponto tal, que nfi.o posso continuat· ... acho .. me
co:teto wteii'ilmente. (B'ilari(Jade.)
·
Finda n:discus~;i.o: e não se P?dcnrlo volal' por falta de.
q~wnrn, ficou [H'CJU~Irc<rdo .o retluer·rmcnto; c, continuando a
d~~cussiTo da propostçiío, mnguem mais pedindo a palavra, e
nuo se Jlodenuo votar pelo mesmo motivo fieou encerrada a
1" di~cussão.
·
'
O Sn. P~ESIDENTE declarou haver participado o Sr. minis:
t1:o da ~gncultum que não lhe em possível assistir hoje á
d1sc~ssao da proposta do or,çamento ; e deu a ordem do di;r
segumte :
·
1a pa1't~ .- 3a diSCUSSãO das seguintes pro,posicões da Cilmara dos Srs. d3putados :
"
j_n Approv,~ndo o decreto que prol'ogou por cinco annos o
prazo cm~ccdi.do a José J~CO!fiO Tasso para cxplorat· os lo;.'
gares do mterwrcs das p1·ovtncms da Parabyba c Pernambuco ..
.2.a Aut~r!sando o governo a mandar pagar a D. JoanÍl<l·
Rte~rda Vw1ra do Freitas o meio soldo de seu finado pai o
capitão José da cr·uz l<reitas.
. . ·..
.
1.'• discussão das seguintes :
1.a Creando uma ft·eguczia com a invocaciío do Dmnc
Espirita-Santo, e outm com a invocacão de N'ossa Senhora
du, Conceição, no município da cOrte. •
·
2. a Crcando máis dous lugares de tabellião do judicial e
notas no mesmo municipio.
·
·O resto das ma terias já designadas.
~·a P.ade, (ao meio dia, estando presente o Sr. mini~tro).
--;-~O!.Jtrnuaçüo 1la 2. a discus~ão da propo:ila do poder cxccutrvo Dxando a dcspcza c orçamento a receita geral do impcrio.
tevantou-sc a sessão a 1 1r2 hora da tarde.
ACTA DE ::JI DE AGOSTO DE 1864.
!'llllSIDENCIA DO Sll. VISCONDE DE All,\ETÉ.

A's 11 horas da manhã foz-se a chamada, c :acharão se
l'l'esentes os Sr·s. visconde de Abaelé, Mafra, Teixeira do
1Jza, visconde de Sapucaby, Mendes dos Santos, Ferreira
bar~o de llil'ilpama, Fonseca., Si queira e Mello barão
de S. Lourenço, l?ermz, Pimenta Hueno, barão de ~l~rilihn
vi~condc dtl Jequitinhonha, visconde de Suassuna marque~
do Jtanbaem, D. Manocl. Araujo Ribeiro, Souza H;1mos l1a~~:nbos, . Cunha Vasconccllos, ·Silveira d.a Motta, Rodrigues
Srlva, v1sconde do !laborahy, Souza Quc1roz, Souza Franco
bariio de Autonirm, murquoz de Caxias e Dantas.
'
l~Lllúriio co~1 causa participada ~s Sr~. ll~J·fio rle Cotcgipc,
barao de ftlaroun, h;orão de Quaralnm, CnndHlo Borges Euzcbio, 'Furtado, J~aula Almeida, Paula Pessoa, Almeida~ Alhu!fllCrque, Sinim!Jú, D1as Vieira, Fernandes TorrPs, J)ias dr
Cln':dho. Souw e ]tl(lllo. Pomp~n, Otloni e Zaehari~5; EJ . .
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parlicipa·:;io os Srs. Caudido llaplisla, Carneiro de Cam1\XPIWIE~Til.
i~o~, .Jubim, Nuhuco; llHll'(jUCZ de Abrantes, marqucz tle Olin,
Of\lcio,
datado
!fe
boje,.
do Sr. conselheiro Fl'ilncisco Jo~~
,Ja, visconde da lloa- Vi~La o visconde do Uruguay
l·u~·tadu, commun1cando quo, por decreto de 31 de 1tgo5to
· N;1o havendo numero sufficicnto tlo Srs. scna·dorcs, o Sr.
ul.tn.no, hou~~ JlOI' L~m Sua .1\la;:estadc o hnpcr·nrlor nomea-lo
. prc~itlente declarou ljUC n:J.o podia haver sessão
lllllll.stro e secreta no do· e~ L<~ do das nego cios da jusliç:t r;
O Sn. 1° SllC!IETAillO rlccJarou acharem-se sobre a mesa a (ll'ilSidcnte do conselho de mlmstJ·os. -Inteirado.
folha do subsidio dos Srs. senadores o a dos vencimentos
Outro, de ig-ual. data, do 1° secretario da camara dos
dos empreg·ados da sec1·etal'ia e paço do senado, correspon- deputados, acompanhando a seguinte .
duules ao 1" rncz da presente sessão.
1'11 OPOSigÃo,
· .Em ser;uitla o Sr. presidente, depois de convidar os Srs ..
liC!Jaó!OrCS presentes pal;íl OCCUparem Sti em trabalhos de CO!ll- r << A asscmbléa geral legislativa resolvo:
mi~sões, deu para a onlcm do dia 1o de setembro.
« Art. 1. o Fica o governo autorisado a mandar admillit:
. 1n parte.- 3n rliscus~ão das seguintes proposições da a matricula cm qualquer tlas faculdádes de medicina do im ·
pcrio o estudante Bernm·do Teixeira de Carvalho Junior, Sllncamara dos Srs. rlcpul.arlos:
1.n Approvanuo o dec1·eto que pro1·ogou nor cinco 1tnnos o do-lhe aceitos os exames de prepa1·atorios feitos na escola
·
prazo concedido a José Jacomo Tasso para explorar os loga- central da côrte~
« Ar. 2." Fic;io revogadas as disposições em contl'ilrio.
j'es do interior das provincias de Parabyba e Pernambuco.
' 2." Autorisando o governo a mnnda1· pagar a D. Joanna · « Paço do senado, em 3 de ~etembro de 1864 ....:. Barão de
Ricarda Viei1;a de Freitas o mejo soldo de seu pai o finado Prados, Pl'ebidente.-Tito Fta1lCU de'A(meida, 1° seci·etario .
- Henrique Limpo de Abreu, 2° ~ecretario interi.no.
capilã.o José da Cruz Freitas.
'la discussiio da proposição' da mes!na camara creando mais
E~ ;;;.1•. [l'erm•ciil•m ~mm a :-Sendo muito simples a materlous logares de tabeiliào do judicial c notas no município da ria clesle projeeto, vi~to como só tem por ·fim permittir que
côrte.
.
pam a matricula de um estudante em qualquer das nossas fa· O resto das ma terias já de~ignadas.
cultlades tJc, medicina valhão os exames de prcparatorios (}m
~a parte (ao meio dia, estando pi·esentc o Sr. ministro). que foi a~provado na l'Scola central, favoc estl) que ~e t&p1,
Contiuuação
da '2.n discussão
oiçamento.
(dto a outros em iguaes circumstancias. e tlovendo t:~ta
:
..
. da proposta do
.
.
concessão ficar essencialmente prejudicada, se o mesmo. proect'tl não subir a sancção no corrente anno, peco ao seliado
que se digne dispensar a impressão, afim de "que possa ser
dado para a ordem do dia do amanhã.
El\1 1° DE SETEMBRO DE 1864.
· Foi dispensada a impressão.
PnllSIDENCIA DO SR. VISCONDE llE ABAETÉ.
® §1•. {):ua_;Eâlno J:il:ot•gcs: -Pedi a palaVI'a para'rogar a
~u~mAIIID.-Expediente.- Officõo do Sr. conselb.oiro llur- V. J~x. se sirv<t de declarar-me se aqucllas relações de grati. t;.do.- Outro d<1 camara dos Srs. deputados, acompa- ~caçõcs forão a imprimir ou niio, porque aiuda ·não as vi
nhando uma proposição.-Requerimento do Sr. Ferreira 1mpressas.
O Sn. PRE~IDENTE: - Deu·se ordem para se imprimirem ;
~cnna. Approvação.- Requerimento do Sr .. Cnnrlido llor.
gcs.-Officio do Sr. marquez de Caxias.-Parecer da eu e~aminarei.
Officio da mesma data, do S1·. senadormarquez de.Caxias,·
commissão de fazenda. - Ot{lem do dia. - 1a parte.
.:..._ Prorogação d~ prazo a José Jaco mo Tasso. Discurso participando não poder comparecer por ora ás sessões, por
.
e requerimento rio Sr. Ferrcir;t Penna. Discurso do Sr. achar·se n,wlesto.-Inteirado.
Pelo Sr. 2° sc~rctario foi lido ? seguinte
'Souza Franco.-Pagamelito a O. Joanna Hicarda Vieira de
Freitas.- Creaç.ões de tabelliães no município da côrte.
- PAllllCER.
J)iscurso do Sr. Candido Borges. Requerimento do mesmo
« A commissão de fazenda, tendo ex:.aminado os documentos
senhor. Discursos dos Srs. presidente do conselho, Silveira da M9tta e Fel'rnz. Requerimento do ultimo senhor. com que D. Serafina de Arruda Camara, viuva do fallecido
- Officio do Sr. conselheiro. Carneiro de Campos. Dis- juiz de direito Josó llranci$co do Arruda Camara, requereu
curso do Sr. Zacbarias._;Intcrpellacão (discurso) do Sr. c obteve da camara dos St·s. deputados resolucão mandando
Silnira da l\1otta.. Discursos doa Srs. presidenta do con- pagar o ordenadú vencido pelo mesmo juiz de díreito, desde o
selho, barão de S. Lourenço, Dias de Carvalho, Pimenta 1° de janeiro de 18~9 até 3.1 de maio de 1854, acha provado,
llueno, Souza Franco e D. Manoel.-Adiamento da votacão co.m os documentos constan\cs, do parecer da respectiva com·
.
da companhia de paquetes a vapor por falta do numero~ · mJssão daquella camara :
« Quo ··o fal,lccido José Francisco de Al'ruda Camara f,Ji'.
A's 11 horas da manhã, estando presentes os Srs. visconde
de Abaeté, ~fnfra, Teixeira de Souza, Mondes dos Santos, juiz de direito da comaí·ea do Pit.o tl'~Hlo, da ·provincia de
visconde do Sapucahy, I?onscca, barão de ~luritiba, llweim Pernambuco, de que tomou posse no dia 13 de ~etemb1·o de 1848.
« Que,tendo obtido licença,, por aviso imperial ~e 26 de so-.
11enna, Paranhos, visconde de Suassuna, D. Manoel, Pimenta
Jlueno, Pompeu, Souza Queiroz, Sir1ueira e Mello, visconde tcmbro do mesmo anno de 1848, mandado cumpm por desde Itaboraby, Dantas, Souza Ramos. Souza Fmhco, Araujo pacho de 2.7 de outubro,estava no gozo desta licença quando, .
llibeiro, Dias Vieira, marl{uez de ALi'antes, llerraz, visconde por decreto de 25 de novembro proxiruo seguinte, foi removido ,
do Uruguay, barão de S. Lourcnco, Johim, marquez de Olin- para a comarca da Estancia, em Sergipe, e pouco depois
·
·, ·
da, Zacharias, Candido ilaptis'ta c barão de Antonimt, o para a de Cavalcanli, em Goyaz;
Sr. presidente abl'iu a sessão.
« Que, sobrevindo os movimentos que ti verão lagar no fim
Comparecêrão logo depois os Srs. visconde da lloa- Vista, do mesmo anno do 1818 na província de Pernambuco, foi ,
Candido Borges, Silveira. da nlotta, Dias de Carvalho, llurta- aquelle magist1·ado pronunciado no JH'ocesso instaurado contm os revoltosos, ficando intcrdiclo de exercer o cargo, .to. ,
Ca-~;nciro de Campos e Rodrigues Silva.
mando posse do seu novo logar ;·
. ·
.
. F.~1Há1·ão. eo~ causn participada os Srs. barão de Cotcgipe,
« Que por 'decreto de 1:1 de dezembro de 1853 fôra amnisnarao de ~laro1m, harüo de Pi1·apama. b:mi.o de Ouarabim tiado, mandando-se pôr em perfeito silencio sobre todo.s os
Eusebio, Paula Almeida, Paula Pess~a Almeid~ c· Alhu~ factos de que pudesse ser arguido por aquelles. aconteciIJUMIJ.ue: Sinimhú, Fel'llélnr!es To~-res, Nah'uco, Souza c Mcllo, mentos;
OLto111, marquez de C:mas, VJSCOJHle de Jequil.inllonLa e
<• Que, considerado juiz rle direito, so lhe mandou abonar, por
m:n·qucz de ltanhaom.
·
·
aviso de 18 do maio do 181H, o ·ordenado que lbc competia
F~J'iTO lidas c approvadas as aetas do ao.() 31 de agosto como juiz rle direito, a contar da data rlo·av1so aló a cm !JUC
proxano passado.
'
lbc fosso designada nova eommarca, <'01110 foi por decreto
0 S11. tn. ~EC!!l\TAI\10 tlcu couta d•) ~rgnintc:
de 27 de ouluhro de 18ti6 i

SESSÃO EM t. o DE $E"l'E~UHW DE 18iJ,1,
cc Que, no entretanto,dcixou-se de lhe pagar o ordenado. de qualquer outro documento, nem no mmws de uma c~pía aiAtodo o tempo em que estivera pronunciado, até que, ~enrltl thentica do rlecreto que Stl il,pprova. Nno me con~lando que
amnistiado, se cumpriu o aviso supra de 18 de maio de 18tii, tivesse s,.do officialmento communi~atlo á8 camnms, proct:-:
·{lrazo,· · aquello em que, não podendo exercer seu cargo por rei-o no Diario Official, para .inteimr-mo do seu teor, 11ue é
motivos que o inhibião e forão depois declarados esqutJcides, o ~eguinte : (l~nclo) cc Attendendo ao que me repres~ntou
ficou equiparado ae subsequente á amnistia até seu novo .José Jacomo Tasso, por· si, e na qua.lidarlo de cessi~nario. de:
exercício de cargo;
João Edewin Uoberts. c de confornmtade com a mmha 1111cc Nenhum acto' do governo dentro da esphera legal, e ne- mediata r()solucilo de '28 de setembro do anno fiodo, tomada
buina senten,Ça; tinpa jri,vàdo. o . supradito magis~rado do sobre o parecer dn. secção dos nt~gocios do impcrio do conseeargo em que era v1tahcio ; e, po1s conservou durante esses lho de estado, exarado em co~suHa de 27 de agosto do meeannos o mesín_o di~eito a ser pago de seu ~r4cnado,que se-lh~ mo anno; .hei por bem prorogar por cinco annos o pr:.!Zl> tle.
reconheceu ~er no prazo de tempo postenor d~sde q!J.e fo1 ·ig-ual tempo' do privilegio ·~oncedfdo ao referido José Jacomo
.amnistiado até séil exetcicio, na comarca do Macapá,da pro- Tasso c seu socio. João Edewin 'Uoberts, por decreto n. 2.4U
Vincia do Pará;· ;.
· ... · · · ·
··
de 27 de julho de 181.i9., para explorarem os Jogares dos sercé Es~a doutr~na, além de conform.e com os principios do tões limitrophes das provinci&s de Pernambuco e da Parahysystema qqe 'riosrege,ést4 confirmada pelitresol,ução de consul- ba, onde lhe ser·<10 concedidas as datas mineraes de que
·~a de 26 d~ ma~o d~ 1860, que tem .força de decreto, e se:- trata o mencionado decreto, pa1~a lavrar as minas que des ·
:viu de bas(l ao pagamento dos ordenados dos Drs. Antom9 cobrir. >>
.
Àffonso Ferreira;'Felix Peixoto de .Brito e Mello e Jeronymo
Vejamos agora as ·condições com que foi feita a concessão.
Villela de Castro Tavares, que, estando nas mesmas circum- pelo decreto de 27 de julho· do ·t859 : . (lenclo)
stancias, obtivei'ão ·pagamento de seus ordenad_os.
. cc 1. a Ficã concedida a José ~acomo Tasso Junior e João Erle-.
cc A commissão e, poi~, de parecer que a resolução seja .win-Ro.berts au'torisáçno para :por si, ·ou por meio de uma comnpprovada.
p~nhia,, ex.~l?rarem .por tempo de cin.co annos, a CO!ltar dest~.
· « Sala das sessões do senado aos 31 de agosto de 1864.- .data, as mi~,~~ ~e _ouro q11e dcscobn_re~. em ,todos os terre
Bernardo da Souza Fr(mco.:.:-. v. de Itaboráhy.- 'J. lU . . nos dos ser toes hmrtr?pbes d_a~ provufcras de Pernamb~,co o
dti Silva Paranhos:.,,
·
·
r Paraby?a; ·~bem a~s1m a~ mlna.s d~ qualtJuer_ outro.mw~ra~;
l,l.eservado para ser t.omadG em co.nsideração quando $e ~.ue d~.~co~rrr~m .nos mesmos seilões,, e no. mesm9 pi azo e
discutir a proposicão a .que se re[ei:e.
, s1gnar.ao .os fota1 es em 9ue lhes cQnvier mmerar.
• ·
.,
cc 2.a Escolh1dos e desrg-nados os lagares para seua tr~ba!h~s.,
OR.DE~l DO DIA.- 1a PA1UE_.
de mineracào ser-lhes-hão nelles concedidas. salvos os dlrei~Xl'LORAçlo DO INTERIOR DAS PROVINCIAS D~.
lrls de terceir~, até 150 datas niíneraes, 'as qunes serao mé~
/!\das e defllarçndas na f~rma dàs leis que regem a mi11eração,
PARAHYBA E PERNAMBUCO.
correndo por conta doS' cónc_essi~naríos ou da companh,ía as~
de::pezns respectivas.
·
·
·
Entro\1 em 3a discussão a p~oposição da camara dos depu- · (( a.a Se a mina for de ouro, prat11 , cobre, ou chumbo, c(tdrL
~ados approvando o decreto que prorogou por cinco annos o uma duta será de 141,750 nracas qua·dr;1dils, segurido a lHrse
prazo concedido a Jo~é Jacomo Tasso para explorar os Ioga- de 221> braças quadradas por· traball!ador, estabelecida no:
~es do interior das.provincias da ParahybJ e Pernambuco.
§ 3o do art. Go"dl> alvará de 13 de mmo de 1803. tomandoo .,.r. Ferreil•a Peama: - Sr. presidente, a ex.pe- se o termo medi o ile trabalhadores na fórrna do § 20 do..,
riencia de muito tempo tem-me cada ve~ mais convencido da art. 7o dt1 mesmo alvará Se, prir?m, for de outro qualquer.
necessidade de unia disposicão regimental,· pela qual se pres- mine1·a!, ou producto chimico 1111tm:al, a data terá o dobro
~reva o exame que devem ser sujeitos ~os projectos vmdos deste numero de bracas. - Na concassão das datas de terras
da outra camara antes de entrarem em discussão no senado. diamantinas se obse1~vará a legisl;JÇiiO geral. Oactual regimento só declara que,-se aos projectos e reso- . cc 4. a. Exp~rado o ~razo de q~e tr~ta ~ condição 1~, ~e o(
luÇôes vieremanne~?s documentos,que a qualquer senadorpa- concessJOnanos ou a companhia nao tivertlm preench1do o.
~:eca devão serexammado~ 1 requerendo que vão a alguma com- numero dé. 1ti0 datas dentro do mesmo prazo, não poderão .
l.llÍssão ,pa~a na oc~asião da discussã,o poder verbalmente in- mais ob.ter a concessão das que faltarem para o prehencher,
forma·f -o s_enado, este resolverá po~ ~imples votação-; mas ·salv:o se dentro rio dito ·prazo as tiverem requerido, indicando,
eu entendo que deve-se fazer extcnstva esta regra a todos os os lagares que-houverem explora~o, fi,candoobrigados a depfojectos, tomândO:se ao inesmo tempo a proyirlencia que marca-Ias dentro de um anno, contado· do dia em .que lhes
pó~y(mtura pri·i:eça cónvenientc, afim de que a sua discussão forem eflectivamente concedidas.
.
senão re·~ardc por mais 'tempo do que o razoavelmente necescc ã. a Nas datas assim concedidas terão os concessionarios ou.
sario pará o exame preliminar. Por mais simples que pareça a comp.anbia a faculílade rlé exclusivamente_ lavrarem as mi·'
a materia, póde facilm.ente haver erro ou engano na citação nas que se descobrir. Esta faculdade durará por espaço de_
de nomes, datas, etc., ou falta de qualquer declaração_es- 30 annos, os quaes princípiaráõ a correr da concessão de
sencial, e não poucas vezes temos observado que, confiantlo cada uma das datas.
·
cada uma das camaras no exame que foi, ou deve ser feito
(( 6.•1 Aning-uem será licito aproveiti.lr-sedostrabalhos feitog.
pela outra, passão os projectoi' sem a discussão que r.rova- pelos conces~i9narios, ou pela companhia, antes ou ~epois..
Telmente haveria se alguma com missão fosse especia mente desta concessão, nem tão pouco perturba-los, ou mtn~r<l,r,.
encarregada de estuda-los.
dentro ria area das datas concedidas.
·- ' · ··
Disto mesmo offerece-me mais um exemplo o de que agora
cc 7. a Os em preza rios ou companhià. poderão ~pr9vei~H-se de.
tratamos, e que chegou á 3a discussão sem que soffresse a todas as madeiras ex,istcntes nos terrenos dev..olutos, compremenor contrariedade ; vejamos, pois, se está realmente no henrlidos nas datas, de que precisarem para a construcção de
caso. de ser n.doptado sem alteração alguma.
edificios pontes, estradas que· forem necessarias para seus.
Diz. o prOJecto: (lendo) cc Al't. 1. o Fica approvado o de- trabalho~ de minorar:ão; assim como poderão desapropriar os_
creto n. 3,210 de 28 de abril deste anno, que prorogou por terrenos de domínio· particular em que existirem minas d~ .
cinco annos o prazo concedido a Jo~é Jacomo Tasso pelo de- ouro.
creto n. 2,4U de 27 de julho de 1859, para explorar os locc8.:~. As mina: de ouro, prata, cobre e chumbo ficaráõ su·
gares do interior das províncias da Parahyba e Pernambuco, jeitas aos impostos actuaes, e aos que por lei forem doereonde lhe Corão concedidas datas mineraes, ficando isentos tados.
.
do~ direitos de Jmportação os objectos destinados· para arecc 9.n Quanto a outros mineraes, oupr11ductos chimicos nafenda exploracao, bem como elos fle exportação os procluctos turaes, ficar<lõ sujeitos os concessionarios ou a companhia
.minéracs; que ·lm·em erctrahidos. ))
aos onus que forem impostos por lei, excepto nos primeiros
Em primeiro togar observo que esta vroposicão não vem cinco annos, durante os quacs não pagaráõ imposto nenhum,
acompanhada do requerimento da parlo mtor11ssada, nem de ou para explorar; ou para lavrar, ficando porém entendido.
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IJITC serão sujeitos, a~sim nestes mesmos cinco annos, como1 lu~~o poder·ão cllas ser exploradas. Em 18G9 linha-se conc',o tempo, 1\s di~posiçõcs de lei ou rcgulan~entos do dido a Tasso c a outro estrangeiro, cujo nome niiO me lenr-

~·m todo
gover·nt~

uo que for concernente a regular essa mr.n~ração, br·o, nws o nobre senitdor acaba de ler·, o privilegio pa1'a·
ou. esta seja nos terrenos devolutos, ou nos de. dommw par- Qxplor1w essas terras por cinco armos ; mon-endo· este, Tasso\
ticular;
•
veiu pedir a prorogação do prazo em seu favor sómente. ' cclO.a Aos emprezarios ou companhia fica concedida- isenO conselho de estado foi de parecer que; subsistindo os:
f.ilo dos direitos de imporlacã·o para os materiaes e instru direitos da viuva e herdeiros do outr·o seu socio, era preeist}
fijentos que mandarem vit· do ·estrangei1·o para os trabalhós ou que o prazo da concl'ssão findasse, ou que os herdeiro&
i!e r.xplomçilo ou minE>raç:io.
. do seu socio cetle~sem nelle os seus direitos. Entenderão-se,
"1 L~ Esta couce~s<io ficará !lepentlente da approvaç<io na fizerão a cessão, e Tasso veiu pedir então a pro rogação d<r
a~~emhléa geral lr:gi~lativa. ll
prazo (Jara miuet·ar esses trnenos. Neste segundo requeri-·
Na collecção das leis uão encontro acto algum que désse a m:en Lo Tasso apresenta-se senhor dos proprios ter~enos, sóesta conce~.siio a approvação de que ficou dependendo; mas mente com· excepção de uma pequena parte encravada, deparece que, .não obstante, passarüõ os eniprezarios a faz~r pessoa que com elle entendP.r·-se ha ou DilO.
:.uas explorações, e,e~tando a fiurlar os ei'uco aunos ilo pr·iví~.
A regra entr·e nó's é que nem mesmo~ pro~rietario do sololegio, rcquerêriio a Jiroroga11ão que lhes foi concedida por tem o dit;eito de mine,rm· os seus· ten·enos seni permissão dO>
gual pr·azo. Qual seja, porem· o estado do:; trab.dhos, e gove·rno ; mas que ra?.ão poderia tllr o governo para negar ao
quaes ll.S razões t]UO justificiio a prúrogaçiln, é o que ignora- Tasso., . propdetal'io de terrenos nos sertões da Parahyba,
JlluS absolutamente. vor n<iO term'OS presente Oi'Cf!UCI'imento permissão para OS minerar, quando a COncede ainda ilOS quEl'
dos emprezarios, nem a consuJ:ta da seL'l.:iio do consel'ho de rHlo são proprietarios de terrenos, c dabi. póde vir a admissão.
/estado a que. se refere o de certo de 2'8· dé abr;il
· . de braços, e a éntrada,de capiúuis nest~ part'e da província·
Tambem noto que o projepto da ou ira ~amura, refel'indo"se da Parabyba, quando dithi podem _vir lucros não só ao emao decreto de 1859--, sem alterar de maneira alg.urna as. eoQ.- prezarro, como a muitos des•a parte da província? Não bavedições que sujei tão os ,emprexarios á legislação geraf que ria razão nenhuma para negar ao proprietario dos t'errenosêstá ou houver de estar em vig-or ácerca da mincracão, fana o nireito de os minerar.
.
de datas-que íhes (o•rão concedidai'-, quando do u1ti'mo de-.. No interior da província da Parabyba, os terrenos auricreto se vê que es:sa concessão ainda não se fez elfecliva por feros não são tidos como ricos; e· é de recear que. a mine...
depender do resultado das exploracões, é que, appt·ovando- a ra~ão em grande, qual ella hojé s·e faz cm outros paizes·r
concessão de despacho livre de direito6 de importação aos não possa ali adoptar-se.·
_.
objectos destinados aos trabalhos da empr~za, accrescentaos
E' sabido que a minera são do ouro hoj~ tem tomado aper;..
que ficarãO igualmente isentos dos direitos de exportação. - •!éigoamento tal, que: sómente nesses paizes em que ella éproductosmineraes que forem extrahidos.
feita em; grande, por meio d~ lavagens .extensas (reprezão-s~
Este ultimo favor não tem si~o concedido, se bem me <)S aguas nas montanhas, preparão o terreno, soltáo aque!.recordo, a outras emprezàs semelhantes, havend.o-se pelo las sobre a parte preparada, e lavão assim grandes quanticontrat·ió o'bdgarlo' algumas dellas: a pagar ao e.;tado um dudes d~. ouro), .só abi é que a mineração póde dar lucrosimposto sobre o producto das minas, como se vê, por exem~lo, consideraveis. NO: nosso paii, se comecarmos a pôr difficulda 13n das eo~dições .com que' o .decr·eto .de 6 de fevereiro de dades á mineração, não a viremos a tet~ em grande, impedi,. ·
1863 concedeu perm1ssão a Lmz B'aultech para lavrar as remos nfie só· o aproveitamento dessas riquezas sub solo~.·
~\ünas de carvão de pedra das margens do Jaguarào. ,
mas ainda -a entrada de bracos e capitaes IÍesses, districtos;.
Por essa cond:icão ficou o· concessionado obrigado a pagar O govet~no, portant.o, usando de um direito que tem, fez lll
<\o governo imperial ã 0 fo do: proJucto liquido da lavra, em concessão; mas, representando o emprezario qu~ nos seus pritlinheiro, ou s'éu proprio mineral extrafiido, servindo de base meiros ensaios. emquauto tiver de razer entrar no interior da
o preço· por que este f{)r vendido no mercado da cidade do lH'ovincia machinas, de fazer grandes despezas, precisa da:
Rio-GI'ande; e, tendo eu cm outra océasião notado como uma despen.~a dos direitos de exportação, a camara temporaria
desigualdade ou injustiça a eX:igencia de~fse imposto, a que concedeu-lhe.
lião estão sujeitas outr·ns empre1:as de igual natureza,
Se se tratasse de prorluctos já extrahidos de minas ricas-,
ai'nda menos poderei conforma1·-me com a .tlisposiç~1o que parece lfUC o paiz não pódc dispensar os impostos sobre estes
concede áquella d'e Cfue agora tt·atamos um f-av<,r eSf}ecial, productos; mas trata-se de exploracão e ensaios,e, querendode que nilo gozão outms companhias, isto é, a iseu~<io dos se anima-los, e sendo conveniente atlmittir-se que na província
direitos de expor~taçilo dos mineraes que extrahir, inclueive da Paruhyba se facão estes ensaios, o governo e.ntendeu qua · .
o' ouro e diamante.
. poderia faz~r está concessão da dispensa dos direitosr t{Ue'r
Se, pois, QiiO obtiver esclarecimentos satbfactorios sobre indifinitiva nos primeiros· cinco annos, ha de se redumr a
às pontos de que tenho fallado, serei obrigado a requerer muito pouco. A camara dos deputados annuiu a isto; o sea 1~emessa do projecto a uma commissão,. afim de q\le nado que julgQe se ha ou não razilo para ánnuir tambcm, a
olfereca .emendas que o pcnh<lo cm harmoma com outras esta concessão.
concessões anteriorménte feitas.
! . O nobre senador, porém, disse: cc Não ha exemplo disto.·),.
. o §r. Souza !Franco : - Tenho obrigação de dar in- Ha í o ultimo dec1·et<l para a exploracão das minas dll chuoiliofürmacões ao nobre senador, porque sou' membro da seccão na provínCia de S. Paulo e outras tein esta concessão.
do coriselbo de estado que viu estes papeis.
•
O sena~~, portanto,exarninando e re.conhecendo que. não ha
E' preciso observar ao nobre senador primeiramente que a grande perda para o thesouro nesta dispensa, e que póde dar
questão sujeita ao co1 po legislativo é simplesmente se se deve em resultado vir a ter impostos futuros em .alguma quantíconceder o favor da dispensa dos direitos de importacão e dade, ha de decidir-se a animar a mineracão da província
exportacão, porque têm se entendido estarem em· vigor as ,cm Parabyba, contribuindo para que entrem bracos e capidisposições que dão ao governo o direito de permittir a ex- taes para esta província. Eis ahi o que decidiu a· seccão d~
pi oração de terre~os minor~es e ,a sua mineração.
·conselho de estado a cqncordar ne~ta idéa.
•
O decreto, portanto, d:.t concessão a J. J. Tasso está com- Eu por mim voto nesta conformidade, e de accordo com a
Jllelo quanto a este ponto1 e o senado não tem de conhecer decisão da camara dos deputados, porque parto principaldelle, mas traz a clausula de sujei cão á appro-vacão do corpo -mente do principio que é preciso favorecer a mineracilo no
legislativo quanto á dispensa dos· direitos de importação e nosso paiz, e aproveitar em beneficio delle os capitaês, o&
de exportação. .
. .
braços, os. machinismos ; t\ ainda por uma outra razão, e. é. Tasso era ou ó propr1etar1o de alguns terrenos nos sertões que esta mmeraciio é acompanhada sempre de processos q!le·
•
da província da ParabylJa, onde pretendeu explorar óuro. O aprovei tão á agr.icultura e a todas as outras industriai .. Nos
senado sabe que nestas pro1incias do norte, Parabyba e·ou.. Jogares em que n!lo der resultados como mineração, dilrá:
tras, as veias mineraes ou são frncas ou ainda desconheci- alguns como colonisacão, e animar oUtros tr·abathos. Eis
das, f:l pensa-soque com muita difficuldade e com muito pouco porquo voto a favo1· do· projecto.
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"' ~r. Fet·~·cÍt'll ;emon~ -0 honrarlo sen:.Hior pelo Par{L . O Sn. SouzA FnANCO :- N;io lica, nem póde fic'ar, d~
J·cspondcndo ás minhas ohsl'rvaçõcs, disse que a principal fónna nenhuma se póde entender i~t.o.
Portanto, como estou infomwlo de toda a questão, porq11~
tjucstiio. sujeita ao conhecimento e. approvação do senado
versa sobro a isenç1o dos dircitos.de importaçêlo, concedida passou pelas minhas mãos, voto con\ra o requerimento , m
pelo governo a este cmprezario, c niio tanto sobt·e a pro roga-. que se· pedem informações.
ção elo prazo .. ; .
·
QJI ~ •.: vàscomUe de Sa:i;rmcanR;y pronunciou um discurso. que pui>licaremos no appendicc a este volume.
O Sn. SouzA FnÚÚ1o: ..:_ Áb5olutnrncnlc n:ld<Í.
oSr. FEH!1EIR~ PENNA: ~· •• pO!' SOl' esta ultima COii'ce~são Findit a discussão, foi approvado o requerimento.
MEIO SOI.DO A D. JOANNA niCAnllA VIElllA DE F!IEfTAS.
da competencia do governo; nws eu devo o~sm·var que amrla
a este respeito alguma dtivid;t: so pód~ suscit<ir, n;1o sendo
Entrou depois cm !l~ di"cussiT.o, e foi, sem· rlebate, appro~
clama int.elligencia que S(l r!eve dar. ;í. 11a condição que b11 vada, para subir á sancciTo imperial, a proposicilo da mesma
pouco li, isto é, se a. concessão rrue clla. ~ez úcpcptlcn~c de camara que autorisn. o governo a m;nrdal' p11gar a i). Juannn
approvação ela ass~mbléa ger~~l étudo . aqudlo qu~ con~cm ~ lticnrda Vieim de Freitas o moi o sohlo de seu pai, o finado
decreto de '27 de JUlho de 13a!l._ ou somen!,C a JSorçao doo c~pit<Io José da Cunha lireitas.
rlircitos de importação de nue trata a ç~ndiç~o 1011 .,
.
.
C!1l~AÇÃO D!l LO GAnES DH TADELLI7,o.,
E' ce~·to que o decreto de 28 de ahnl· l,!ltuno., tendo p~r
Scguiu·se em 1" discussão a proposic::to da dita camara,
unico objecto a prorognção do pmzo.. n:io fez esta conc.ess:~o
rlependento de approvagão do poder l~gislatJvo; mas dit PI opt ta autorisando o governo a crea.r mais dous·loga:·és de tubcllião
Ietm do projecto da outm camara vê-se qne· elle ;. app~ovava do jurHcial e notas no mllnicipio da côrte.
expressamente essa prorogaçiio, assim como a 1sençao. dos
e Sr. ('RlH!Üo liliot•gcs:- Sr. presidente, tenho do
dir·eitos .de importagiio, concedendo r~emais.ados de expor- votar contra o .projecto emquanto não uouver algumas razões
aç<1o, quo comproheuàerá o ouro e dmmantes, actualm,entet· quê justifittuem esta creação. .
.· ,
sujeitos ao imposto de 1 °[o e 1[2 °[o, como bem sabe o nobre
l)arece que é neg-ocio sério, que não pódc ser decidido sem
senador.
algumas razões que o justifi4uem conveuientemente. Sel'i·a,
O Sn. SouzÃ FnANco:-Nãõ, po1lem os.. dia.manle~ estar corú- mesmo, pare.ce, conveniente que fosse ouvida tima commissiio·
da casa, e eU: vou mandar á mesa um requerimento para que
preherididos na concessão ; tê!li sitio senipl'C exccl1tuados.
o
projecto '{à á comrilissão de législação. Se entretanto alOSn, FERRE !liA PENN,\. :-Da parte final da condição 3a, gum
dos. Srs. T)'iiui8tros quizer dcll)onstrar a convimiencia
que ~i\ li, vê-se q~e Qste empreznrio poderá_ obter. tamhem desta ct·eação, pótie.ser .que eu desista !lo meu requerimento;
llCrmJssã.o para explorar os terrenos dmrnantmos que de~co mas emquanto nilo ouvir illguma cousa quo satisfacn a minha
brir, com iL,differença de que est:t concessão e a m~dição conscicncia, tenho de pro pôr o adiamento.
•
·
nas datas ~eriio feitas segundo a legislação especial que reFoi
Hdo,
apoiado
e
posto
cm
discussão
o
seguinte
~ula a materia; é, porta'nto.parcce-me fóm de duvida que, se
foi· adoptarJ.a !l disposiç~o Jo projecto ria outra c~mara q~te
HEQUEUn!ENTO.
isenta c!os d,ireitos de exportaçiío os p"'ochtclos .mtneraes qtte
{orern ex,trahidos ...ficnráõ ~omprehendidos neste _fa;vor n;Io só
cc R'cc:ueiro que o proj~cto seja remetLido á comm'issi'io do
o ouro, como os dtamantes,estabelc cmdo-se asnm uma des- legislação para interpô'r seu parecer.
.
igualdarlc CU} relação a outras emprezaB, c creando-?e assim . cc Pa:ço do senad·o, 1o de setembro de' 18G·i. - Canclido
uma diffir;uldarle p<~ra a arrecadação sempre que fnr necessario rlisti?guir os productos desta ou do qualijuer outra . Borges·. Ji
.
•
procedcncm. .
. . .. . .
o §r. Fm:.ta:do (p·rcsidcnte do conselho)_: - Antes .de
E_m tor~o o c~so, Sr. pres.ulente, parece-mç que as ohser- ·dizer algumas palavras sobre o adiamento, devo eommunicai'
vaçoes fettas na o só por m1lll,. mas ta~bem pelo honrado ao senado que fui encarregado por Sua Magestade o Imperasenado.r a quem tenho. r~"pondulo,. basta o para .most:~~~ ~ · do1· da honrosa tarefa de organisar um gabinete que substi.
necess1da~e .ele ser o proJecto cxammad~ po: uma comm1~s.w, tuisse o do 15 do jane.it·o, que havia pedido á sua demissão,
e nes.te .se~ttd? passo a fazer um ~cq.ucr:mento~ . .
. c é do meu dever expô r ao senado qual o proO'ramma
do no1 o·
Fot huo, apo1ado e posto em dJscuss.ao o segumto
gabinete. .
·· 0
nllQUEIII~IENTO.
· Convencido de que a constitui!:ão não carece de reformas,
cc Rcqu'ciro que ó projecto seja. rcrncttido á commis:;:io cle ·porém si~1 de boas leis organicas (apoiados), o gabinete não .
azcnda para interpô r seu parecer. 1 de setembro de 18UL propará reforma alguma na constituição, nem aceitará (apoia-Ferrei't'a Pe'nna. »
dos) ; porém promoverá a reforma de todas as leis organicas
que (orem defeituosas ou deficientes. (Apoiados.)
e §1•. §.amm. Fs·nuco : _: Em rogm todos os rcqucri- Entre ellas farei mençãO' das seguintes : a lei de 3 de demuntos para ir a uma commissã:> c pcdi1' in(ormaç·ões são .z~mbi·o, a lei da guarda nacional, a lei que regula o providignos do approvnçiio; quando, por'ém, 111~ fim úc urna sessão mento das praças para o eX:e1·cito, as leis elcit_oraes c as concomo est:1 não' podem. e·sscs t;·;,bnlhos ter tempo de ser de- .cerncntcs à municipaliditde, á administração provincial e incididos,corrc-se o ri~co de matar as:;ini emprcza~muit~> ~!Leis, stru~cilo publica.
Se1:á um dos prinieit:os &veres do gabinete, um dos seus·
quo, se ficai'em atü a SC$São seguinte, poderão não 1r por
maiores empenhos, tratar de restabelecer o equilíbrio entre
diante. ·
O nobre senarfor não põe em duvida que o governo esteja a receita e a ~espe.za; c para consegui-lo está displlsito a prono direito de conccdú permissão para a mineração, nem mover, quanto osttver ao seu alcance, por aquelles moias
mesmo o nobre senador ilisse cousa al~uma contra a dispensa que cabem na competencia do estado, o au~mento da riqueza
publica; a cortar pelas despezas dispensaveis som prejuízo do
do? direitos de exportação, salvo no caso Jos diamantes.
.serviço publico, .c além disso ·~ modifica}' os regulame!'ltos e
O Sn. FBrtHEIItA PENNA :-E do ouro, não vejo razão.
promover a mochficaç<lo das le1s que entendem com a fiscaO Sn. SouzA l•'nA!iCO :- Eu já disso !tO nobre senador que lisação e arrecétdação .das re~das publicas, em ordem a tornar
ha exemplos desta concessão e a respeito úo rliilma.ntes ; .os processos menos d1spend1osos para o estado e monos ve·
asseguro ao nobre senador que as concessões a respmto de xatorios para ns partes·. (Apoiados).
.
diamantes são -sempre especiacs, separadas das outras, c não
Quanto aos individuas, o gabinete respeitará todos os inse comrrehcndcm nessas; não pódo entender-se nunca o cun- teresses legítimos. (Appiados).
.
tmrio. 'fora ellc o direito de explora!' até diamantes; mas,
No tocante ás questões externas, a politica do novo gabidescobrindo- os, ha de vir pedir a permissão o sujei tar-so ús nete rcsuine-se cm uma palavra- paz -, porém, não paz a
regl'ils sobre a mineração de diamantes.
·
todo transe, pnz honrosa. (Apoiados). l)orá o màior esmCI'o
em cultivar as melhores relações coni todas as naçuos, mas
O Sn. FEn11Efl1A Pr~NNA : - Fica isc:1to pelo projecto.
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sem ~ac:ificill. dos interesses brasilei1·os, sem a menor ·quebra · O~n. PnESIDENTÉ .: ••::Maª agora não se trata 'da ma teria
da d1gmdade nacional. tlluitos apoiados)._ . .
· · . · ..·_·.. do· r,rojecto, e· sim se dev~ ·~endiado 'oú não, adiamento a
·
. Eis, senhores, .o pr,Qgramma:. do gabinete:. ,Eeli~ ~;seJUder que não se oppoe· oSr; m1mstro.
obter.o apoio da sabedoria -do scnádo:··sé' tive(e_s's_iJ>r_.ortii_na,
o' s'' s . . . . . . 1tl. : . .
.
.
.e mediante.a proteccrro divinã; espero.quo·a··'sua.'·.'p,.às'shg'eíll': · n. ILVEIRA riA J.l orrA :-Eu me opponho, por·que
pelo podernãoserá.~esterit · _· -• : : · · · > ·' ~ . ':.', ··.:. ?cho a informação do Sr. ministro deficiente, e para.tnostmt' .Quanto· a.o 'adiamento' 'PrQ'post_o:_peJ~ ·nobr,e·'scri'adbr 'peJo IStO preciso adduzir OS factos que estou indicàndQ. .
..
RIO de Jane1ro, não me opponho a que 0 proJeçto v~·a mpa Thlus,. Sr. presrdento, conforme. o- meu costume, logo que
com missão; devo, porém, dize 1; ·ao senado, embora: não me ti-· .V.· ~x. me faz qualquer a1vcrtencia, ·entro. _em milll. e procuro
:v.esse preparado já para esta discussão' não tivesso visto as cm~~!~·me ·á su~- advcrten.cia. Entretanto,. á vista desta. ~inha.
informações,· 9ue a nec~ssidade do a~gmento (fe !abelliães d?c~!tdade, eu perguntarta a V,. Ex.. ~e, t~n~~ oSr. ~Imst~_o,
me, pare~~ evidente á v1sta. ~a população que cx1ste nesta pre.Ident~ do~-~~se~ho, aprovmta~oa occas1ao. da_dtscussao
côrte (apo~ados}; c. basta notar quã as capitacs da Bahia ,deste .pro~ecto, _.I~c•?~Jtte~ente, para apresentar ao senado o
_··. .
,
e P_ernambuc?, eo1:11 população muito inferior, tom cada um11.. seu piOgiamma..... . . , ·.· . . .
q~atr~· tabel!Iães. ~~~$, col!lo já .disse; não me epp~nho a ~~uc · O Sn,t PRESIDENTE·.:. ';~Tenho de dar em 1o logar a palavra
o projecto va a -~~a ~OI!Imissão. .
. ..
.
ao Sr. seiiadot~- Zacharias:; depois da-la-hei . ao' nobre
~ Sn; ZAcnAnrAs DE GóEs.:-Peço a palavra.
senador. .
·· .
· .
- .
O Sn. PRESIDEJ:1TE :-J<i dou a palavra ao nobre'.senador.
Ó.Sn. ·SILVEIRA nA. ~lorTA: --:-·De'm: e~Üio não proseguirei
. o S1•. !'Hveira da m!otta: _ Sr. presidente .nll:O na d1scussãtl da·matel'ia do projecto,dou-me por satisfeito com
convenho rio ·adin.m~nto p~·opos.to pelo meu .honrado coltcga, o que tenho dito. Não quero tarubcm preveni!· o honrado . se]lOrque a. este respe 1to a ·Iuformaçilo qu~ 0 . senado precisaria nadar pela província da .Bahia que )lediu. a palavra paraAazer
orado govemo; 0 não, de mna commissão da casa. 0 adia- ns suas declarações a resp'eito da S).la retirada do gabinete ;
. monto; creio que tende a que 0 projecto seja remettido a uma mas desde já pedirei a\. Ex. a' palavra para.pe!lir unicacoml_llJSSão da c~~a. Eu e!llendo. ~~·. presidente, que não é mente uma pequena explicação áo nobre presidente· do coupreciso·.que o .proJecto seJa rcmett1do a uma-.commissão da- selho do novo gabinete.
.. . .·: , ·.... ·. · .
_casa,·pr.ecisa_sómente, do juiz? do governo,. e o jui~o do go.· . o St•. Fe~ráz ;":'-;EU voto pelo adiam~~to.:; · ]ii.1go-o indisverno::acaba. do ser pt·onunctado pelo nobre pres1dente do pensavel. . .
· .
.
.. ·.. _ ·. ·.. · . · · · .
conselho -riovo .. · .. ·
·
. . ·. , "
As infoi:macões que temos no :relatoi:io ~do ininistro da:
'..:0.'~~.:~ ~IIEsinENTE no coNSELH~ : ....;.I•erdÔ~, eu disse-que justiça são' as "seguintes: (lendo) . .
,, · .
. · ~· •
·na?'~mha'IIlf~rmações a -rçspeito, e que era conveniente o ·; << 0/ficios ~ejustiç~~~~ão ·actualmente estes· ~fficios proadtamento:-.·· ,.
··· '" · ·
. ' :
-~~~~s,_pqr ~ew. d~ c~n,cu~so.O goyernoescolhe·:o.,quej'ulga
: .o s~.: SILVEIRÁ. 'n,( ~lOTTA:~Y. ~Ex. é: propenso á adopção mars Idoneo a satisfazer as ne'cessidades 'dO publico, mas a
do proJec~o?: , . ··. · . ·.· .
.. .
expectativa do governo·tem não raras vezes sido ilfudida; .se
; O_ Sn. Pn_· Ésm-~"'.TE. no· .co~SEL.·no..·.-.·.'s·I·m· ,· sen.hor.
. . . .o ~offici_o· .é pingue;. o d_espacbado- entende que .tem ahi um .pa"
"
tnmomo que póde_frUir. sem .O!JUS algum, Declara~se doente,
.O Sn: ·Su:VEm! DF ftlonÁ : -'- ftias; Sr. presidente, -eu la- arre_nda .o o.fficio. e fica.nullificado -todo<o esforco da autorimen~o que; pela prime,ira· _vez· que tenho ue· falia!' n_e,sta casa d~de .em d~r ao. pübl_icó um· ser_ventuario habilttádo para ser7
,depois _úa asce~.s~o·. do meu _honrado collega á presidencia _do VI-lo com mtclhgenCla e honestidade .. ' ":: I· , ·.•: - . :•• ;.
consellio de m1mstros, eu tenha ·logo de· discordar da opi mão . <c ~~tou convencido _que. é 'precis~ augmentar. o"!luméro dos
· de s:. Ex.
:
·· · ··
··
· . · · . tabelhaes da côrte, elevando-o. a oito. >> - · ·. , • '· • ·.·
_· A 'razão_ qu~_deuS. Ex .. pnràa crcáção de.dous novos lo- ·naqui se vê,. Sr.,presidente, que para· a, creacão destes
sares de tabell!aes na côrte não me parece proMdente; a su·a empreg~s é prec!so alguma outra -~ed_~~a.- Por eon"seq'uencia, ·
wformacão ne~taparte está omissa. se· o no ore ministl'O atten' tendo nos de legtslar sobre esta matena, entendo· que à .comdesse.' a·. qU:e. os officios dB tabelliães desta côrte actualmente missão respecti-va, ·examinando o projecto, deve accrescentar
.s_iXo mais que. sull\~icrites· pela· diminuição de encargo~ que aquillo que for conveniente no. sentido em ,-que :vou ..dizer al. correm pejos cartorws · dos· notados da córte, não daria por _gumas palavr~s; as · quaes"· serão aCOIJlpanhadàs ·de :uina
certo' esta iuformacão.·
,
· · . emenda de adiamento. ·.
. .<. : · :, -•:: · · , .
,·,: ·.o nobre ministro. deve saber, ,e por isso é que cu admiro Eu enten?o. que. estam~s ~ctualme~te cm_ uma posiÇã{J :que
· . que ri~o.·nos déssc nenhu~a ihfor~ação neste sentido, o no- d~~emos .exigir mms quahdaaes e ma1s cpndtções para o ~xer. · bre ,mm1stro deve sab~r que depois das convenções consula- cicao·do emprego de n_otario.. . . . . .
, ~ . ... .. · ·.,
.. res uma:· grrnlde. parte da tarefa dos tabelliãesdest!J, côrte
~m ~odos os paizes .o emprego,·de 'not~rió;,é; üJ,ii em,pfegõ.
desappareceu.
' ·. ·
.
·
·
: _ll}U.It() Imp?rtante (apo_ wdos); entr_e .nos. ~' emprego ~_e ..n_ ota:-..
:_. Os consulcs tornarão-se notarios em todos os casos. e:n rio está a.. m.e.rcê de um exame mm to :perfurictor10, . . de=- ,.
que intervem um subdi to de sua nacão corao parte contra- pendente, qu,asi ·ex~lu?ivamente, ~o patro.nato, , e dabL retante'/0 nobre ministro sabe quepriiÍcipalm~nte nesta·côrte, sulta que nos· prinCipaes cartor10s mats. ou.menos. se
· · ~on~e ·a:bundão os negociantes estrangeiros, ·a maior parte dos achão homens que não· · tê'm as qualidades eO:~as ··condi·contr.atos apresenta a ·hypothese da interferencia do estran- ções necessarias para bem desempeuha:•los. No-:;riHiiru3rito
:ge_ii·o·; ·principalmente em contratos mercantis. Até mesmo em que nós·.temos uma .grande quàntidàde :.de',>bâclia'~o~;: cpn~ratos ~obr~ bens de ~aiz, rins. 4ypothccas,' quando rcisformados que _nãO têm emprego, .·ou .que ·procurão 'a:té
In!erveem · estrangeiros, o tabelhão 11ubhco está reduzido ao empregos de porteiro de secretarias· .~d.e: ~stado, me p·arece
.-~npeL :.·.:· ·, < ·
· •
_
·
que devemos volver os olhos para ~sse pontóCDe!llàiti' o em:.
- · . ·.. · ·>
·
-. . .
pr~go _de notaric~o,lno alguns out~os,,_tem:s~~ó.-o';.pre~io':t~Qs
,: :Osn:; PRESIDENTE:...: C~eio que. se trata sómente de saber esfQrços ou da deiliCação nas lutas sl~Itoí:aes, ·.~Eu desejo que
se o proJecto: deve ou não Ir a uma commissão ao que o Sr. ~ c~l'po l~gislativo:se compeil~tre da n~Çe9siílá4_(d#.separar
ministro• não se oppõe~
· .
'
~~teiramente o provimento dos. empregos deite:·viClo de .nosso
j, 'o slt: Sjtt~ili!'DA 1\Ior·J!À :-:-Não se oppõe ?.
systema, desta corrupção que :nos):nina 'a existencjasóéial.
o Sn. PRESID~NTE DO.CONS~~no :'~Que vá ii.iuna commis- o Sn. FERREIRA .PiruiA.;~ApõÍado: ·.. "< ·,;,· ..~: . , ' ' . '
sao, nilo, senhor.···':·----·... ,, ··
· · · · · ·' ; ·os ·. · ·. ·
'· ·.. ·,' · .:· · · ,.,. ·. ·
·.
_R. FERRAz: ;....;,Em conseqú.eriéia disto,·· Sr. prêsidente,
· O Sn. PRÉSIDENTE : -·Não se oppÕé,· e á este respeito· peço hc~nça ao. n_obre min)stro;d,a ·justiça para lhe ponderar
emittiu uma. opinião mu~t~ ligeiramente.
. . '. ·_ · a necesstdad~ de 1r a_uma. co~mtssão ,este projecto ...... ;., . -o·
0 Sn. 8ILVE1n.\ DA l\IOTTA: - Elle não se oppõe, mas op-, 0 S~. PRESIDENTE ·DO. CONSELUO: -Nilo me opponho, jâ
ponho-me eu.
: declarei. . . ..
_ ·:.. . , · :. . • . . . ·.... , . · ' .

..
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o Sn. FEnnAz :-... para que ella elabore, no sentido a o Sn. PIIESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Silveira da
.
que me refiro,· um outro projecto, estabelec.endo ou.tras con- nlotta.
dicões de provimento além daquellas que ~OJe se exigem.
o sr: ~íilveira ·do lllotta =-Sr. presid~nte, na~ c!r:Se V. Ex. pcrmitte, mandarei o re1uenrnento.
cumstancias
graves cm que nos acha~os, o pa1z t~m d1Fe~to
I1oi tarnbl}m lido o seguinte
·
de exigir dos ministros que ent_rão, c daqu~lles que.~e retlrao,
explicaões completas a respeito da post~ão de cada um
llEQUER!lllENTO.
delles. ·
. 'd d
Ex., Sr. presidente, é n melhor .autor1 1\ e ~.quem me
cc Que vá o projecto á cornrnissão de legislação para dar· o posso dirigir neste momento para ped11· o _seu apoio em favor
seu parecer sobre sua utilidade, ·e ao mesmo tempo para pro- âa idéa que tenho sustentado sempre.
pôr o que julgar conveniente. para regular os exames e o Quando no governo represen!ativo. ha urna- mudança de
concurso dos Jogares de ta~clhães, ~stahelecen~o nova~ c~n- ministerio e as rnudaricas de rnm1sterto devem por força ter
dições de idoneidade para o seu provJmento.-S~l.va Fc·1 ra.,,,, alguma signifi~ação, nifo devem ser meras passagens de ho, mens pela scena publica conio se fossem comparsas nos tablaO sn: PRESIDENTE: -O requerimento do nobr~ senador c dos dos theatros, ·quando no governo representativo ~a uma
o seguinte : (ltmilo) cc Que vá o projecto ~í .commJssão de_ le~ mudanca de ministerio, não se póde conceber que· clla se d8
,. . gislação 11ara dar se? parecer sobr~ sua utJIIdade,e ao me~rno sem alguma modificação de idéas.
·
tompo propôr o que Julgar convenwnte para regular os exa. mes e 0 concurso dos !ogares de tabelliães,. estabelecendo -O Sn. PiMENTA .BUENO:- Muito apoiado.
novas condicões de itlonetdade para o seu prov1mento. >>
0 Sn. SJL VEIRA DA ~10TTA ·:-A' V. Ex. 'mesrn~, Sr. praEu entendo que não posso submett~r e~te reguer!mento .ao sidente, a cujo ministerio dei o mais comp!etoagoi~, a que~
apoiarnento do senado ; • este requet'Irnento .nu o o de adi~~ . votei sempre a maior consideração e cst1rn~, eu mterpellm
mento, é uma questão, um!l emenda de mater!a, e de ~aterm deste rnesino lon-a r quando se retirou do gabmcte a que pre1nuito important~, c do. que ~e trata ~g~ra e do ~m s~mples sidia, Jlara que dé~se as caus~s de_ sua retirada, e entã~ e.u
adiamento par~ a· o Jli'OJecto a comm!ssao de leg1s~uçao.. A disse: cc Quero antes saber as razoes daquelles .que ?e 1etJcommissão fara o que Julgar convemeote, propora o que o rão do que as ·daquelles que ºntrão. » A razão é Simples,
nobre semtdor lembra, ou não proporá; mas, como nao se Sr. presidente; aquelles quo entrão .fa~ef!l um prograrnrna
discute nesta óccasião a ma teria do projecto, o senado não quasi sempre vago,· nós estamos no dornm1o de uma qnadra
se póde pronunciar s_obre ernentl~s de m~teria, mas un~ca- de idéas indefinidas. (Apoiados.)
.
mente sobre o requcnmcnto, que e de admmento, pa1:a .Ir o . Qua€i vago (oi 0 programma do nobre_ presidente ~o canseprojecto"· a uma com missão. Portanto não me é perm1t~Ido, lho, foi uma 1·epetição da falia do throno, nã9 ~che~ no tra~
como já· disse, propôr o requerimento do nobre senador ao sur_npto das suas declarações de program.ma. mtm:te!·wl, senao
apoiarnehto, entendendo que o <~:diamento. hão está nos ter- uma expressão que póde ter alguma sigmficaçaQ, e. é .que
mos do regimento.
s. Ex. disse, quo, quanto aos homens, o governo respeitarta o
Sr.
zacharias
de
Góes
:-Sr;
presidente,.obedecendireito
de todos e os interesses legítimos. ~sto I_llC dá logar a
O
que lhe faça urna p~r~unt!l : o qu.e guer dizer }S~o ? Não· ha
d
. do aos estylos parla;'llentares, eu venho expo_r ao sena .o os mais reaccão ?O mimsterto actual para ou contmua n_a mesma
motivos porque rettrou-se do poder o gabmete de 15 de marcha dê seu antecessor ? Pát·a, contitiúa ou exagera? fsto
janeiro.
··
·
. · é qullnto ao prograrnma, Sr. presidente;
.
.
Na sessão de 29 do rnez passado, precisamente no morne?to Agora, permita v. Ex. que eu me dir1ja tambem ~o nobre
em que ia entrar em dis~ussão a proposta do pod~r executivo presidenta do conselho para lhe faz~r uma P?n~er'a~ao a res
sobre 0 credito necessano para as despezas relallvas ao .co~- peito do estado incompleto da orgamsagão rntms~epal. O no
sorcio das sereníssimas princezas, um membro da ma10na bre ministro sabe que os horisontes de nossa polttwa externa
pediu urgencia para se tratar de um projecto de s~~venção a estão nebulosos;· os negoçios estrangeil·os são os que ofT~recem
uma. linha de vapores entre um dos. "Portos d~ Umao Ang!o- hoJ·e comt'llicacões sérias, entretanto a pasta dos .negociO~ es·
Americana e o porto do R10 de Janmro. VenCida a urgen~1a,
•
d'd
ã
b da
ó Sr. José .Boilifacio de Andrada e Silva, meu collega e mmgo, tmngeiros é a que está escon 1 a nas trevas, n' o ~e sa e am ·
d ·
d
· a quem pertencerá ; o nosso .colle_ga e meu am1go, o n,obre
entendeu ..por diversa~ razões que pro uztu, .se~ a mawr ministro da fazenda, acha-se mtermamente COil}· a past~ dos
convenienCia que o proJecto fosse a urna cornmtssao da casa, nen-ocios estram•eii'Os. Poder-se-ha saber, sem mconvemente,
<1firn de o estudar:
.
se ~caso a pessga indicada para a pasta de es.t!:_an~eiros .está
Embora levasse o requerirnen'to a clausula "de u'rge~cia e para chcgm·, se se acha ausente, ou está aqUI e ,nao aceitou,
sem prejuízo, nos termos de uma sub-emenda, otrerec1da na ou se ainda não se deliberou sobre quem preencherá essa
111 discussão, ó requerimento de adiamento foi rejeitado, e1 . pasta ?
·
.,
.
. .
não só isto, como, havendo passado em 1a discussão o pro- Quanto ao programrna, St·. pres1dente, eu só faço esta ob ·
jecto a que me refiro, pediu-se dispensa de interstício para servação, pergunto ao minist~riO e sua resposta ha.d~-rne ser·
entrar imrnediatamente em 2a discussão. No debate troca- vir para as perguntas ~ne hei de fazer ao nobre mm1~tro que
rão-s·e, entre o deputado que pediu urgencia e o ministro, al- deixou 0 poder; -a politica do governo actua~, .enu~etada em
gumas palávras asperas. Em resultado o meu colloga reti- palavras semelhantes ás do prograrnrna do rntmste~JO transarou-se da camara, persuadido de que esse voto da maioria. cto é a mesma politica? O mmisterio actual é continuad~r da ·
era de hostilidade, supposto que, dizia ello, mais a si do politica do ministerio passado.? De duas urna: se ~. c~n~mu~·
que ao ministerio; e, assim, dirigiu-se á minha casa para pe~ dor não explica sua assencão, nem a derrota do. mm1steno
dir-me que. tratasse de solicitar a sua exoneraciTo.
do 'Sr. conselheiro Zacharías foi parlamentar ; e se acaso: ha
Na mesma noite reunimo-nos todos os ministros em confe- alteração, então é conveniente que o nobre presidente do é~n
rericia e assentámos que a nossa causa nã~ se podia separàr · selho diga qual é o ponto em que ha essa· alteração., O pa!Z,
dà. causa do nosso amigo, e, pois, fui dali para S. Christovão sel!,hores, quer salier disto, ha ~~ita ~uriosi~ada publica
expOr acorOa as razões pelas quaes entendia que o gabinete· .para saber se a razão porque um rnmisterio apoiado em urna
se devia retirar, isto é, á vista de umà votacão da camara grande· maioria da carnara, que a~nda ha poucos dias lhe deu
que se prestava á illa.cão tle que não queria que continuasse novas provas de adhesão...
·
o gabinete. Sua niageo"tade declarou-me que queria reflectir;
o
Sn. VISCONDE DE ITADORAHY: (__ N. octurnas.
e eu, pura melhor avaliar as circumstancias do debate e ·da ·
votação, pedi 2i h~ras, e, com ~ffeito, na noite de 30 fui • O Sn. ~ILVEmA !IA ~loTT~: - ... ; nocturnas, é verdade;
ao paco de· S. Chmtovão e rcpett a Sua ~lagestade a decla- · houve novas oJfertas do apmo 1 quando pareceu que o governo
<> racão "de que o. sabinete estava disposto a retirar-se. Em oscillava ou hesitava !10 meio dos primeiros signaes de des~
coi1sequencia fui encarregado de cha.rnar o 81·. conse~heiro confi~nça da cam~ra temporaria; u~ 'minister}o. com todas as
franc!sco Josó Furtado, o qual orgamsou um novo gabmete ..' cond1çõcs de apo10 na carnara electiva; presidido pelo nob11e
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sena~r pela Babia, que: tinha sido. o P!im~iro r~pr~senta~te . o Sn.· ZACDARIAS:- Se sabe de outra dê.
da Situação nova no gahm9tC d.e 2-i d~ Il}ato,, :quetmba tido
o S'n. $ILVEIRA DA ntoTTA: - Eu niTo quero, Sr: presidentodas as demonstracões ·de· apoto quast unantme na camara te, parecer impertinente ; contento-me em ter pedido ao notemporaria, em uni momento perder esse apoio e levar uma bre senador pela Babia;ex-presidente do conselho,.mais franePtrondosa derrota,· como a' que levou a poli to de ter 1Ovot~s queza politica ; S. Ex. tem difficuldade em satisfazer-nos.
I
a favor e 70 ou 80 contra SI? SenhoreS', deste facto 0 paiz O Sn. ZAcnAnrAs :- Eu só tenho difficuldade de inventar
quer saber a significaciTo; não é possível explica-lo no governo factos ..
constitucional sem que os nov:os ministro's nos digão : · cc A
.
.
maioria qu~ derrotou o ministerio passado niTo me derrotará O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Não quero que invente, mas
a mim. . . .
quel'ia que V.. Ex. fosse mais franco ; appcllei para sua.
•
o Srt PRESIDENTE DO coNsEr.no: -·Não posso saber disso 1 -~rariqu~za. Mas.S. Ex. entend~ qu~ ~ão a deve ter, o paiz o
não fui lá ainda.
···
JUlgara, e eu nã~ quero. ser Impertmente; co~te~to-me com
'
.
as perguntas·· que fiz ao nobre senador pela .!labia ·e que não
·O Sn:.SILVEIRA.DA nloTu:- .... porque nós ()orresponde- Corão satisfeita$, limitando-~e a da~ no parlamento como ramos melhor ás idéas da maioria. )) .
zões os factos que constão. Já na .Imprensa ; ·~ contento-me
Se os nobres ministros suppoem que são mais legítimos com fazer as perguntas que fiz ao .nobre presidente do.conrepresentantcs das idéas da maioria aa camara temporaria do selho, de quem eu espero i ao menos por ser novo n~ po~er,
que o ministerio passado, então. devem-nos dizer qual é o mas franqueza do (jue tem onobr~ ~enaqor pela B~h1a, digaponto cm que são . . .melhores representantes do que aquelll)s nos alguma cousa de nov,o: o mim.sterw ·ó contmuador ou
Sr. presidente, quanto ,ao programma, eu reduzo-me a es~a ·i~no.vador? Em que sentido quer mno!ar "'! Fallou-nos em
pergunta: ba innovaçiTo· na politica, ~s senhores são conti- direitos ; quer fazer reacção, quer conti?.U~-la, que1· cxagenuadorcs? Eu. não sei. mesmo, Sr .. pres1dente, se entre os no- ra-la para poder. obter mel~or sua maiOria ? Contento-me
brcs ministros ha algum que concorre6se para a derrota. do com estas perguntas, Sr. presidente..
.
ministerto p~s~ado,. v~tand~ contra. o adia~cnto propo~to
o Sn. PRESm:&NTE: ...:. Daria a.palayra· ao nobre. ministro,
pelo n?bre numstro do Impen~. (Apo_wdos) llaJa ~u nào haJa, mas devo dizer antes disso que a ma-teria,de que se trata não
é ~rcciso sa~e.r. se. acaso o mimste_no, tendo s.u~Ido sobre .as esta bem regulada, e convem que 0 seja.
rumas do mmistcno passado, tem as mesmas It.leas da mato- .
.
.
. ..
ria que derrotou o nobre ministro do imperio ; e entãô preci· · · O Sn. PRESIDENTE no CONSELHO :-Esto~ prompto a o~edesamos saber s~SS. Exs. f~zem tenção de. votar pela ~espe~a cer a V. Ex.
.
·
com a subvencão para a hnba de navega cão entre o 1mper10
O Sr. !'RESIDENTE:- Considera-Ia-hei, e.ntretanto,nas cone os Estádos-Únidos? Ou se acha que cssá divergencia entre dicões de uma questão de ordem. Darei a .palavra a.o nobre
o Sr. ex:minist.ro doimperio .e acamara, embora accidental mínistro pela segunda vez, porque foi quem; como presidente
foi procurada.para demonstrar o abandono cm que estava ha do conselho, fez a exposição dó programma ministerial!'
muito o gabinete pela maiotia da camara?
· · .
o .'!ilr. Fut•tado (Presidente do conselho):....:.. Sr, presk
.Agora, permitta-me 'V. Ex .. , Sr. presidente, que eu dirija dente, não me Iisongeio de satisfazer· às pei·guutas do nobre
du'as palavras dti despedida ao nobre .senador pela Bnhia que senador por Goyaz.
·.
··
acaba. de sér presidente do conselho de ministros. Eu espes. Ex. achou o programma vage. E' _uma aecusaçlío que
rava que o nobre ex presidente do conselho,. homení illustra- se faz a todos os:programmas ; nem ser que se possa fazer
do como ó, e amigo do systema representativo, no desempenho algum programma que não possa ser acoimado deste defeito.
da tarefa honrosa que lhe coube hoje de explicar as causas (AEoiados.)
. ·
.
·. ·. ·
da sua retirada, comprebendesse melhor .que o,seu dever era o nobre senador disse que 0 programma não tem noviser mais franco do que foi. ~s declarações do nobre ex-presi- dada. Não sei que cm materia de. governo .e administração
dente do .conselho limitarão-se áquillo r1ue consta das, folhas... a novidade por si só tenha merecimento.· Ent9ndo ·que um
O Sn. ZAcnARIAs:- Pois são os factos.
programrila deve conter os princípios applicaveis á uma si~
tuacão dat.la. Não sendo contestados, a discussão sómente
'Ü Sn. SJLVEIRA DA MorTA :-!)ara os factos não era preciso pót.lê térlogar quando forem llpresentadas as medidas. Aiites·
I
que o nobre ex-pre·sit.lente do consel!J:o viesse ao senado dar disso que posso dizer? Apresentar projectos dele i em um
I
as razões por que se tinha retirado, porque isso está no do programma fôra mal cabido . Portanto, já se vê que. estou na
I
•
· minio publico ; cm preciso que S. Ex. fosse mais exp.licito e impossibilidade de satisfazer ao nobre senador a este resnos r.lissesse se acaso julga que sua politica é ÍjuC foi dcrro· peito:
. . .
. •
. · .
. .· ...
.
~ .....,
ta da, se acaso julga que o ministerio -não tinha mais apoio Permitta 0 nobre senador ·que não o acompanhe· na ordem
na camara c JlOrque razão? Se o nobre ex-presidente do con. cm que fez suas l?_erguntas, mas pi·ocurarei attender a to.das.
selho nos dissesse francamente no pailamento, como deve diPerguntou~ s ~x., se a maioria da outra camara não me
.zer para o paiz: cc A razão da derrota do mi.nisterio a que derrotará, Estou· na impossibilidade de responder ao nobre
presidi foi a falta de confi<lnça da maioria da.camara por di- semidor, porque não tive aind~ a honra <!e appar'ecer na c~
vcrsidaJe de taes otacs idéns )) ; nós. poderiamos cnt<lo ter -a mara dos Srs. deputados, depois da orgamsação do; gabinete;
explicacã.o das idéa~ com que sóbe ao poder o gabinete novo; 0 Sn. SILVEIRA DA ·MorrA.: -Quando se aceita 0 ·.p_o_ der ·.á
mas o nobre ex-ministro retira-se, vem ao parlamento satis3
f<\_ZCr a curiosidade publica, e diz sómente aquillo que vem se devo saber qisso.
·
·
nos jornaes I
.
o S.R. p~~SlDENTE DO ~O~SEL~O : _;o nobre sen,~dor; pel~ .
-que dtsse acerca dos mmisterios que cntrão e daquelles que ·
·o Sn. ZAcnAmAs: ..;_A curiosidade publica está satisfeita I sabem,· parece que me q'ulz •.obrigar a dar os motivos que
I
cumpri.~ma formalidade. Quer que iiÍvente algum facto?
pro.duzirão a r_etirada do ministerio passado. 9:meu nobre
.O Sn. Sn:.vEinA nA niorTA :·-Quando tallo em curiosidade amigo, ex-presidente do conselho, fot tão explicito nas rapublica, úeio que o nobre senador comprehende bem que me zões que houve para essa retirada que nada poderia accres:refiro ao direito que a opinião do paiz tem do saber os mo ti- contar, quando devesse ~a~ taes explicaç~es .. Devo, porém, .·,
vos por que seus homens publicos obrão. . .
acc1csccntar que não sei ti e _outros motivos além dos alie-·
·
·
gados, e alguns dos membros da camara, dos mais proemi:. •
0
O Sn. ZACIIARIAS.:- ~ motivos são esses.
'" · nentes,;declarárão ao meu nobre amigo qurb não havia intenção
O·Sn. SILVEtnA DA ntoTTA :-... e muito mais quando ~!l alguma de feril· o gabinete na vota cão que motivou sua' re-t1·ata de saber a razão por que um ministerio se retira do tirada. (Apoiados)
•
.
. •
poder.
O Sn. SILVEIRA DA MorTA=~ Então era só ao ministro ? .
O Sn. ZAcuAmAs: -A raz1to já dei.
.
O Sn. PRESIDENTE'Iio coNSELno :-Não me·cabe respon0 Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA:- Não ó essa a razão.
der a isso.
.

I
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Perguntou tambem o ·nobre senador se o ministerio actual
Será· continuador ou não, conforme se entender esta palavra. Senhores,
todo o mini~terio ó,cm certo sentido,continuador do anterior.;.
O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Na ordem do .tempo.
O Sn. PRESIDENTE DO GONSE~no :-Não é sómcnto nisto.
A não se suppOr que tudo quanto está fc.ito séja uma se~i'e de
erros e de i.njustiças, necessariamente: o gabinete actual ha
de ser contmuador .das boas praticas do· passado. Não se
póde, porém; entender que por isto deva approvar cm tudo,
e por tudo, o que está feito. ·I>or _consegui!lte, não .s~i be!lJ
qual é o alcance ela pergunta do nobre s~nªdor. Omnnstcrw
a~tual pretenie. ser continuador do ministerio. · pa~sado cm
tudo quanto lho parecer bom; mas naquillo cm que estiver
cm des:tccorrlo, de certo que não será continuador.
'Devo, porém; dize,r ao nobre senador que cu e os meus
amigos mais particulares, demos ao nobr·e presidente do conselho e a seus dignos collegas o apoio mais franco ·e sincero.
O Sn. ZAcrrAnas :-Apoiado.
0 Sn. PEESÍÓENTE DO CONSELUO: - CreiÓ que ningucm
põe em duvida que nunca ·concorri, já não digo pnri dúJ·i·har, mas nem se-quer para ilbalar sua ilxistcncia. (AJJoiadr: 1
Quanto rios direit.os cinteresses legitimas; creio que i: ..
bem claro. Pois, porq'tlo digo que ten~o de' respeitar os di·
reitos c interesses legítimos, segue-se ,que não se respeita vão
antes? O nobre senadl)r, perdóe que lhe cu diga, sua conclusão é forcada e inadmissível.
· Agora, sé tenho de continuar ou e~ngerar a reacção, direi
·ao nQbro senador quo não me persuado que houvesse I"eacção da parte do' gabinete a que temos a .honra de succcder.

e ou não continuador do ministcrio passado.

(Apoiados.) O meu nobre collega entendeu que uma tal vota,.
ção pa1:ecm. !ll~strar- pouca...confiança·; menos consid!taç!Io
para com o m1mstro que havm apresentaao. a proposta •. ~ .
o sn. SILVEIRA DA lloTTA: _:_E' de dú~idà~
·
0 Sn. DIAS DE CARVALIIO:: -<. _O COJlOCOU) portánto,· a
questão neste ponto.. •
·
O Sn. ·' iSCONDE DE ITAnonAIIY: ~Fez muito bem.
.
O Sn. D1As DE CAnVALIIO:- .. '. c depois de ter ellc enten- ·
dido que a rejeição...
.
. . .
'O Sn. S1!.VElllA DA 1\IOTTA =~Este ·acto faz-lhe. muita
honra.
O Sn. DrAs DE CAnVALJIÕ :-.... do seu requerimento im;..
portava a sua retira:da do gabinete. O. que cumpria -a seus
col!cgas escolherem.? Sem rluvi~a dous erão os modos por
que· podiri resolver-se a cruestrro...
'

Jóra

OSn.
SILVEIRA
D·.~ Morn :-Nem. tinha.. . escolha mesmo.
'
.

:.>..:.

O Sn . DJAS DE CAnVALrro:-... e erão; ou acompanhar, como
um neto de lealdade, o seu colleg.a pedindo_ com ello sua
demissão á corOa a quem pertencia resolver a q11estão. cm
ultima a.nalyse , ou resignarem-se a )ermanccer ncf pode1·,
deixando sahir o seu coltcgn. e procurarem preencher o mirtisterio .. O gabinete a que tive~ honra .dep~rtencer, ·entendeu que era um ponto de honra acompanhar o seu collega.
(Apoiados, muito beín.)
.
.
·
Não posso .avaliLLr,, senhores, a intencão cóm que os
Srs. dcputados.votárão contra o requerimento do meu nobre
collcga nem entr·o ·nesta questão; desde quê .se:rleu o facto
de sof!'J·er clle uma derrota na·camara, o ministerio enten.deu
quo devia a.companha-lo neste terreno (apoiados, 1nuUo bem),
. Os SRs. SILVEIRA DA nloTTA E OUTROS : - Basta ! basia!. c submcLter ú consideri1ção da corOa a solução do negocio,
O SR. PRESIDENTE Do coNsEwo: -Se, porém, acharmos pedindo-lhe a sua demissão. A cor~a julgou que devia conce.
qualquer acto que nos pareça de reacção, havemos de re- der ao ministerio a sua exonera cão. ·
para-lo.
·
.
· ·
. Creio, pois, senhores, que ·a sabida do ministerio foi a
Quanto á pergunta que fez. o nobre senador ácerca do mi- mais parlamentar quo podia ser. (Apolado.) Nós • fomos nesta
nisterio não e"tar completo, não posso sn.tisfaz.er n curiosi- casa muitas vezes ·accusados de que. não, tinham os Jnttioria
· ·
d.nde do S•. Ex., c )la da permittir que me limite a dizer, que na outra crmara... .
o gabinete procura completar se. .
O Sn. SILVE~RA. DA Moru :-E o facto provou.: ,
0 Sn. VISCONDE DE ITABORAIIY: -.Corrtinúa nebuloso.
O Sn. DIAs' DE CAllvALrro:- ... repeti II-se a,qui muitas. vezes
que a linguagem e o juizo da camara erão o éontr.ario do que
O Sn. SILVEIRA DA MorTA. : -Bem, contiu~a nebuloso.
se ri1anifestava na tribúna; rcpellimos sempre coino injusta c
o Sr. lu!riio de ~. J,om•enço pronuncióu um dis· desair·osa esta insinuação quc,,·offendia a caracteres por nós
curso que publicaremos no appendice a este .volume.
respeitados; o rcp!itimo.s constanteme,nte. cc !lanifes~e-se a.
cnrnai·iL n11. tribuna, no lõgãr onde po.demos ouvir as suas
<11· ~~·. DEns dê G:larva!ho : - Ueconl1eco no senado vozes .c conhecer a repr·ovacão rle missa conducta, e nós sereo diJ;eitn de examinar a6· causas porque o gpbinetc t~a.nsncto mos promptos cm tomnr o c"aminho que nos cumpre. '' Deu-se
}Jediu sua demissão c do avaliar se essas causas ':'ào ou não o caso n<t sessão de ante-hontem ; o ministel'io procedeu
altendiveis ; se devifiif produzir· o resul t;~do que liverão ; seu corno dcvia,cqmo tinha annunciado i'l.s camaras, retirou·sc do
juizo, po~ém, não póde mais inlluir sobre o acto desse gabi- poder,· e csto'u persuadi tio de que retirou-se muito parln.mennet.e, porque a missão delle está concluida.
tarmente. (Apõiados, muito bem.).
Formamos, senhores, em 11i de janeiro deste nono um mi ..
nisterio solidario ; cada um de seus membros resJlondia pelos . O Sn. Su.vEmA oA MoTTA:- Fizeriio o seu'devcr.
actos dos outros ; nunca declaramos a rcsponsabilirlatle dos
o ~~·. i~hnerda Bueno :- Dit·ei poucas palavl'as
actos praticados por um, querendo altribui-lil só ao seu autor para manifestar minha opinião ácerca 'da,t·etirada do g~binetc
Jmra nôs conservarmos isentos da censura. Cada um respon- prosidido pelo illustrc consellleiro o Sr·. Zacharias,. e lambem
dia pelos actos de todo~; c todos pelo de cndn. um. O nuhre sobre uma idéa que o nobre presidente do novo conscl~o cm
ex ministro. do imperio entendeu que, sendo chegada a occa- seu progmmma suscitou cm meu espirito~
. sifi.o de lliscutir-so na camara quatrienal uma proposta do
Quanto a rctirn;da do gabinete, entt'ndo que sem du,vida
governo sobr~ assumpto que não podia mais suscitar <lcbnte ella fui parlameut~r. (Apoia!!on·
.
, .' ~
porque s~ trata.va tão sómente de preencher uma formula
Esse nobre paulrsta, cx-mtnrstro dos negoCJos do unpe1·ro,·
·. logll!; ·que era incluir na lei do orcamento. a som ma vo- a meu vê r:, portou-se muito beín, prestou mesmo .um· valioso
tada pam as despezns 'do' casamento· das augustas prin- scrvico ao pai:r., porque soube zelar da dignidade. e do prescezas brasileil'ils, não devia a camara preterir a pro· tigio 'do podet· quo l~c foi confiildO. (Apoiadps.)' . . ,
• JlOSta do govemo para tr·atar de um assumpto que, embora
Sr. pr·csirlento, não era só um- pensamento de veneração,
fosso importante, era ·sujeito á discussão, c a respeito do c alto respeito, quo me lcva1·ia, se fosse nlinistro do impcrio,
• qual o governo, com quanto não fosse opposto, julgava toda- a querer que prirnciramente se .votassem os fundos destinados
• via que a occasião não era a mais opportuna pal'i1 ser doei-· ab dote das Aug-ustas·I>dncezas, seri.ll'.ãté uin ponsanwnLo
dida. PropOz, portanto, o meu nobre collega que esta mate- de eortczia ... (apoi~dos). como é; pois.• que o. nobro ex-mi• ria fosso adiada e remellid,L a uma commissão ; mas a camara nistro do imperio, vendo· tal assumpto pretel'ido por uma
dos Srs. deputados cm sua sabedoria rejcituu este adiamento, outra resolução, que ~ep'ois quaJIOcarci, deixarin. de zelar· do
approvou o projecto em 1a discussão, e fez mais, votou adis- irléas !(U!l se lig~vao,._como · já_diss!l, á dignidade e prêstigio_
pensa do intersticio para tratar seguidamente da 2n discussão do poder ? Devlil som. duv1da. op·pór-so a urgencra .dessa
dellc, continuando a preterir assim a proposta do governo. resolução, devia addi!f.la~ .E desattcndido pela maneira llOl'- ·
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que foi; e devia tambem·. zelar. da sua ltonra e 'punduno1·,
Senhores, o requeri!Uento de adiamento proposto na cama.:
pedihdo, como pediu,_, sua .demissão. (Apoia!lo~.) ·.·. ·
ra dos Srs. deputados pelo nobre ex-ministro do imperio era,
Eu, portanto;; senho"í·es,:•.não .tenho senão que render elogios no meu conceito, um dever de ministro da corOa·. Um minisa esse· illustre pau~is.ta ~;,lambem ao ministerio que o acom- tt·o da corOa vendo que tinha.. siJo preterida a discussão de
p~nhou; _não lhe restav-a por certo outra verôua de ·l~onra, uma. _proposta ~o pode1· execut1vo· sobre um objecto de tam~
mnda quando nilo. houvesse outras causas senão a que tnlhou. nha tmporlancta, sobre um .asmmpto tão delicado. não pod1a
(Ap_oiados.) Agr~rleço~lhe-.pela mi~ha parto: o. ser~iço que- deixanlc.apresen~al' esse requerimento de adia~ento, para
ass1m prestou. ·E um servtco morahsar o es~ado. pohllco em. que o proJecto de que. se tratava fosso remettido a uma.comqu~ nos achan:os; e~ lhe, oll'ereç_o meus rcspettos.
· - · missão.; -Benl~ores, do· que se. tratava.na ~p.ropos.ta. do poder
E cst11s constd~raçoes, Sr. pres1dcnte, sobem, porventura, de oxeeut1vo ? E.ra de algum ,ObJecto .rJue exCitasse d1scussão ?.
vulL~, quando se olh!l::~,ara a resolução,· a quem se dava. u~- Não, e a camara _d.os Srs. deputados o provou na. sessão de
genc1a, ou prefere.ncta.-umra o assumpto a que se deu pr10n- hontem votando sem discussão ~s~a proposta. Pois o que era .
da~ e sobt'lf ~ cons1gnaçao de fundos pa!'~ o dote ~as A~gustas a. p1·oposta, senhores ? .~ra O· ped1do: de llm c~edito · p~ra. saPrmcez:ls I Eu, no Jogar do nobre<>ex-mmtstro do 1mper1o,- não- ttsfazer. as rlespezas q.uc poucos dms antes tmbão s1do desó ·teria pt·oposto o·adiamento, corno declarado que um tal crctadas em uma lei ; era o pedirlQ. de um .. credito para dop~oject~ nãcr~ h!lvia de passar, porque eu me ~ppunll_a, o.u cu tação. c mais rlespez~S'l'elativas ao _conso.rcio de Suas A.l.teias
nao serm m1mtro. Na verdade até agora atnlia ?ao VI um ·as prmcezas brasil01ras. . . .
.. . ·
. --~
:
f~ndam,ento. pt·ocedonte para ·uma tal r~solução, e. st.m contra. :· ·B.em, senhores,. ~ssa proposta. passava immedlatamento,
Não prostg-o; ~ontento-ll_le. co~ man~fcstar a op~nüío de que pod;a se tratar. depois do proj~cto relativo a naye_gação. er!lre
por todos os tttulos o:numsterJO reLirou-so mmLo honrosa- os lMados-Umdos e o Bt·astl. O nobre ex~m1mstro do Jmme.nte. (Apoiados.) .. ·· .. · . : . . .
,
. · perio estava ali. para as5istir a dis~ussão ·uo sua. .proposta, e
..Quanto a.o-novo gabm~tc; .d1re1 apenas q_ue espero ver como m~ parece· que d9,via, .com toda a razão; pedirá camara que
eflc pre~en.de proceder· accrc~. dess.e proJecto. ele subvenç_IT_o, a?msse .o. projecto· a resncito do qu~l-so tinha _pedido urgen~
tun.to mats notavel, porque· 'Ja mo~1vou a rcürada do nums- eta, ·tanto ma.is que era .o .propl'io minis-tro cl9 imperio quem
~~~r o. seu antec~ssor. Elle. nos arna~lÇ~t no seu progr~mma ...d~c~irit'vá em ;seu rcquerimcnlo, ql!o· fosse _esse projecto á
weas de cconom1a i quero ver se ~s Hleas de cc_onomta CE-: _cqn:tmissüo para clla dar com lll'gcncia. ;seu parecer. Na~a ·
_meçã_o fazendo sacr1fic10s tacs como dessa subvcnçao, que nao -mms ·sensato, nn.da mais. razoavel, naua majs digno do ·nobre
é só moportuna:. .
.,
.
· ex~minislro do imperio.
·
•
. ..
· . ® 1'9r. ~o_uza )Fl'IUleo : - Eú.creio qu·e não ha duas
P01:tanto, esse. illustrc brasileiro, que ·me. mer.ece o m~is
opiniões ácercado ministerio que se retirou ; todos cçncordão vantaJoso con~mto pelos seus talentos, pela sua·tllustraçao,
em ~ue ell~ pro.ccde~ como devêri. (.tipoiados.)}J.as. n~o pu_dé· pela .sua moraltdad~, _pela sua _probi~ade c por outras bell~s
ouvrr em sJlencJO a mcrepação que· s~; acaba de fazer 14 ma lO- q~a.!I.dades que o drstl!1gucm, nao p_otha ve1· sem grande pezar
ria da camara dos Srs. deputados .. · - · : . . .
rcJet~ado o scurequ~nmento de .auram~l~to, e votada,,a~nda,
A ques.tão não era entre a proposta de .votação ·de deppts votada. a d1spe~sa do. mterst~cro pm·a entr·ar. ess.e
fundos para o consorcio das serrinissi,mas prin?ezas, e a do· prOJecto em seguntla d1scussão co!tttnuando~se a .rre.tem
navega cão por vapor .entre o llr·us11' e. os Estado_s Norte· aswn a proposta do poder. o~ccuttvo. sobre .um·-Objecto do
Americãnos. A maioria· da c'amam dos Srs .. deputadós, que tamanho nlcance; ~ Sr. presidente,. ·a discussão dll :honte~
~stava assignada em numero .. t!.li 10 ~o. projeçto p~ra essa mostrou que. o pr~Jecto de. IHII'~gação entr~·.os Esta.dos~Um·
subvenção, vendo~o combattdo, ·ach9u que tmha razão de dos e o .Brasrl bavra de softrer ats_cussão,. · ·· . . · . :·
sustenta~ lo, não em comparaQão, porrJ_'ue_ não ha compu ração
01;a, se~horcs, qu.ando nós sabemos que o. C!:edttt> pedi(!O
nenbum~ éntreesse p1·ojccto e a P!'oposta.davotação rl.é fundos, era aa maro.r urgeucw., 'quando· nós temos npt1e1a dada. pelas
mas, porque- tinha compromettruo com s~as ass1gna~uras folhas,_e ate pareço-me que pela folba .o~cml, de que talvez
os seu vo'tos e os sustentava. A qucst.ito for, portanto, mal amanha ou dcpo!s ebcgarào dous pnnc1pes;. e quando se
collocada ql.Jando não houve nem podià haver da parto· da póue presumir, embora não Lenhamos noticia ollicial, por que
maioria, ncnhup.1a disposição pal'a embáraçar, nem mefmo não podemos Ler, que tud_o isso teqt relação co.m o _objecto ~a
para demorara votação dos ci·euitos. Os deputados, que Linhão proposta do governo, creiO, senho~ns, que bavra~tod<t a razao
assignado o projecto de navegacfio, votàrão-a favor deli c, e o rma se:ppt·cssar, quanto fosse pusstvel, a passagem dessa-pro·
mini~tro que· o combalia foi ve1Ícido ; . eis o qu~ houve, scín posta: c dat· o credito pedido com. t.anta .urgencia. . .
rchtCi10 nenhuma com a outra tjuesliTo. .
Po1s, ~cubares-, qualquer ll11Uistro não. reputana unta
l'Ór consequencia, niTo posso admiltir ô pensamento do ~cr·rota a ·approva~ào da urgcncia, para discutir-se :a .pronobre senador que disse qu~ o projecto de, ~avcgação ~~ve JC_~Lo de ~avegaçilo, c a J:cgci~fi~'do. n~iamcnto .d~lle,,_para
ser ccndemnado como tcnrlo suJo causa da reltrada do m1ms- nao continuar a ser prctcr,1da a drscussao dtt pt·opo.st(1: ?;,...
tcrio, quando não foi. E'_ esta a minha opiuhio, e entendo ' Eu dcc!aro.GOm toda a fraqueza; não tive aiJld~;,,a· ~onra
que não é.merecida a.incrcpaçito feita á maioria da camara de ser mrmstro da corôa; mas, sem~ achass.o~no:.Jog~r em:
dos Srs. depulitdos.
. ·
que s~ achou. col!oca~o o Sr. conselheiro Jose .Bontfac}_O . de .
· O Sn. -SILVEIDADA MoTTA:- Ningucm accusou ; V. Ex. Andt:ada e ~tlva, fm:!a a ~~claraçito :de 9ue a.l)rgcn? 1 ~;9u.
é' que e·t 1t defendendo os que derrotút•ão oministcrio.
depors 0 adwr~cnto lmpottuva, para _mun ao,. ~eno~, uma .
•
, l)'
.
.
•
• .
•
•
questão de gobmcte. Não compr~mettcrm ·a;onln_t,ao de,111e_u~ .
o l'!r. l!t. lilanoet:- Sr. presidente, ~~~to VIVO pl'r:7:cr con1panhciros, parqué com ellcs não tinha .cohyersado; mas).: ·
em obsen:ar que no senado mlo ha, du.a~ op1!uões a 1:espc!to pára mim decididamente era. qucslüo · de:i.g~bi!t~'té; ~e, }e ·
do -procedimento nobre que teve o numsteno de Hi de Jil- a urgcnciã fosse approva.da, corno foi, ouq.uanilo-..n:!ldla·
. nciro em rctirar~se (apoiado?), niTo aba.ndonando se~ collcg~1, monto foi rcgeitado·: cómo tamhem acontece~,".eiC'i~m~dia
mas acompanhando-o na ret1rada,· a~sm1 como cst? se havm tamcnte faría o que fez o Sr. José llonifacio. - .. :.~>
. _, lll:estado a fazer parte do ~nesmo gabmeto e a. coadJuvar seus 0 Sn. FoNSECA: ;_..Obrou conio. devia obrar' :nicdisonjeio
. co!legas cm beneficiO do e!:ltado. .
•
·t d·..
.
.
' ·; ~ <: ·.
'Digo, s~. presidente,, que' sinto vivo prazer cm observar rnlll o l~SO.
. . ' . :·' .
. ..• ·.:~.:.·: ~·:
_ebta unamm.1dauc no,sc~ado, porque epa é umc. prova ~a .. O Sn. D. RI.NORL:- Crew., senlto.re~, -q~e todo~:~s, lJli' ·.; ~ ,~:·:F':..
nob~er:a ·d~ carnct~r dos. tll~.strcs ca~alhcrros que compuze.rao mslros q~e se ach~ss.em na~. ~lrC~?l~taocms l'm que.~?,}l~hOil' .
o mrm~ter1o de .~à . de Jane.li'O (apowdos) ; . é uma pr~v~ da aqucllo drg-no hrasJlOJro Jlfatrc~nao o;~lCSll}? .~cto. f::··,;; , .,;~
<lbnegaçiTo com que esses tllu.str~s. brastlerros renunctarao o o Sn. Sour.,\ FnANco: _Mas não se póde 'dizer que· havia.,
podor; é uma prova do que eu d1sso. uesta casa,, quando 0~1 da parte- da maioria inléncão do se opp<lr 'iÍ proposta ~do ....
uma das sessões passadas assevcrct IJUC o gahrnctc ·baVli:l governo
•
. .·
• .
. ·
.
_ 1•
·
. ·
. subido pelo voto c apóio do seus 1\!nigos, ohavia de retirar-se
qunn~o cstivc~se cor 1 v~ncido de que lhe faltava esssc voto
O ~n. n. MANOEL :- N<LO posso entra~· nas mlen~õe~: .....
·
O Sn. VISCONDE DA lloA-VIsn: -lUUito b.em I
e a.po10.

...
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•

consideração, se Jhe dei sempre o meu fraquissimo apoio,
c.omo posso cu recusa-lo ·a um dos n~ssos amigos mais prestimosos; a um dos home~s que· mais se esforçárão pa~a a.
conservação do actual gabmcte? São factos passados comigo,
sã.o factos averiguados que-eu vi nas I'euniões a que assisti,
e em .que comparP.CCil. o illusti'C senador que hoje tlio dignamente occupa. o lagar de presidente do conselho c ministro
. da ju~tiça. Como eu pJsso deixar desde já de hypotbecar o
meu apoio ao ministerio actual, cujo .chefe é no meu modo
de pensar um dos brasileiros distinetos que conheço?
o Sn. DIAS DE ·C.umLno :-Apoiado.

da camara
que mo serve de.regra nesta occasião,
·
Senhores,. dado ess~. passo, é evidente que o' illustre Aneirada n~.o. :recuava mms ; .dado esse passo, declarando elle a
seu~ a~1goa n,o saliio da. camara, que não era mais ministto
porque Ia ped1r sua demisaão, naturalmente os. scu6 illustres
co!legaa b~!ião de ~ornar. o .negocio. como dcllcs , proprloe, hav_1ao de _praticar o acto que p1·aticárão, reunindose, com~ d1sse o Sr. ex-presidente do conselho, e deliberando
quo d<lvJão aco.!llpanhar o seu collega e solicitar a demissão
do ministerio.
·
··
A corem vendo a consideração com que a cnmara.dos Srs.
O Sn. D. 1\IANOEL: -Como posso eu deixar de concorrer
deputados tratava a um de seus membros, além do conheci- com o meu contingeitte pnra que elle_desempenhe o promonto que tem. dos talentos, da instruccão, da probidade e gramma que se diz vago, mas que no meu modo de pensar
indcpendencia do illustrado Sr. ex-presidente do conselho, é um verdadeiro programrna. que elle apresenta?
honrou o Sr. conselheiro Zachal'ias, chamando-o para orgaVago, scnbo.res?! Pois programma é uma dissertação ou
nisar o ministerio que devia substituir ao de 30 de maio; c, é um complexo de princípios e de regras que se desenvolvem
com effeito, senhores, 0 illustre Sr. conselheiro Zacharias depois com o tempo, c que sorvem de norma á- conducta do
tinha obtido unanimidade de votos na camara dos Srs. depu- governo? Onde é que os nobres senadores observárão esses
tados para occupar o lagar de honra que· ella dá a um de progra~mas-disscrta~ões? Pois porventura os programmàs
seus membros. O Sr. conselheiro Zacharias tinha figurado dqs transactos ministerios não são pouco mais ou men·os
na politica do paiz, mórmcnte nestes . ultimas tempos, como como este? Porventura os programmas dos governos dos
se sabe! -sem,pre em primeiro l?gar. ~u, senhores, ·.Po~s~ outros paizes. -qu9· v-êm são como .este? Como, portanto,
!aliar disto, porque fm companben~o do Illustre ex-presidente achar-se vago ·um piiOgramma que contém, que encerra
do c.onielho. Entrou_para o ministerio, prestou ao· seu paiz 0 p1·incipios süós. e luminosos? Não me pare.co !fU'l. nesta partà
serVIÇO que póde; V. Ex. ·c o senado são tcstemunlias da tenhà razão o nobre. senador pela provincia. de Goyaz.
·
dignidade com que ~este illustro brasileiro se portou nestc1 Senhores, eu não sei se o ministerio a'Ctll.al. é continuador
casa, constantemente na tribuna respondendo sempre com da politica do mil,isterio passado; o que·amrmo, porém, é
attenção, com respeito aos senadores que lhes uirigião as que os homens do ministerio ·actual commungavão nas idcas
suas obseryações, mostrando conhecimento· das mntel'ias da politicas do ministerio passado, commungavão .nas idéas posun. repartição,, e dando provas do zelo~ que o distinguia líticas .do partido progressista.
·.
. .
pelo .bem do paiZ. .
.
·
Portanto já os nobres senadores 'vêm que, uma vez que
Pois. senhores, então ostava o illusl~c ex-presidente âo são Od homens do mesmo rartido progressista, que são os
conselho no apogêo, eu lhe dil'igia aqui a expressão do·meu homens que 11pprováriio, susteníá1·ão e defendêJ•ão as mesmas
agradecimento pela maneim· por que elle iC comportava, ·cu 0 idéus, a marcha politica cm geral do ministerio actual deve
defendi, pou~as vezes, é verdaào,. porque não ~ude s~mpre ser a mesma •la. do. transacto; na administracão é possível
fazê lo enn1sta do meu estado de saude; defend1;.;0 algumas que em um ou outro ponto divirjtlo, é possível mesmo que o
vezes de accusações que se lbe fazião ; hoje que já nüo se ministerio passado commett<·a;e erros, Isto é parti! bit da bupód~ atrribuir á lisonja, e cr~io que cm tempo nenhum sc me .manitlatlc, c tamben. é certo que o. ministerio actual ha de
po<ha fazer esta censura ; boJe, senhores, eu venho render a procurar corregi r ·estes erros. lUas eu, senhores , não
homenag-em ao Sr. ex-presidente do conselho e a seus cx-col- tenho duvida da. sinceridade do programma, não tenho o
legas da minha gratidão. pelamaneir·t com que se houverão menor receio do quo o actual gatiinete presidido pelo meu
nestes sete mezes e meio· em gue estiverão no poder. Ca!Jiu, nobre amigo, o Sr. conselheiro Furtado, envidará todos os
não cahiu, senhores, retirou-se o mimsterio com a maiot· esforços par~ cumprir as solemn.es pr:>mcssas que fez pcran(o
l10nra, e retirou-se por tal maneira quo está hab1Jitado para o senado. A1nda temos alguns dws de sessiio, St·. prcs.idente,
i'uais dia menos dia voltar ao poder, quando lsso for do c entào abi se verá a sinceridade d:~s promessas do hobre
agrado d~ ·corOa; rct!rou-s~, fazendo todos os. esforços para presidente do conselho.
~
bem serVIr ao seu píuz, rctn·ou-se com a cons1deracão c rcsPeço .. ao senado sem excepção de pessoa que, pelo·
Jloito de seus próprios adver~arios. Emfif!l, senhores, paiz ha menos; por ora., não ponha obsta·culo á marcha da adminisdo um dia tomar em con'sideracão os servicos prestados pelo tràçiTo; peço ao senado por honra _de nós todos,· por honra'
ministcrfo de Hi do janeiro. • , . • · .
do sy~t~ma que nos. rege, que, discutindo o orcamcntocom
E. aqui seja-mo licito fazer uma obsorvaçilo) que me ia cs- aquclla sabedoria com q'ue o tem feito,permiüa qué elle se possa
capando. Quando eu disso que observava com verdadeiro votar nestit sessão, quero dizer, contando com alguma pro. ·
prazer a approvação plena do senado ao comportamento do rogaciTo, porqur. hoje P!lrcce ·que e.lla é indispensavel; peço, ao
ministcrio, esqueci-me do tocar em uma circumstancia de senado que, tr,nrlo em VIsta a cstrCJtoza do tempo, não prive o
que agora vou fazer menção. A' primma vista, S1·. pz·esi- paiz d.e uma lei de orçamento, quando o nosso dever era fazer
•
dente, a retirada de um ga~inete nas circumstancias difficeis duas nas duas sessões.
• ·
em.que se acha o paiz, e principalmente em relacão ao 1\xle- · Ô Sn. SJLVEJR.\ nA MoTTA: -O nosso dever está se
rior, poderia parecer um acto do menos coragém; porque, fazendo.
quando as cousns chegão a este ponto, o ministcrio. cm ·re·
0 Sn. o. ~IANOEL : _E' um pedido que P.stou fazendo ao!!
gra, parece que- deve conservar-se no seu posto. Thlas per- 1
1
A
1 t
d ·
gunta-se: o ministcrio poderia, apeza1· destas sérins obser· no Jres scnar ores. gora, se a gum empo c mazs se gastou
.
d . d
na outra. camara co!n !1 discuss~o do ~~·çamento, procuren:tos
vagões, conservar-se no seu posto epois 0 acto praticado reparai' esta falta, hmttando ma1s as discussões, restringindo~
~om o Sr· ex-ministro do impcrio? Nu o era possível.
nos mais aos objcetos da maior importancia, em fim fazendo
O Sil. FoNsEcA:- Nüo em. ·
e lm que, np~zar do temp.o que o orçamento gastou na outra
o Sn. D. n!ANOEL :'-Por consequcncia retii'OU-SO bem; e camara, aqm pos5a tCJ'Jl1IníU' durante a prorogacão que o
tanto isso não ~ra passivei, que os proprios adversarias desse poder morlcrarlor houver (IOt' bem fazer da presente sessão da
gahinelo lli10 mencionúriio esta circumstancia, po 1·quo vir11o as5em'blóa geral legislativa.
·
. . ·
bem, com a pcrspicacia que têm c com imparcialidade do ~O. Sn; 1° SllCnBTAn.IO dou conta, nest~ discussão, de dous
que dão provas. que esta razão não podia nesta occasiiio offic10s datados do lioJo, do Sr. coMelhetro· Carlos Carneiro
prevalecer á vi~ta do que se tinha passado na camara dos !lo Campos, comrnunicando que por decreto de 31 de agosto'.
Srs. deputados. ·
ul.lil_llo houve por ~em Sua Thlage8tade o inwerador nomea-lo ·
Agora, senhores, .passando ao ministerio actual, so o illus- !ntm~tro e secretano de estado dos negocios da fazenda e .
tro ex-presidente do ·conselho .. mereceu-me sem pro a maior mtermo .. dos de estrangeiros.
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Inteirado.

Pass~ndo-se li

votar sobre a proposição da camara, dos deputados que approva o decreto q,ue alterou o contr~to cei~M
brado em:17 de dezembro de 18o9 com a companb1a .Brasr. loira de Paquetes a Vapor, cuja 1a discussão ficám encerrada a 30 de agosto, e não se podendo proceder á votaQilO por
falta de quorum, ficou ainda encerrada a discussão.
O Sn. PRESIDENTE deu pára ordem do dia segu.inte :
.1' pal'le (até o meio dià).-ta discussão das seguintes pro~
posicões da camara dos Srs. deputados:
ti, autorisando o govern·o a mandar admittir á matricula
em qualqüer das faculdades de medicina do imperio o estudarte Bernardo Teixeira de Carvalho Junior ;
~a, a mandar pagar a D. Serafina de Arruda Camara,
viuva do Dr. José Frarcisco de Arru.da Camara, os ordena.dos que. a este éompetião como juiz de direito, com o parecer da commissã9 de fazenda ;
.
2a discussão, dos seguintes pareceres da commissão de
constituicão :
1°, déclarando valida a eleição primaria, novamente feita
em 15 de maio ultimo na parochia do ~lorriubos, do 7° dist~icto eleitoral da província de .Minas;
.
. 2°, declaraitdo valida a elei·ção primaria a que novamente
so procedeu na parochia da Villa do Patrocinio, da dita pro'Vincia, por ter-se annullado a quo se fez em ·setembro do
anno proximo passado ;
. · ·
3°, declárando· nulla .à eleicão primaria da parochia de
S. Caetano da Vargem Grande,· pet'tencente ao collegio de
ltajtibá, da mesma província, e que seja responsabilisado o
.subdelegado da di ta paro chia pe1a intervencão índebita na
mesma eleição; ·
• .
·
2a. discuss~o do parecer da mesa n. 27 sobre a publicacão dos debates do senado;
• O r~sto das matarias já. design~das.
.
~apqf;te (estando presento o Sr. ministro].- Continuação
da 2a discussão da proposta do orçamento.
Levantou7se a sessão á 1 hora. e 20 minutos da tarde.
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Comparecêrão logo depois os Srs. Dias Vieira, Zacbarias,
Candido Borges, Souza Ramos, .· Si.veira da Motta, Carneiro
de Campos e Furtado.
··
· ·
··
J?aJtárão ·côm cau!a participada os Srs. barão de Airtonina,
barão de Cotegip-e, barão de Maroim, .barão de Quarahil'h,
Candido Baptista, ·Eus!lbio, Paula Almeida, Paula Pessoa,
Almeida e Albuquerque. Sinimbú; ·Souza e Mello, Piincnta
Bueno, Fernandes Torres, marquez de Caxias, Ottoni· e v'iiconde do Uruguay
·
F9i lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sr. 1osecretario deu conta do seguinte
,
EXPEDIENTE.

Officio' de 31 ·de ag-osto proximo findo, do Sr. deputado •
Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá;. communicando que, por
decreto da mesma data,. houve por bem .Sua Magestade o
Imperador nomea-lo ministro e .secretario de estado des negoci_os da agricultura commercio e obras publicas ..Intmrado. . .
Outro do .1 do conente, do Sr. deputado José Liber~to
Barroso, co'llmunicando qMe, por decreto de igual data, houve
pol'bem Sua Magcstade o Imperador nomêa-lo ministro e se~
cretario de estado dos negocias do imperio.'-lnteirado.
Outro·_ de 1 do corrente, do ministedo do imperio, acompanhando por cópia o seguinte :
·
.
cc Decreto'n. 3,305, do 1° de setembro de 1864. Proroga a
presente sessão .da assembléa geral legislativa até o,dia 12
do corrente mez.
« Hei por bem pro rogar a presente e,essão da assembléa geral legislativa, até o dia 12 ·do corrente mez.- José Liberafo
Barroso, do meu conselho, ministro e secretari() de estado
'fios negocias do imperio, assim o ténha entendido e faça ·
.executar.
"cr Palacio do Rio de Janeiro, em o 1° de.setemhro de 1864,
43o da independencia e do imperio.-(Com. a rubrica de Sua ·
Magestade o Imperador.)-Jos6 Liberato Barroso. ir ' :·
Na fórma rios precedentes dos primeires te_mpos d9 senado,
declarou o Sr. presidente que era recebido o decreto com
muito especial agrado.
.
· .· .
Outro officio do ·J o do corrente, do Sr. conselheiro Henri •.
que de Beaurepaire Roban,. con.lmunicando támbem que, por
decreto de 3l de agosto proximo findo, houve por. bem Stia.
E~12 DE SETEMBRO DE 186t
~Iagestade o Imperadot· nomea-lo ministro e secretario de· esl'RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ÀDAETÉ.
tado dos.negocios da guerra;-'Jnteirado.
. ..
·
Officio de 1 do corrente, do. 1o secretario Ô1!- camara dôs
S UM~unto . ..:...Expediente . ..::.. Officio do Sr. dep,utado Jesuino deputados acompàn~ando as seguintes ·propostas do poder
~larcondes de Oliveira e Sá.-Outro do Sr~ deputado José exocutivD com as emendas da referida camara:
: .· . .
Libr.rato Barroso>-Oútro do ministerio do imperio, acompanhando Odecreto de prorogação da assemDiéa geral.- EMENDA FEITA PELA CAMARA DOS DEPUTADOS A' PROPÓSTA DO GOÜutro do St:. general Henrique de .Beaurepaire Roban.. -:- VERNO, QUE FYXA AS FORÇAS llE TÉRRA PARA O ANNO FiiiAN· '
--t, utro da camara dos Srs. deputados, acompanhando procEm o DE 1865-1866;
·
. . ·•
. ":·
postas. do' poder executivo r . com as emendas da referida
cc Aasscmblé11.géral decreta :
· .
.
c~m~ra.-Outro acompa~hando uma proposição.-Ordem
cr Sejão substituídos ot: artigos da p1·oposta..pelQ seguinte:
do tlta.-1a parte.-.lUatrJCula de estudante.-Dispensa de
cr Art unico. As disp.osições da lel, que fixa as forcas de
intersticio.- Pagamento a D. Seraphina de Arruda Ca- terra para o. anno financeiro de 186.4-1865, cóntinuniáõ'em
mara.-Parecerc~ da .commissão do constituicão ácerca de vigor no anno financeiro do 1865-1866.
• . .. .
· eleicões.-Parecer da mesa n. 27.-Discurso·e emenda do ~r· Paço da camara _dos d~putado~, .jo de setembro .de 1864.
Sr. 'Ferraz.-Discursos dos Srs. visconde de Jequitinhonha -Barão de Prados, prestdente.::- T. Franco de ~lmeida,
e Ferreira Penna.-Emenda do Sr. Silveira da ~lotta.- 1o secretario.- Pedro LúizPereira de Souza, 2o ,secretaDiscursos dos Srs. visconde de Jiquetinhonha e Silveira da rio. »
1\Iotta.- Companhia brasileira ·de Paquetes a Vapot·.- EMENDA APPROV_ADA PELA GAMARA llOS. DEPU.TADOS A' PROPOST'
Emenda do Sr .. barão de Antonina.-Discursos dos Srs.
. F~rraz e Paranhos.- Requerimento do ultimo senhor.- DO GOVERNO QUE FIXA AS FORÇAS DE. MAR PARA OANNO FI·
Discursos dos Srs. Ferreira'Penna e visconde de Jequiti- NANCEIRO DE 1685-1866.
· nhonba.
cc A assembléa geral decreta.:
.
·
· .
I"
A's 11 hora·s da manbã,. ac~a~~o-s.e presentes os Srs. vis- ct Sej~o sub.stituidos .os artigos da P.roposta pelo seguinte:
conde de Abaeté, marra, Te1xen·a de Souza visconde de cc Artigo qmco. A._s dtsposições da le~ que fi~a a força naval ..
Sapucaby, Jobim, Ferreira Pcnna, ]fendes dos S~ntos Aràojo par~ o anno finnnce1ro de 1864-1865,. continuaráõ em vigor
Ril>eiro, Souza Franco, Ferraz, D. DJanoel barão de' S. Lou- no anno financeiro de 186ô-1866.
·
renço,.. maroucz de Itnnhaem, visconde de Suassuna barão de
cc !)aço da cnmara dos deputados, em o to de setembro do
1\furitiba, víscondo de ltaborahy, Siqueim e Mello ~Fonseca 1864 . ....:.. Barão de Prados, presidente. - T; Fra·nco de AlDimtas, Paranhos, Rodrigues Silva, Souza Queiroz' Pompeu' meida, 1o secretario.-. Pedro Luiz Pereira de Souza, 2o
M.arqucz de Abra~~es, Dias de Carvalho, Cunha Va'sconcellos secretario . ..:.. A' imprimir.
v1~conde de Jcqmt1~honba, Nab1.1c~ 1 barão de Firapama, e Outro de igual data. acom~anharido a seguinte proposição:
"VISconde da Doa-V1sta, o Sr. preswcnte abriu a.sessão;
cc A assembléa g~ral resolve:
A

/
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. << Art.1. 0 Fica o governo·autorisado a conceder uma etapa
aos officiaes, q11e servirl!:o. no. exercito · durante a luta da
independencia, e que a re'quererem.
·
·
'< Art: 2.° Ficão revogadas as disposições ê"m contrario
<tPaço da camam dos deputados, em o ·to de setembro de
1864.-Bariio . ele ·lJraclos,· presidente. - T. Franco .de Almeid.a, 1° secretario. - Pedro Luiz Pereira de Souza, 2°
secretafio.~O mesmo destino.·
· ORDEM ·no DIA -1~~ pA'RTE.
. ·JIIATll!CULA DE ESTUDANTES.

o Sr .. vlseomle clle Jequitlnhonha:-Sr. presidente,
.cu ainda continuo a votar pela minha emenda para que· não haja publicacão official dos debates do .senado. As razões que
~s nobt·cs sena~ores .ofi'erecerã~ á consideraçãO do senado,
Inpugnando a mmba emenda, creto eu que nem convencerão ·
ao scnadp, nom a mim proprio ; de modo quo ainda penso
que. é muito util que o senado· ilão. tenha publica~ão ollicial,
o que se ensaie, ainda um anno ou dous, a vm· se podemos
.iivr~r o· thcsou~o .desta cxtraordinaria desp~za. E' extraord}narm, Sr. prestdentc, porque estou convenctdo de. que um. dm
ha de so reconhecer ctulí não é util, nem de íórma.algumá
decente que o senado brasileiro tenha publicação olllcial,
quero dizer, que tenha uui jornal para publicar aquillo que se
llle mandar pliblicar.
·· . • ·
·
Se nós ncro Livessemos, Sr. presidente·, publicação official,
alguns confiictos que têm aqui apparecido entre senadores e.
o nobre presidente do senado não terião occorrido : o nobre,
prcsider.te do senado de um lado querendo que as nossas discussões vão puras 13 limpas de tudo quanto póde ainda posombra enxovalha-las, e o senador desejando :ser visto pelt
povo inteimmenle como-clle é. Oi'a, se não houver publicào
ção official. estamos livr~s disto, porque o publico lla de pu·
blicar aquillo que na realidade fór.
0 Sn. FmmAz :-Se não houver presidente tambem não
haverá conflictos. ·
·.
•

Entrou cm 1n discussão, pmou 'para 2.11 e desta para 311 ,
sem debn.te, a proposiçao da camara. dos deputados que autorisa ô governo a mandar"admittir a matric.!lla,cm qualquer
das faculdades· de medicina do imperio,o estudante llcrnardo
Teixeira. de Carvalho Junior.
A'· requerimento verbal do Sr ..Mafra foi dispensado o interstício para a 3·\ discus·são da dita proposição.
.
PAGAniENTO A D. SEUAPlllNA DE ARRUDA C,\MAnA.
Seguiu-se em .1 u discussão que ficára· adiad~ a 26 de
agosto: passou pam 2'L c desta para 3a, 'lambem sem debate,
a Jlroposicão da mesma camaru autorisantlo o governo a
mandar p<Ígar aD. Seraphina do Arruda Camara os ordenados
que compctião .a seu iliHido mnrido o Dr. José l 1rancisco de.
Arruda Camaf·a, como juiz de direito, sendo tomado em consideracão o parecer da commissão de fazenda.
,
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONITA :-Por forca ha de ha~
EntJ:ártio depois cm 2r. ·e ultima· discussã?, succcssiva- ver presidente. ·
.
·
•
· ·
merlte, e forão sem debate approvados, os segumtcs pareceres
0 Sn. FERRAZ :-Não.
·
da commissão de constituicão:
.
to ácerca da eleição primari'a. da paro chia de Moninhos, O Sn. VIsàoNDE DE J!lQUITINHON!IA ~ - Perdôe-me V: Ex. ;
·da província de :Minas ;
.
·
.
. o nobre presidente do senado tem pretendido c pretende de
2° ácerca da eleição primaria da paro chia da villa do Pa- boa fé, isto é, cooscienciosamente, que tal ou tal expr.ess~o
trocinio, da dità provincia ; . .
. .
. não deve ser publicada nos Annaes do s~nado ; o ~~nador
3° úcerca da, eleição primaria da .Parocbia de S. Càetano entcnd~ que dev~ apparec~r perante o Im~lJCo ~al qu.~ é; se
da Vargem Grantlo, da mesma provrnc1a.
,
. se trata de allusoes, quer que a sua al usao seJa pu~hc.ada •.e.
·
~~nÚcAc.Ão nos DEBA;ES. DO SENADo.'
· · · se se trata de apologo, quer que o seu apologo .J!Oja publr,
. .
.
.
. cad?; se se ~mta, r:,eja do .qu~ for, d~ am~qi~u.ri,· que e!le
feve logar a 2.t e ultrma dtscussuo do pat·e~er da mesa quP.tra fazer, Julga-se com du·mto d ver puhltqa~o no seu d1s·
n. 27 ·sobre a ~ubli_ca_são dos deb~t.es do senad~, com curso este seu a~phiguri, esta sua. allusão, ~~te seu a~rilo~o;
a emenda do Sr. VISconde .de JeqULtmbonba offerecrda na nias o-nobre pres1dent0 do' senado JUlga que tacs amphrgurts,
ta discussão..
tal allusão, tal apólogo não devem ser p)lhlicados no j~1:~al
o §t•. J•'el'l'az: - Sr. prcsident~, eu tenbo do offerecer da casa, nem appa~ecer nos nos~os ~n~des .. Se nós n~o trver.·
a seguinte emenda (lenclo) : cc Que o contrato não possa ser mos ann.aes, não t1verm?s pubhcaçao. of~i'cml, qual e a conpor mais. tempo. do que um a,nno; que ·as ·actas ·.sejão Im- sequencm? ,Que tal conllte~o não ·se da1:a, ~arque q~em hou·
Jlressas nos Annaes do senado c não em separado.>>
ver de pubhcar O$ nossos d1scursos pubhcara como vm, o que
_
.
• ,.. . .
,.
na realidade se passou; é mais uma razão que tenho para
O Sn .. BA.nAo DE PwAPA!ftl. • - r~so nao, e mutto m.to.
pedir ao senado que abandone semelhante systema.. ·
· O Sn. ~En~AZ: -A primeira em~nda,· Sr. P~!side~te, é . Demais, ~r. presidente, V. Ex. bit pouco l~u nojorrial. .. ·
uma. conc~us,t? daqmllo que eu dt~se na sess~o pa,sad~, em um do~ JOl:naes ... eu agora não me recordo bem .•. tenho
qua~do ~e.cnd1 o parece1·, a scgund~ Importa um:l enonom1a a memoria j~ um pouco estragada ... não me recordo bem em· .
d~ Impressão. Nós podemos, p~ssmr as actas do senado no que jornal foi ... mas creio que foi em um jornal aqui ·da
vo_lume dos Ann~es, acho que e excusado haver duas p;u- capital. .. que no parlamento inglez em uma sessão votábhc~ções, um.a das actas c outra dos Annaes do. senado. Não rão-se tantos centos de leis...
·'
duvtd.o, porem. , que a parte que falta ale o presente
.
·
.
. . ·
.
seja· impressa como propõe a mesa; mas em separado
O Sn. D. niANoEr.: - Fot no It!ercanttl.
acho múo, (le ordinario não possuímos mais do que os tinnaes
O Sn. vrscONDE nE JEQUJTtNfiONIIA: -:.. •.• que ·se fizerão
do sena ~9, é lima obra• que fica alri. no arc)).ivo para um ou tantos centos de intcrpellações...
. ·
outro curioso, e nem mesmo ba necessidade;
•
-~
.· · ·
Os An11aes não fa?:cm mais do que descrever o que so ·O "Sn. FERRAZ: - 116..
· passa na sessão, o liistorico della acompanhado das di seus- o Sii. D. ~IANOEL: - Centos não vi.
,
.sões ; mas; se n~o SC quer que isto valha sómente, acrescen- O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINllONIIA: _ .. , em unia palavra.,
te-se no fim da sessão a acta conforme for approvada; teremos
assim não só a colleccão das actas, mas tambem a colleccão cousa extraordinnria ... Eu conhecia ó párlainento inglez,
úos discursos, 0 que· me parece mais conv~nfe~te do quê s.e mas não fazia idéa ..• trabalbárão grandemente II Naquella
estar gastándo c~ uma outra obra que de ordmarro pareç_e-me noite l I!
,
·
·que demanda mator despe4a.
O Sn. D. ~lANOEL :,-A vapor 1...
.· Foi lida, apoiada c po~ta em discussão conjuntame~te a
0 Sn. VISCONDE DR JE'QUITINIIONIIA : ..:_Ora, porque razão
· ieguinte:
não se faz o mesmo aqui, Sr. 'presidente. E' sem duvida porEMENDA.
que nós temos publicacücs officiaes ; se as ·não tivessemos,
« Que o contrato não possa ser por mais iempo que um talvez se fizesse ainda mais ... V. Ex. não viu ba pouco ,que
anno;
.
Yotamos duas ou trcs leis em ... como se costuma a dizer em
<< Que as actas sejão impressas nos Annaes do senado e não um abrir o fechar de . olhos; emquanto o diabo esfrega um
olho? V. Ex. bem o VIU... ·
cm sepaardQ. -_Silva Fcrrat. >>
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l1orlanto, ou cada vez estõu mais corívenéi!lo da necessi- Eujulg~ ~uo a difl'orcnça ha de ser pequena, por que Mo de
dade .do acabar com a publica~:ão official de nossos debates. n~s -obrJgEU' tambem a pagar alguma cousa: por este accresCimo nos annaes; c, se não se fir.er ~is Lo, então ser<í. muito cusO Sn. D. ~f..u>OIIL : -.Libera nos Doniine. ·
toso o acha1· de repente a-acta de y.ma sessão. Entretanto,. se. /
O Sn. vlscor;o& ·oE JEQUITINUONHA:..,-E não s·omos Sómerite o sen'ldo julgar que é·conveuiente ·adoptar esta emenda do
nós que nos queixamos disto, nem as folhas, silo. lambem os· nobre senador, eu não farei disto objecto· de conscioncia.
governos. Eu recordo~me,Sr. presidente, do ouvii· nesta casa
Qua~to á primeh:a parte; adopto inteiramente, ·isto é, por_
dizet·-se gL\C enÜJuant~ s_o:fall~sso tanro com.o .·se .costuma um annosó, por que v~u.·de a:cc~rdo c.om o ·que· tenho JH'O"
raHar no senado·. nã'l era .posstvel haver m1n1st_er1o. dura- posto; e deseJo consegmr; sen4o~es, se f!i'io· passar a mmha.
douro ou que 'fizesse cousa ·alguma. Acabemos com este emenda, pretenda novamente. offerece-la á coosideracão do
cavallo de batá.lha, senhores; lião haja mais incentivo para senado, e a reproduzirei, _até que .seja adoptada. Póde o se fallar m!lito. Um dos inconvenientes que me recordo, qua. senado ficar c~rto de que todo~ o~ annos heide insistir até ·ver
então se allegava, era o regimentb: reformou-se o regimento; o senado dar este .vasso de pro_gresso i e adm!ra, Sr. presi",
muito bem, o mal, poréll}, não fi~:ou curado, continuou: re- dente, que.os senhores progressistas nao a ap 01em...
·
forme-se a publicação dos .debates~.....
'
O Sn:1>.~M~~OEL: -·Eu ·não apoio P.iir ser,progressista".
O Sn. SoúzA FnANco:.-:..,Fique Eó 0 Jomal do Commeí'cio
O Sn. DANTAS :--.. É o 'silencio e silencio d.a morte. · ·
_pa'ra dar o·quo· quizer....
· .
·
. o Sn. VISCONill~ DE JEQUlTINllONUA :-o. nobre ~ena dor pelo . 9 s~ ... D. DIANOEL : -. Q!-1~'0 a publlcidàde~ quero qÜc o
Pilrá, a qu~m ténJlO o habito ·de muito ;lttmuler, parece-me pmz saiba o que nós aqm dtzemos.
·
que· não tem muita razão, o que ttliás S. Ex. tem semr1·e (leO Sn. sü·.vEIRA DA MorrA:--- Apoiado.
màsiado:. S. Ex: c.rê que, 'se nós n~o tivermos publicação
·
~official, será o Jornal do Commercio que ha de dar o. que qui-· O Sn. vrsc~NDE ·DE JEQUITINIIO.NIIA:- Eu. já respondi ás
zer dos nossos debates; não ha dese1· assim, fique tran~uillo razõe~ ~~erecidas no aparte do nobr~}enado,t• pela pi·ovjncia
o nobre senador; não lm de ser o Jornal do Commercio, ha ~o R1o-Grmtde do Norte, e não basta.. S. ]i:x. drz~r ·que isto é ,
de ser o Jornal do Commercio, · ha de sei· o Comia JIJercan- progresso ou que não é, é preciso demonstra lo ou domon..;.
til, ha de ser o J)iario do Rio; .em .uma ·palavra, t9tlos. se. strar .que .nós. e~t~D?._OS em mai?r·gráó· de civilj~ag&o .:do que
hão de esCorem· para publicar os nossos debates, o mais que os paizes mats cmhsados .... (rtn~o~se) e.. qu~ tem adoptado
for possível;. porqu.!J _todo o mundo sabe qinterésse que o o sy?tema representativo, porque pelles não lia puhl!cá~o
povo dá.a. esta publicação, ·e por con:;equen'cia o lucro que offictal em nenhum delles li · · · · .
·· · ·
têm as folhas. em publicar os debates das C<H)laras, tanto . o Sa .. D. MA~OEI. : - Enfretanio hoje em Franca o Monia~sim que õ Jornàl do Commcrcio, apezar de não ser o jor- ·teur pulilica por extenso o trabalho das c~maras. •
·· '
flUI pJficial do 'senado, ·todavia esforça-se para dar excellen-' _o ~R. VlS~ONDE DE Ji::QUil'INHONHA: ~ P.ubliqll~- tambl'm o
tes ex~raetos. como eu já disse na outra sessão, .po1-que? Correw 0/ficwL..
,
. - _ , .. ~
.
Porque tira· di'sto. interesse, e satisfaz assim aos seus assig- , 0 sa·. D. DúNOEL :-.I~to. é o. utra: _que_stão.....'.·
·
nantcs.
··
• · ··
7
O Sn. SouzA FÚNce :_,..Dá eii.ractos quando quer; d,a. · :o Sn. vrsco.NDE DE JEQUITrNHONIIA :-... faca G que quizer
r· h ' 0th ' · ~ d · d
o ·Correio O(fiêial; publique embora .o;Monit6r: o·que asse• ,
CI YP ecana nao · ou. na a.
vero ..é quenão ha em paiz algum represcntativo"publicacão
O sn-. ·DANTAs·: -Havemos do estar á mcrcô d~·bondiule ·official contratada, e paga pelas proprias camaras lcgislativãs.
do Jornal do Conlmercio. . ·
- 1
O Sn. JonJr.t :-Apoiado.
·
• • ...O Sn. ~rscoNo.É DE JEQUITINI!ONIU.: ..;_Não depender1Jos da·
S
J
.
· . . ::.O,. '·. · . ~
.
0 .- R. vrsco~DE DE. EQUlTlNttONnA ·-:- ra, nóo~~ que temo~
bondade .de neilhuma folha: ellcs o farão por· sua utilidade, .é
cslabelecàmos a liberdade c ós nobres .senadores verão como pu~hcacão officml1 '!lOS de.vemos ~olloear atraz de todüs O::;
a livre côncun:encia h.a de' produzir, os. seus devido·s effeilos. P~tzes do .mundo; .P 0 ~ . consequencta não é prog~esso, CO!UO
. Em todo .ó!.ca.so, Sr. presidente., cu. desejo rrue a miu~a.. ~tz 0 homado membro, éregre~so.
. .
, . ,:· _.
omenda. passe; varuos agora vêr· se, no caso de não passar a O Sn: JoniM:-Custa·no6 ruats de 200:000$ com as assem~ '
minha emonda, e1úcnho de fuzor·algi.tmas reflexões sobre as bléas provinciaes: .
__.. .
,·
conclusões do parece1·. Nüo. sei ·se porventura o senado,llp- ·0 .SR. viSCONDE DE. JEQUITI.NnONiiA: ~ .Lem.brou-bem o honr~~ova que nós ten~amos a hberd3-de de receber o Jornal 0/fi-. rado 'membro; .~esde qu~na !\SSembléa geral:não. fôr adoptado
c~al cm nossas.cas~s para-sahc.rmps. com tempo a ordem· ~o .0 svstema das publicações _officiaes, nas assembléas proviu- ·
dia e o qu~ sc.dehbcro!lno ,dia iilltc~edente, !10 caso de nao ciaestambem deixará de sê~lo .. V,; Ex. já sab.e·;QS eft'eitos
termo~ pod1do comparecer.
deste. pess!m~' systema de..publicações .. otliciaes. :nas. :~e,u·J · b..: · ·
'bléas pro'.lmctaes... , .. ·.. . . _
...... •: .. .
. · F ··
0 ' SR... ímmm:.,~ . S:NNA :- á roce cm os.
..
O Sn .. VISCONDE DidEQUITrNUONHA :-Ora, recebermos nós O·Si. Jonm:- Systema da: vaidade•• :·.·.·. . .
.~
o nosso .jornal· olllciaL em nossas casas .n~o é sufficiente, é
O Sn. viscoNDE. DE ,JE.QUIT~tNnó_~aA: ·~-;-· Tenlio, portànt9,,
p1·eciso. que esta mesma ~eliboração se estenda aos Srs. de- sustentado aniinha emi'mda,.desca1·regado a 111inha eonscien..:
Jmtados, porque t<!uhão clles o dire,ito de ·J·oceber .o jornal cia; entrego-a ao bom senso.· do sénado~ .iséqado de'citlirá.·
official. Ora, se eltos rcccherém o jornal official, se for isto· . Quanto 4 emenda do meu nobre coltega.-,pela· p·roviucia .da
uma condição do no:§so contrato, julgo que ·a c_1unara tempo- C'ahía, éu voto pela primeira parte, i) 'péla so!!'undli" estou
raria. nos retribuirá' da mesma fórma e·coll.ocar:l a mesma cou- inclinado a votar pontra, porque não se ganha'niufu .. · ·
dição no contrato. com a sua folha oflicial, pa1·a que, prefe1·indo
O §r. Ferroira P~n~a: ~A consideração ere&peÜo
IJós, tenhámos o jornal entregue em nossas casas. Senhores, que mereceu-me o nobre senador' rela Bahia, autor da priosta ?Ondição não .é onerosa para a folha oillcial da camara ;· me ira emenda, impõe-me odever ile deCI.ãrar'os motivos que
mas e de grande :vantagem para os rcpresent1tnles da nacão. tenho para não ·:da~~lh~ o meu vote, contllluanrlo a sustent.ar.
Por isso julguei que dcvêra dispertar a atteocão de V• ."Ex. 0 par~cer que àsstgnet com q,s m.eus honr'adiJs .collcgas da
a este respeito ; porque quando. houver de fazer o novo con- mesa.
tmto, s2não passar·a 'minda emenda, se leinbre desta conili·
0 SR:- VISCONDE DE Jii:QUITINHONHA.: _Muito obri.zado.
ção. Não faco emendas porque não é necessario.; V. Ex.
v
tomará ·Olll consideracão ou deixará de toinar. conforme
OSn. FERREIRA PENNA: -·A conveniencia da publieaciio
V. Ex. entender.
•
·
official dos debates do senado tem sido por muitas v.fizes disSr. presidente, eu não acho que seja ·de grande ccÓnomin cutida nesta casa, e se então, como hoje, pronu~ciarão-se·
a segunda parto d<t emenda do nob1·e senado!', meu rli»no col- om sentido contrario alg-uns-dos seus mars illu~trados memloga, isto ó, <tuo se acabe a·puiJiic_açiTo se.pat·a~lu. da~ actas. bros. allt>r,an~o como· principal ·raz~o a grande deApeia qu
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·se faz cQm tal serviço, é tan1bem certo que a maioria som- · rnmento CJ)l!l só traz péqueno accrcscim·o do despesa, 'flOr
pro considerou es~a publicação como uma nec~ssidade, oomo apro'Vei~ar-se a mesma composição typographica que se fug
uma condição do·systema reprosent~tivo .. ;. ·
·
para a folha di.aria·: .
·o Sr. PoMPEu:·-:- Apoiado. ·
.-o Sn. 'VJSCúl'iDE DE JEQUITI~noNn.l dá um aparte.
·O Sn. FEnnilmA, PEN.NA: - .•.•• como o unico 'ineio n~o.só o Sn. FEnnEmA PENNA: -Todos ·reconhecem quanto a
f)e fazer. cb~gar. ao conhecimento de toda a nacão as ra- existencra dos Ai!nai!s do ·Parlãmento facilita. o exame e
zões que justiftCão os diversos aétos le~isla'tivos,. e o modo estudo dll 'Qllnlquer materià sujeita ao conhecimento e deli.como ·os seus representantes. desemP.~nh_ão o manda.to que· beração lia~ camanl's.
·
lhes é cor.tfiado; mas tambem de fa.~rlrtar o exame e estudo
·
·
tlas materias; que ficào pendentes de um para ,O Litro anrro, de O Sn. v1sr:oNoE DE JEQUITI:'lliONÍL\ :....:... A fallar a )rerdad~, ·
uma para outra Ieg~s!atura (apoiados).
:
·
ha'Vendo nublicaciío o'fficial deve haver. Annaes; não ha'vcnào
.. Se, pois, a pub.lrcação do!f debates tem todos estes fins, publicagãÓ officiál não UtiVC haver Annaes.
bem se vê ~ue n~o poderá. have~ : certez3: de ~onsegui-lo~ · O Sn. F&nn'EIRA PENNA:- Emquanto· não ·exJotião o·s An·
desde que cha dependa sómente do uiteresse, da boa ou ma naes, era um verdadeiro m11rt'yrio estudar com grande perda
vontade, do .tapritbo, ·ou do espirito de p'àrtiqo das eiliprez~s · de .tempo a origem, marcha, discussão, incidentes e final ·reparticulares, não· cabendo á mesa do SfWado e aos oradores 8Ultado de-qualquer quest~o parlamentar pela leitura do Jor"
ne~ ao mer.os o ~ireit11 do fazer corrigir qualqueri.nexactidãol n~l do rommercio, do Cm·reio Mercantil e do Dial'ip do Ilio,
qlle appareça.
:
quà,.alem de conterem mil outras materias, são i.mJJressos 'em
O Sn. VISCONDE DE JEQum:Nuor;nA: - Poryue-nã(}?
forlnato que torna cxtrenwmcntc incommorlo e dillicil ó tJ~an~,
.
porte ·das co1·Jecç~es para 'fó:·a da Côrte. Hoje, depois de haO Sn. FEnnEmA P.cN'NA:- Porque a· emprcza particular ,·ermos COI1seguido nesta parle liio apreci<!-vel mclh~ramet'lto,
que fizer .a publicacão á sua custa, islto é, ,sem subvencão entendo q·uo em vez de t·ett·ogr·adar, deve-mos lra't~r d·e. apct·" ·
algumad(} estado, não poderá serobl·igada a admittir reéti- fcicoar tfuanto scj;~ possível cssé trabalho, por pareter-me
fica~ões ..• ·
·
tan1bem ma'!}ifc~to a ·utilidade da dê5peza que com ello se
faz.
O SR SILVEIRA DA ~loTTA:- Sem duvida.·
· QÚanto á 'ta p~rte dá emenda.dtl·o~LI~ nobre senacl(}r pel~
.O Sn .. FEIIRlliRA -PENN;\ :- e assim fieàrão os oradores nallia, devo declarar que subscrevi a condição proposta_ pelíl'
irremediavelmente expostos ao desgosto de ver a cada mo- mesa, do poder 0·contràto abranger duas sessões legislativas,
mento adulterados os seus pensamentos e opióiões, 'podendo são. porque esteja disposto a dar desde já o meu voto ne~se
até ser calumniados .e 'f.eridos no seu· credito por.uma .Jiu- sentido, mas por parecer-nos que assim, pod~r-se-ha ..talhlicação infiel o~ apaixonada.
· ·
'VCzobtcr algmni! 'Vantagem para a fazenda publi-ea: no preco
"UM Sn~ 'SENADOR': ..::.;,. Sejão . obrigados os editores a não da publicação. J\ mesa _deverá provocar por mei6 d~ anouirnlterar a substancias dos discursos.
· ·
cios a concUJTencm. do. torlas. as em prezas typogràph1eas que
O SR. FEnnt'lnA PBNNA.: ....: Para fazer-se efl'cctiva essa porventura· estej;io habilitadas para fazer contrato, e á vista
obr.igação será.:necess?rio ~ma legi!laçào especial, éomo. ha das divers~s propostas usará desta faculdade come parecer
em out~os_ pa_1zc.s D!aiS .ad1antados do que 0 no~so q~e re- mais conTeniente. ~e, por~n, o custo da publicaçfio .houver de_
guie. li'l<t clara e mllluewsamente como a mater1a ex1ge; a ser·o m~smo, quer se contrate por uma ~essão, quer por dua~,
publicllg<iq dos,trabalbos- parlamentares, e a responsabilidade entendo que deyera ser preferido o prazo menor.
·
de quem. por qualquer modo os falsificar (apoiados). Em- Sobre a impressão das actas devó. observar' que eu mesmo
quanto porém, não supprimlls esta falt-a, emqqanto subsistir já propuz em outra occasião que foss~ dispensada, por pare·
a n.ossa actu~f legislação .sobre a. liberdade da imprensa, cor-me desnecessaria dft!de que comecou a: ·publicacão dos
crCJ~ que IUil.rto ·POUCO ou nada poderemos -conseguir neste Annaes que devem CÕI)ter sem .a menor ·discrepaneiá todo o
senturo.
. . . .. .
.
teor das mesmas actas · além, da integra dos discursos, rilas 1
Outra questão que tem sido suscitada por vezes é-:-se con- cedi neste· ponto á opinião de algwus cóltegas quando me obvcm mais fazer-s.e a· publicação dos debates por extensa, como scrvft.rão que além de determinar expressamente o regimento·
act~alrnentt~, um _por extractQ. Eu preferiria este segundo ·que alias sejão im(!ressas, poderáõ servir para fazenda o
me1o, por .ser mms. corumlldo aos oradores, c talvez mais exame de uma ou 01rtra ma!eria, mais facilmente do que pela
ag'l'adavêl a~ leitor, se·fosse facft encontrar pessoas capazes leitura t!05 .Amwes. Agorá Ptppõe o ~nobre senador que ,as
de,fazerel1tractos tão bons como os qae costuma dar 0 :Jornal actas s,eJiiO 1m pressas, não sejltlradamente, mas fü'LCI)do parte
elo' Coinme1~do, e·se·nisso 'houvesse-alguma economia da fa- de cada volume doSAmiaes, isto é comoappendice, e nenhuma
zBnda _ll'aeronál. ·Paréce~m·e ;)IOrém,· que se coutratassemos objecçiio faça·~ esta medida P?rque além de ser· muito simpor este modo a publillação de. todos os debates, ·e não só- pies, ,e convemeute, nlio podera trazer !augmento de despeza.
mente a daquelles que ao emprezario parecesse mais inte- · Quanto 1\. entrega da folha a cada um dos senadores na
ressantcs, a despeza seria 11 mesma, se não maior porque casa de sua residencia, cúmpre-meobseryar que a isso estão
além d?s .tachygraphos que actualme!lte se empregllo por já obrigados os emr1rezarios pela terceira condicão do actual
serem md1spensave1s para tomarem as notas por .extenso, contrato, assim concebido. (Lendo): « Farão ou.tJ·osim distri- .
deveria llaver um ou mais redactoras dotados da instruccão, buir todas as manhãs a· cada senador, na casa de sún resie habilida;J~ precj,sas para _rosumi-1as c_om toda a exactidão derreia, um exemplar da. folha do ilia, e entregar na se·cretae cliii eza., e em· prazo mmtQ breve, não podendo portanto ria os que faltarem para preencher o. numero do cem. Ao setodo ~ss~ trábalh? deixar de exigir ·avultada. retribuiç!io nador que morar em logar para onde não llaja. distribuidor da
pecumarra.
folha será o seu exemplar entregue no paço do senado, oh·
·
·
servando-se o mesmo para. aquelle quo declarar que profere
o S~~~ VISCONDE DE JEQUJ~IN'IIONHA:.;_A
despeta seria a recebe-lo aqui. Além destes cem exemplares deveráõ os cnlmesma; l~go-nenhuma pubhcação· officxal.
·
prezarios rem(llter diariamente 140 á secretaria da. camará
O Sn. FEnnr>mA P~NN.l·.:- Logo ... a, continnacão da. pu- dos Srs. deputados.
blicação por extenso, como se tem Coito ató o presente.
o Sn. v1scoNDE. DI!: JEQUJTINDONttA:- Mas eu desejo que a
o SR. "\'ISCO NOE llE JEQUITINHONDA: -A. logica está'.ensi- eu traga seja feita a todos os m_ embros da a~sembléa gCJ ai
nando o que se de'Ve fall!lr.
nas casas de sua residencia. •
O Sn .. FE.Rl!EIIIA PENNA : - Outra razlio. que tenho, . o a O SR. P'ERnEmA PENNA : .;..: Concordo inteiramente com o
meu ver mu1to ~ondcrosa, para não votar pela emenda, é que ·que agor~ ,Propõe o nobre senador, por parecer-me que nllo
cessando ,u publicação offic1al do$ debates, ficaremos tambem haverá' illllJCuldade alguma em accrescentar-se esta condi cão
privatios dos 4nrwes do ~enaclo cuja ~reação parece-me um ao contrato do senado e ao da outra ·camara.
· •
grand,ljJ lllClhorumento obt1do neste~ ullmws 'cmpos, e me lho- !'elas ra:~~cs que acabo do expOr não ~osso como ja de-
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ctaroi, ter a satisfaç1to de dar o meu voto a favor da emendas ganha talvez. quem
.

.

'

'

ó· encarregado de fazer extractos 'dos
honrado senador.
.
·
nossos debat6s.
·
Foi igualmente lida, apoiada e posta em discussão a se- OS~. SILVEIRA: DA Mo'l''l'A:- Upa;
guinte, emend.á,:
.· .
·
: ,.. . · ·
. O Sn<VISCONDB DR JEQUITtNnoNnA.: ~Por. consequê~cia o
,
cc .As conthções do co.ntrato p~ra a pubh~aç.to do~. debates redactor ·que. tem um trabalho mator; ,.que· tem a ohrtgac5:o
acrescente-se: onde convter =. cc emprerar~os. se obriE!'~r~o a de rever todos os discursos de os preparar para oll'erecer· ên~·
ter ~ous redacto~es que .asststao á~ dt~cussoes para ~ed1g1rem .tão aos oradores, oque·n!io é cousa facH, ha de ganhar-muito
os 1hscu~sos., â V}sta das notas dec1frada,s pelos tachtgraphos,. mais ; 08 em preza rios n,rio llão de que1·er .de fó1·ma algUina·
-S. R.---:-:S~lve~~a da.llfotta. »
.
.
fazer o controto .pelos 5:800$, e assim nos vamos pôr uma
, o 81-. vl~eonde Cle Jequltlnhont.n.:- Sr. presi-: difficultlade á publicaçiio dos debates. · ~ ·
.
dente· o nobre senador pela provinGia de Goy.a~. ha ,de me
Verdade·é que eu devo agrade<alr ao. honrado inembro·pe,la
permiÍth·. q1:1e eu, nesta occasião me separe de sua opiniiiO província de Goyaz·a sua emenda, porque ella vai de. 'accordo
e 1eclare qU:e niio posso votar pela sua emenda. E' uma grave com o meu pensamento.
.
• : · ·· ·
illf~licida?e para mim, _mas ~ .. Ex. que ó extremamente be- . 0 Sn. SILVEIRA DA 'Mot;,t:.-.Ando sempre advinhando,
ne' olo, ba. de descul~ar me.:
.
.
seus pensamentos.
O nobre 11enador, ~r: prcsiden,t-&, piopee ao senaclo · como.
.
_
·
·
. C'ndição do contrato, que seja ~brigado 0emprez~ri? .a ter · O Sn. _v,~coNDE ?E JEQUI'l'INHONnA,: - Tomára en .que ou-.
d?us redattor~s que ass1st<io ás ~tscussões par.a rerl1g,rem. os tros nob1es sc~ad~lcS'.se le~brem d~ pôr outras condrgões no •.
d1scursos á vtsta das notas decifradas pelos tacbygraphos. contrato que Otorne Impossivel. ..
.
,
-Sr. presidente, nós já temos um redactor, não sei se o· nobre - O Síl SILVEIIIA DA n~oT.TA ::..... Eis ahi: cahimos entlto n;l
sen~~or a quem eu lenho ~gera a honra de referit·-m.e, tem con.correncia, se ni'ío houver quem ·queira;· não: ó isto?.· .
notr~ta de ~ue na cas~ exts~e . um redactor do Correw JJ/el'- .• 0 Sn, VISCONDE DE JEQÚITINIIONIIH- Ex~~taníe~~:to: De·
canltl enca1regad_o da Iedacça~ dos debates.
.
modo Sr. presidente, que, no caso de se reJeitar a· mmb:t
, O Sn. SILVEJRA DA ~loru : -Da acta. ou. noticia que se· emenda uma vei que se approvar ó parecet· da mesa, eu v.o~.
publica nó dia. seguinte.
· .·
. .
tarei tu~bem pela emenda do nobre: senador, para que haja
O Sn. vtsc.oNoE.DE JEQÚITINnONIIA: - E!le se acha na tri- dons redactor.es,
·
· . . .• · : ·... ·
huna e não tem outw officio.
Sr. presidente, cu recordo-me que, quando falle1 na pnOs s
M
. _ w·
t ?
meira discussão, o nobre senador deu-me. :um :aparte ~esto
: R. ILVEIRUA oru ·
<1~ temes 0
sentido, e eu não julguei que devesse oppor*me â sua 1dóas
O' Sn. viscoNDE DE JEQUITINIIONRA :-Eu digo que não tem porque f.acilit?va me a pub~icação ~os meus ~iscursos; ~a,
outro.cfRcio porque elle vem&,ssi~tir nos nossos debates, toma depois, reflectmdo melhor, v1m quast.a chegar. no. sçgumt(}
. conta de todos os nossos anartes, segundo cu ouvi tlizer .... proposito :-não fal1ar ma!s no senado sénão.uma. ou d~as.
O Sn. Sn,VEmA DA ~JorrA :-V. Ex. 3uviu dizer, mas não vezes; e, então, ,gue me 1mporta que ·os.. dtscursos seJ1Io,
tem visto fazer.
•
.
longos· e que me. dém muito traballw pal'il·· -_I?S rever, se euO Sn; VISCONDE DE JEQUITINnONJIA : - So eu niTo sou ta- estou quasi chegantlo ~ ess;l. cQnclu.s.ão-: . . .. . .
chigrapho, .se eu nlio sou membro da typogl'aphia, como é O Sn. ·Su. VEJRA. Di ]JoTTA:-- Mas é. q.U<Lsi •• ,
. ..
qúe hei de ver? Tenho ouvid{) dizer.
.
oSn. v1scÓ~DE ·DE JEQ~ÚTI~~ONIIA- : E ó. que ·me tem ·le~
O Sn . .SILVEIIIA DA !l'otTA: ~Mas não tem visto nos jor- vado quasi a esta .conclusão é-o nobre l!enador peJa· provi!).~.
naes isto?
.
· cia do.Rio-Grando do Norte.
O· Sn. VISCONDE DE JEQUI~tl'inoNnA :·-Nos jol'~aes não· vem OSn. D. MANOEL : ...:... ~luito obrigado.!·
. o modo pratico de fazer .a publica~ão official dos nossos deo Sa. 'VISCOriDE DE JEQUITINHONHA.: __,..E' elle .que .me tem;
bates.
,
induzido a este sys~~ma novo de proceder no senado.
·
. O· Sn. StúVEmA. DA.lUotrA: -V Ex. quando conige os seus. o Sa. StLVEIRA DA MotTA: ......:·v.;Ex; cahe nessa?
discursos ·nfio vê os apartes tomados pelos tacbygraphos?
.
'
. ' . .· s"' •, •;
Estes ó que tomão não é· o. redactor..
i
O Sn. VISCONDE DE JEQUI~I~HI>NIIA:- DemalS,. r.. pres1 ...
·.
'·
dente, as nossas cousas pohttcas est~_o. se tor~ando de taL _
O Sn .. VISCONDE DE JEQUITtNnONnA:-Peço .perdão .'bo hon- fórma que não terei remedio senão de .cahir nessa~ (Bilari~
rado '!lembro; os tachygrapbos tambem tomão, porem o rc- dade.).
· . ·,
·,
dactor que se acb~ oo tr1buna, é o encarregado não só.de os
·
·tomar, como de os rectificar, no caso de não serem tomados
o sr. ~llvelra da Hotta :--Desejo dizer .·duas pala- .
com. ex.actidão, ou »ão serem tomados do fórma alguma; esta vras em sustentaclío da minha emenda.
. ..
é que é a marcha, ouço dizer. .
·
Sr. presidente,~ um dos inconvenientes .que têm os .ot·ádores
• O Sn. SttVEtnA !J..~ !IorTA:- Não está no contrato isto, e que occupão a tribuna do senado é a revtsão dos discursos.
nem .~ 0 que.se faz.
•
é a redaccão da. nota stenographica, porque nlio é devér dos.
--1
stenographos redigir discursos; clles tém 'obrigaçãó simples"
O Sn. VISCONDE DE JEQUtll'JNnoNG.A:-'-Eu o .que receio, po- mente de to!llar aquillo qJie ouvem,~ na ord~(ll..eln-.que ~uve~,
rém, é que, pondo ·se no contrato esta COiidicão, nós vamos e· ás vezes creio até ~ue niio ó .de~e1to do ta,chygrapho ~epetu: ·
pagar alguns 10':000$ por mez.
•
uma ou outra propcs1cão. que o d1scurso fallado traz., .Para
O Sn. StLVEIRA DA .MorTA :-.-Não, senhor.
evitar este inconveniente, foi que me l_embrei dos redactores.
·o Sn. v1scoNDE DE JEQUITtNnoNnA. :-E' do,que tenho medo. dos discursos, por isso . que têm esta vantagem;· quando
·
·
mesmo os. oradores queiriill' fiscalisar ~.exactidão da. redacção
O Sn. PRESJDENTE:-v. Ex. dá licença? '
dos· discursos, podem fazê-lo; mas d1v.ersg ó ter de rever.
O Sn. vtscoNDE DE JEQUtTtNnoNnA. :-'Pois não.
uma nota steMgtapbica ou ter de rever um digcurso redi0 Sn. rnEsmENTE: -Uma das conclusões que cstiio n·o gido sobro a nota stenog~aehic~. .
. . .. . · ,
parecer 6 q~e não se possa exceder a quantra do .,.ultimo
Alguns nobres senadores poderião mamfestar alguma du:
contrato. ,
vida cm adoptarem este 1\lvitre, recoiando o arbítrio das
·s
J
·
· · ·1
redaccões
.· O R. VISCONDE DB EQUITINRONIIA :-EntãO ainda é maior
• ·, mas me parece que este .receio nãoh'é razQavel,
D d
· a minha duvrda,'porque, aug-mentando-se esta condicão, ella porque· ieínos uma garantia na nota stemogra~ ;ca. es e
vai ser onerosa aos emp1·ezn.rios, c muito provavcl que elles que so estabeleça que os tl3dactores.redijão á VIsta da nota,
não queirilo fazer por 5:800$ quando se cxi"'ir dellos dous quando elles forem infieis,. teremos o recurso da nota steou·
redactores, quo n.ão podem ganhar m~no~ ;!'0 seus SOO,~ a graphica que attestarà a infitlclid~de. · · .
400$'por mez; e e pr~~o que não ó mu1to exorbitante. 3011$
O Sn. D!i:iTAS: - E so fOr mal apanhado?·
d~
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o Sn. SILVlmlA IlA Mono: - Se ftlr mal apanbado, qual blicaçITo dos dcbàt~s, e eu estou demonstrando que, o priné o recurso que ba'1
.
/
cipio da livre COllcul"Tencia não se póde applicnr ás industrias
~
O .sR. "l'ISCONDE IlI, JEQUITI!!nONHA: - E' não. baver pu- imilarla~, ou por privilcgios, ou pela natureza da cousa,
blicllç~o

official de debates.
O 811. SILvEmA DA lIfoTTA: - E' a mcmoría; lOntra iftO
n~o ba. roéío.
Eu estimo muito que o .bonrado senador pela província da
D~hia udvinhasse o meu pensamento quando olfereceu esta
emenda. S. Ex., que quer entregar-se á mereê da coneure
renda a,bsoluta para a publica~ão dos debates .• ",
O SR. "l'ISCONOE fllt JEQUITINHONHA: - Sim, sénhoT".
O SR. Su: VEIRA DA MOTTA: - .... enxergou, como costuma fn~er sempre, muito longe, enxergou que a minha emenda
potlill ter o. resultado d~ cahirmos na concurtencia, por impo~sibilitar 11 public3!,l1l0 official, visto 'ser mais despendioso
este expediente. Mas, ~e o nobre senarlor tinba princilliario
por combater a minba idéa por despendiosa, facilmente elle
_.se respondeu a si mesmo vendo que ella não trazia mais
dC~!leza.s, segundo a informa!,lão dada pelo nobre presidente.
O SR.' VISCONDE DJil JEQUITINHONHA: - O nobre presidente
.
disse o contrario.
O 85. SILVEIlI,\. IlA MOTTA : ~ N~o ba tal, (I que S. Ex.
disse foi qlle 1l1i0 se podia exceder a quota que estava determinada, a íle 5:800Jl; portanto a minba emenda vem trazer
um encargo mais ao. emllrezario8.
O SR. "l'ISGOl'lllJi: DE JEQUITINHOIIHA: -E um embaraco á
publicac~o oOicia!.
•
O SI;. SILVEIRA DA MOTTA: - Mas, augmentando a minha
emenda 11 despeza, se acaso n1l.0 houver uma empr{!za que
queira aceitar o encargo novo, cahiremos nu systema dó nobre
~enador, do qual Deus nos preserve, pcrdõe-rne o nobre senador. Os amigos rlo systema representativo ...

O SO. "l'ISCONDE DE JEQUITINIlONHA ; - No Brasil. "
O So. SIL!~IRA DA ~IOTTA.; :- ...• os homens que querem
11' responsalJlhtlade das oplll16es parlamentares, nfio podem
quel'er enfregar-se á mel:cê da concurrencia 1\ respeito de uma
illdustl'Ía desta natureza. .
O SR. DANTAS: - Apoiado.
O SR. SILV~IAA DÁ MOTTA: - O principio, senhores, do
laissez [aire não pótle ser adoptado nem eXI~te nos livros do~
economistas senão 11 respeito 'das indus!rias chamadas li vres.
Ha certas industrias que por-sua natureza são privilegiadas,
" a respeito dell/la o Ilrincipio do laisstt [aire, laissez passer
nii'l pódtl ser applica.:o.
O SR •. VISCONDE DE JEQUlTI:NIIONnA: - Mas quem íallou
nelle? Eu, Il~O.
O SII. SILVEIRA DA MOTTA ;- Eu é que estou contestando ...
O SR. VISCONDE DE JEQUITIl'\HONlIA: ~ Ab I
O Sn. SU.''ElüA DA MOTTA:- V. Ex. não proferiu estas
Jl~lavras, mas invocou a doutrina da concurrencia para este
serví~o ..
O SII, VISC~NDE DE JEQUlTI;\,HONIlA: - Peco perdão, não.
O que eu dis,;e está e.cripto jà.
•
O SR. SILVEIRA DA 1\10TT,\: - Mas eu nllo vi o que está
escripto.
O SR. VISCO~DE DE JEQUlTI:\'BONHA: - A.severo 1\ V. Ex.
que eu nilO disse isso,
O SR. SH..VEIRA DA MOTTA: -Eu peço então a V. Ex ...
O S~_ VISCONDE DE JEQUlT'lNBONBA . - V. Ex. póde dizer o
que qUlzer.
O SR. EILVEInA DA MOTT.\;- Isto tambem é verdade.
O Sn_ VISCONDE DE JEOUlTINBONllA :- Não rallei em laissez
(aire, nem em índustria'Jivre.
(') SR. SII,"EmA DA IIf'lTTA
Estou tradUZindo o seu
prí"cll,it>. O nubre sellatlor invocou () Ili íllCil'io.da Jivre C011PIl"l'tlllCJ<" "I))íhcada para () exercI CIO desta lIIduô(nli. da ]tu-

como s~o, verbi !Jrafia todil$ as conrliçOes que, mesmo se.
!(undo os princi~ios economicos. di7.em rospeito aos productos immateriaes, aos qUiles não se pÓlle HIJplicar o principio
que o nobre s~nador quer appliCill' a este caso; e, digo mais,
que não se póde applicar a e~te ~aso invocando o principLo
econemico de II1Ie a concune.ncia nuo póde~!ar bons resuJtados,
qUiles os que invocou (\ nobI'e senador, senão quando se trata
de industrias que nHo são limitada,. Ora. em' nosso paiz, a
industria stenographica não e~lã desenvolvirla, não .!*'tã vulgarisalla lluallto con~em, para que 58 possa tirar partido ria
concurrencia; e ellti1o"..
..
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: E' i(lem fler idem.
O SR. Su.VEmA DA MOTTA: - .... se nos entregarmos ás
cOlIseljuencias da concurrencia nesta materia ....
O SR. VISCONDE DE Jl':QUlTlNAONlIA: - E' idem per i(lem.
O SR. SILVRIRA nA MOTTÁ: -.·... u resultado ba dQ ser o
0PI}osto daquelle que o nohre sen~dor tem em -vista.
O SR. VISCONDE ilE JEQUlTlNIlONIlA: -E' idem per idem.
O SR. S'ILv,aRA D<l lilnTTA:-O nobre senarlor tem om visti'l
a melhor publicação dos debates, não pôde' 5~r .outra
causa....
O SR. VI;:CONflE D~ JEQUlTli'iIl0;iIIA: - Nilo, eu tenbo pOl'
fim oulra cOlIsa; tenbo pOI' üm aquiUo que jÁ. disse.
O ER. SIL"F.lRA DA MOTU:-O que V. Ex. disse é isto: é
uma melhor publicação ....
O SR. Vlsco~rE DE JEQUlTIN901lRA:-V. Ex. pcrdCte ...
O SR. SILVEIRA DA MOTT,\ : - V. Ex_ pôde querer lima
peior?
O 8n. VlSCO~DE DE JIlQUlTINn.ornI.\:-lIlas nll~ quero esta
omeia\.
O SR. SILVEIRA DA 1II0TTA:-Quer uma melhor, porque
acbo que a outra que não ti oOicial, ti melbor.
O SR. \ISCOllDE DE JllQliITINHOl'iIlA:-Não tem graves inconvenientes, e um delles é o thesouro publico.
O SR, I'RESWENTE : - Peço.atten!)ll.o.
O SR. SILVllIr.A DA ~'IOTTA : - O nobre se!lador o lJue tem
em vista é uma melbor pubHeaçilo dO'que a actual; selllio
quer melhol" entiio lIf10 deVIa olferecer a emenda; devemos
contentar· nos com a que temos, flue ti boa.. O (Iue deveIV05
querer é aperfeiçoar a lJue eXIste.
O Su. VISCONDIl DE JEQUITINHONHA: - Tornar menos oneroso é ficar p~ior ?
O Sn. SILVEIRA DÁ MOTTA: - Portanto, íazendo justiça ao
nohre ~enadol', suppollbo que o pensamento da sua emenda
é melllol"~r 11 IJUblieação, e por isso quer entrega-Ia á concurrenciR; lHas eu estou demonstrando quc o sy.tema do nobre setwdor é 'Iue conduz ao peior.
.
- O SO, VISCONDE DE JEQUITINHONHA:
E' outra questão.
O S3. 8JL''EIRA DA lIloTT!: . E' de qúe quero tratar
para impuguar a emenda do nobre senador.
O SR. VISCONDE DE JllQUITlNHONHA: - Mas nlio destróe o
que eu disse."
O S8. VRESIDIlNTE:
Peço atten~.
O Su. 8ILYr.mA !lA MOTTA: - A emellda do nobre senador
é que estabelece o !Ieiol' expediente, por.que pôde reduzir a
I'lidli 11 publicação dos debates do senado, e é Istu o que
l>Ínguem pôrle querer. l'orle redUZir a nada, porque sendo
JnUlto linulada ainua a illdu,tria s:'enogra~hica eatI'e nós, o
accordo entre meia duzia de stCllOgl'llphos Ilóde redUZIr o seIIHl[O a não ter pulJlica~üo .los SeUS debates.
O SO, VISCONOE DE JEQUlTINIIO~IlI.:
E" um argumento
de íllem 1Jer idem.
.
O S(l. S!LVEIlI! DA .I\lOTTA: -.E"in segllndo lognr fica a pu

,~.
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Llicar:;io tios debates do SCIWUO á mercê do govcrpo, e cu

CO;\lPAi\"!llÁ DO,\SILEInA os PAQut;n:s Á nrOB,
Procedendo sê finalmente á votncão sotJre a proposic1io lia
DE JEQmTI~nQl'nA: - E' gratuita n propo- carnarn 110s deputados, relativl\ ,ç Companhia Ilrasilelra ,Ie
si~ão.
Illquetes a vapor, cuja 1" dlscu~sJo ficam encerrada na sesO SR, SU.'·EIRA DA dlOTTÁ :_ ... essa publicação fique á ~,10 antecedonle, passou para \l' discussão, em que entrou a
dita pr\Wo,ição:
'
mGrcé do govrrno_
Foi 1"la, ~poi~da e submetlida conjunctamente á discussão
O Sn. vtSGO!'(l)E DE JEQUlTlNUOllITA :- E' gratuita a propo- a seguinte
'
SiçãO.
ElIll~D_" AODltlV!.
O 3n. SU,VF.!RA DA 1I10TTA :-N.10 sei se é {;ratuiln, mas (;
" Fica i,..ualmento o governn aurorisano a modificar o con-'
realiwvel. Se houver um governo que queira diminuir a e~- trat~ que fez com a companhia da linba intermediaria do
tens;!o da pub!lcidade dos n05S0S debatas, tem 11 sua dlspost- vapores.-S. R.-Bardo de Antonina. "
,çào os fundus secretos, . .
O .... , Ferl'AZ:'- A prÍl1>eira vez que eu fallei, Sr. prosiO S~. flHnnu :-Como já houve.
de,lito, V. Ex. ha de estar lembrado que cu dis~e que desejava
,
ouvir sobre a l11ateria. o nobre mini.tro da agricultura. Não
O SR, SltVRInA DA ,lIIOTTA :- ... como já se fez...
estando elle presente bctunlmente. eu prescindo disso; mas,
O SR. VISCON1>E DE JEQOITINnONnA :-Quem foi?
o.io poderei prescindir de faZer algumas reflexões.
O contrato que se fez em 1859 marcou um certo numero
O SR. FEROU :-0 Sr. Paraná.
do ,'iagells, uma viagcm mensal, da linha do sul até 1IlontrOSa. SIL VRlRA ~A IfOTT,\:-O governo, por meio dos fundos viMo; segundo esse cont!ato, o augmcnto da subvcnltãO foi
fecretos pôde embaraçar 11 publicação dos debates do senado. oquiv ... lento ás viagens quer do nurte, quer do sul 3{;Ora,
tendo-se diminuiúo o numero das via~ens do Sul, pergunto,
O SR. VI"CONDE llR JRQl::1TI';!lOlllTA:-O Sr, marquez rio Pa- subsiste a me~ma ~ubveocão? Se o calculo foi feito na razão
)'nn1Í quiz acabar cnm a publicac,;o dos debates dO.senado? de tanto por cada viagem, conforme o tinha declarado a
Quem propoz isto fui eu, s~nhol',' e estava na oppo~içà().
companhia por seus agentes; se isto foi mai- que sufficicntll,
O SR. DANTAS:-O senado reconheeeu a ne~essidarle da se, além disto, ~o trato de 1859 deu-sc li companhia isençiio
publicnçào e a l'cslabelcccu.
de direitos para as mat.erias primas que ella importasse para
O SR. FElIn,\z:- V. Ex. estava nn 0ppoôição neste tempo? as ~uus officinas e pura seus barcos; se isto se' éonsiderou, aM
certo tempo uma cousa multo vantajosa e diglla de peso,
O SR. VISCONDE DE JEQU1TINUONRA:- Estava na Olj~osi!lão. como é que agora, diminuindo-se o numero das viagens para
O SR, FKRRAZ:-Meu C,II'O senhor, eu padeci muito I
o sul, se COllserva a mesma subvenção? Teria mudado li
companhia de estado? Se mudou, SIl suas éil'cumstancias erito
O SR. pnE!IDE~TB:-Peço attcoção.
más, a re30lultito, em que se basêa este ultimo contrato, suO SR, SILVEm';' DA !loTH :-En não vejo, Sr. presitlente, jeito á. approvac,10 do corpo legislativo, deu os meios necesna mm:eba'lue seguem as negocios pub1ico~, na ten~encia sarios p.1ra melborar. Quaes forão estes, meios? O empreS'·
da situaçiio nova, no, systema actual de organisar ministerios, timo de 500:000~, creioell. 'Pa.ra que. poi" diminuir-se tJ
garantia alguma para o parlamento, se entregarmos ,10 go- numerO das "iagen! do sul sem diminuir se em geral' a
vemo 0 direitó de nos tapnr a bocea .... /
subveuçiio?
Ainda mais, Sr. prjlsidente, o.poder legislativo, depois das
O Se. Vlscorme DE SEQUITINnONUA :'-Isso é gratuito.
solicitações da çompanbia, as quaes não se reduzião sómente
O SR. SILVEIRA DA ~loTTA: - Quero, pois, que o parla- a esse emprcstimo, entendeu que devia dar apenas o favor
men!o fiql!e inaecessivel ÍI.S alternativas de um tcll III me des3e emprestimo e mais nenbum; para isso é quo ,o governo
desões do governo, e é por isso que quero que a publicação teve autorisacão; mas o governo, não seI por que razão"
de oossos debates dependa só do senado e n:io fiquo a reformou o côntrato que taCItamente tinha sidO' approvndo
m~rrê •
pelo poder legislativo (tanto que este pão deu <lutorisação
O SR. VISCONDE DE JEQUITlt(IlONRA:-Não ha de fiear aSRím .. \Iara mais cousa alguma), e conee.deu, não só a Ce!S3?0' peto
O SR. SII.'/ElRA OA MOTTA :-.. _ de um conluio dos tacilV- Inenos de uma vi~'gem para o sul do imperio, cemo amda
r,raIlbos, nem doo esforços dO' ~ovcrno. nom mesmo, (digo outros fayores, inclusive, Sr. presidente, à prorogaç:lo ÔO'
isto com ímpal'cialidadu) dos esforços da opposição, que tal \lrilzo <111 companhia. Com que necessidade? Vejamos a espóde ser em uma camara vitalicia que possa pr~judicar até MIa que tem ba,vi?o nesta prorogaç:!o.
.
d
O contr~to prunltlVO prorolleu o prazO', o s8f(undo contrato
os lIltercsses o governo. I
prorogou, o terceiro contratO' feito clll181í9 ( creio que é o
O Sn. VISCONOE DS JEQU1TINnONll.l: - Agora: mesmo se terceiro) prorogou, este contrato, agora O' pr.oroga ainda:pôde fazer isso, se y, Ex. for até as ultimas conse!juellcias. por que razão? Não ha necessidade de acabarmos com esLa
O SR. SILVEIRA !IA MOTTA: - Portanto, Sr. presidente, contrato, para vermos se podemos obter a concurrencia de
com muito ,entimento não I)OS50 votar pela emenda do nobHe outra cO'mpanhia qUe Caca melhor o ticrvico? De certo que
seailllol'.
sim. Já não eXllUt aq'Ji UlI senado que cOln'em Il)es!llo luooir
as <Ii[erelltcs compnnbias em uma ~ó, o que aproveitaria ao
O SR VISCONDE DE JEQUlTINno~;nA:-V. Ex. cil chegará; servico publico e aos accioQistas? Sim de certo.
daqui a um aUDo ha de votar comigo; se não fÓr no fim
De" mais, ainda o contrato aclual sem autorisaç1iO' do corpl)
de um anno, hade ser no fim de dous ou tres.
legislativo, que n:!o a deu, não obstalttc ter sido solicitada ...
O SR. S,LVEIRA DA !IlOTTA: - Olfereci esta emenda para muito solicitada, e de maneira que de algum modo me aea,
facilitar o trahalho aos oradores do senado e tirar mesmo brullbou, me afligiu, \Ior que auribuirão-me intenções que
a estes certo arbitrio 'que ;\~ veze. ten1-se dado lia. revisão nunca tive, quando fiz o contrato de 1859, não obstante tudo
'das lIot,,! stenographicas.
isto, digo,o corpo legislativo nl.lo conced'll essa autorisaç,lo,
Desculve, V. Ex" ter tomado algum tempo ao senado; o governo se acuou áutorisado para fazer este contrato novo
temos ahi a discus,,10 do orcamento que é importantíssima dando assítp razão aos que op~rimirão o mini!tro que tinha
e eu não llUCrO cUIllinuar â carr']gar com a accusaç.io UB procel!ido conforme sl,Ia consclencia o aos interenes do pHiz.
demorar a díSCU.'l3ào do ol'eamento, apezar de não ter já toOra, é uma aousa inqualifico.vel isto. V~mos a ver, SI".
mado parte alguma nas di,éussões dos orçamentos de negocio, presidente, quaes as ratões de serviço publico para esta moc~trallgelros '6 da guerra_
dificacão do contrato .
.Encenada a discussilo, foi apJlrova,h, Il pal'ccer com as
Havia ralão de serviço publico para uma altera?o do concmmulas dos Srs, ll<!l'raz C Sil,eira da 1Ilotln, licando ('reju- trato, na (larte relativa fu! via/(ens até Montevidéu que se 811ft,
dicada 11 do Sr, visconde de Jcquílinl1ool1n.
!,rimirão? Não. l>orl\ue ncolI li coDlpanbia com a grande
n<1.o quero que, , ,
O SO. VISCO~DB
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subvencão que tem sem melhorar de ~crvico? Nã.o houvo motivo
}lublicô abi. Ha razão de utilidade publí~a Da prorogaçli.o do
prazo? Não ba, da mesma sorte) porque a companll\~ se
contentou com o pr~zo marcado no contrato de 1859, que
~olicitou. Havia razão de utilidade publica para fi refol'ma
do ultimo artigo relativo ao fundo de reserva? Tambpn não,
tanto mais que 08 estatutos respectil'oS exíj:ião sóm~te uma
corta quantia para fundo de reserva, fi qual não poderia ser
ultrapassada..
Observai'ei ainda que neste contrato, que está sujeito ~
approv8gilo do senado, ba umll condi~ão 'lue nito ti condi,!,ão,
que ê uma parte de rl'gulamento, e vem a ser estabelecer·se
em princ1l'io uma tabella de todas as mercatlorias a quo devia ser concedida isenllão de direitos.
O S8. FIIRREIRA PENNA: - Não está sujeita á approYaj:Jão
O SR. FERRU: -llIas a resolu!;lio diz: - « Ficão np[lro
vados os contl'alos. »Eu creio que devia Bómenle dizer:
« Ficilo approvadas as condillões tnes e tues dos decretos du
tanto. "
'
O 5R FEB8EIlIA PENNA : ~ Terceira e sexta_
O SlI. FllnnÁ~: -Ora, eu' entendo que é preciso approvar
a condição relativa á isenção cle direitos, porque ostil condicão, na rórma do contrato de 1859, dependo da apj:l'oração
da" poder legislativo, a. qual aiuda n~o fui dada; .0 admiro
como sem esta approvacão se lem continuarIo n conceder
isencão de direitos, porq"ue, se ellas n;lo !inhi!o sido itppl'O
varlàs, não podiiio e$tarem vigor, nas mo parece que o
~overno, pelo facto do corpo legislatiVO ter dado fiutorisn·
çno para O adiamento de juros, entendeu quo se tinua dado
approvacão ao contrato de 1859, e na verdade nssim. é;
SUjeito "esse contrato ao exame (lo corpo legislativo, este
não fez a menor observação, não o rcprol'ou, nM o mortifi·
cou, apenas mandou conceder o cmprestimo na fónna da re
~olucão 'respectiva,
Eú pergunto, pois: o senado r'óde votar por um contrato
qu.e. encerra I;1ma modi6c~liiio do anterior sem o cunho de
ul1hdade publica T De certo que não, Porque bavemos nós
de cortar por urua das viagens dos vapores do' sul, conservando o mesmo fiubóidio que se\lava, o qual foi calculado
por tanto na razão de tantas viagens? Creio que era de
4:000$ por cada viagem do Rio-Grande a lIlontevideo.
O 8a, FEnREIRA ,PIINI'íÁ: - E' isso.

O SB. FKRRAZ - Da mesmo alguma razlill <le utili,];tde
publica para illpprimirem~se essas viagem;? Niio, ahsoluta-IlIente.
Agora vejamos po:f· outro Indo. Eu fallei aqui DO ponlo em
que vou tocar: era do primeiro ",ontrato, feito, parecc-me, .
que no temp,o do ministerio do Callecido mar'luez de Paranú
que houve..~ um vapor especial que levasse" l'nlT(,sponden
cia e fizesse a navega-ç..'to entre a cidade do Jlif)·Gn;llde e a
cidade dePorto-Alegre; bavia um vapor com o nome de
l'rlaTquet: de Caa:ias, (lue era excellenle ; crei'l que o nr,)}re
senador lembra·se bem; este vapor foi retirado pela comp"
ubia e rubs·tiluido por um vapor de rebo'lue que não tem tIS
commodHlades llecessarj~s para os passageiros, e que lambem não .tem 'li marcha necessaria para fazer esse twjccto. O
governo, poriÍm, uão se importou com cousa alguma, só teve
por fim favor.ecer á companhia,
O Sn. FEIIREIRA PEN!\'A: - r,esto eontrato deduz 1>0 a sub
venção uas quatro viagens supp:imidas,
O SR. FERRAZ: - Cl'cio que 'não,
O Sn, FERREIRA l'ENNA: - E' expresso ntl condição 2',
O SR. FERRAZ (Depois de examinar o contrato) : - Bem;
eu pensei que não se Lioba dimiouido ; ruas eu não sei qual a
raxão porquo se supprimirão essas viagens.
O SR. FERREIRA PErU'iA : - Por niio coincidirem com as
viagens para 1Iatll Grosso.
•
Mas podia tlmbem uma das via;l:ens
O SR. FllnnAz:
ser consonante com as viagens de M~lo 6rosso.
-A condição 3- 1Í 11 seguinte :(l~) .

A dis~o.icão do contrato ma miava que tudo que ex~cJ~.i'~
de 1'2. °1. pa'ra os accionistas e 4
I,ara fundo de I'C8CrVa,
reverteria para o tbtsouro, era um meio de obri~al' a companbia a ter bom materiul e nuo cuidar sómcnl., do;; lucros o
vantagens para os seus nccionístas. A du,ida que SU$cllou se
era se esses 4°,. devião ser tirallos do renrlimento liqni,lo C'll
corresponrl,'nte ao cupital da companhia; não me- kml"o
bem. par~ce·me que no contl'ato se diz: « ... deíluzillllo l"das
as despez 's. " Ora eu achana bom .que o contralo lli5:c5se
« ílim; entcnJcls bem: 4 "(u deduZlllas as tlesjJl'zas, I,to c,
tio rendin.ento liquido tirao 4°(. para fundo de r"serva.
12 "lo para os vo,sos -accíonistas, e o resto restitua· ~e ao
thci'oUl'o. "
Eu, SI'. fll'esi;!ente, nunca tive ínlenrão no sustcnlar c~ta
medida, porque nunc.. passou nenl pe~~ IcmlJl':íllça dos ilCcimli,;las, nem pelo meu l'CnSMnento, a IrJéa do SOl'ctn tiradll~ •
DS to 0/. so 1);'0 do rellilimento Jj'luir:o; e por certo cu poderia vir a um aceOl'do, poderia !'Xaminar, con,ultando o con·
>'olho de estado, se ~ca"o um dos agentes da companhia, o
,eu I;crente nuo se porulsse 1.ara comi~n Ih, maneira po'r IIU€)
sé portou. Exporei hoje ao senado o que succeneu.
Feito o contl·uto. remeUi-o para o ngrte, afim de ser as·
si~lla,]o: esse contrato veiu recnmbiar!o fiam nlgling esclilre
cimenlos; e dítia o meu collci(a lJue se tinba achado, IJue o
contrato era oneroso para á f"zenrla publica. Fi·lo ""II.;I!'
com a demonstraciio de quo lIfio era oncl'o>o, ou sómento
que era onrro,o nâ parte IJue P?doria facilital'.'l companhia a
110m serv,l'. Ve:u <) conil'ato a,slgnado,e r.eS6e I\lleI'V'llo, antes
da sua as,i~natul a,a companhia. o seu !(ercnto nfio fez oPonhu·
mil relamilcão nltlm de uma que fui ntlenrJida: sabendo (IUO <)
contraio ntio ti lha vinrlu a5>i~nado, talvez aodiasse . sua l'e·
clãmação de ]ll'opu,ito. c sómente rlep?is (la as.si,:n1alut·\l- foi quo
a 1\')l'esentou quallto aos i "lo, se deVlão ser tW)'(105 do ltquldo
do ;endimcnto oucorresponôcnte ao capital social. Era natural
quê se examinasse a questão, ()rn nr.tural que á pl imeka vista
eu sustentasse a intelligencia litlerol do lUesmo contrato;
mas, riollois de baver muit.1s cousa" de acoirr~-se-me.
como V, Ex.. bllde ter p:e:;cnte, até aqui, no prvprio logar
em que fallo, de ter birado palavras do cOlttl'at~, expréBsão
':ne o prcsi(leute do senado deixou passar sem 11 mSI10r TO,
de:tã~, talvez porque em dirigida a mim .6 não fi. ltlgufll dog
seus predilectas; úe[lois de to(l~s essas cousas, eu eulcll:lí
que devia sustentai' o sonhoo líltcral da contrato, que era,
o lnais conforme ilOS iutereôses do IJaiz, aos usos geraos, e fI
propria lcgislnçào,
Houve ain.11I mais; no governo constituciíliml eu' entendo
quo os requerimentos, as red'lInações devem ser dil'igi,las
ao' governo, nos ministros: mas a r(clilm~ç5.0 nuo fói diri~
~ida ao ministro, nITo foi entregue na secretaria, tcf\) outra
direcção que não d~vel'ia ter. Na occasíão da ~]ll'escntuç~o
desta reclamacão bou,e alguma cousa que punha em <10';,lol1ro o enrader ,lo ministro, e eu entendo que, qualquer
que sei" a cOllducla do ministro, ou ello ~evc ser (lemittiúo
ou delo scr susténlado; se o merece, seja delmttHlo; se o
nJo merece, deve ser repellida qualquer ui(gress,io q::e possa
pOr em duvida o caracler do ffi~S!110 minislJ'O. !';i\o entendo
que possa úavcr ni,so meio termo: ou o. ministl'o s~!'vp 11em
ou não serve;. se 1150 couvem a sua eXl>,tencla, sl'Ja demlltido; mas não se deve toleral' qae qual'lucr Cxll'anllU, qual(lucr homem ferido nos seus interesses, apaixonado. 1!05sa
:!izcr em publicJ, em prc5enga de todos, e Ilrincipalmente
om um logar que deve ser sill;rac!o pura nós, cousas desai·
rosas contra um ministro de o5t'1Ilo.
Força roi, portanto, ~SI', presidente, que cu manti"e~se o
nenlido Htteral da condlçUo 3" do contrato. O corpo legIslativo, (eu lhe dMO esta fineza) .reconbc~eu t~nto quc o procedimento rlue tlnba haVido coml!(o era locnnvelllcnte 6 o:l:Inlnbo a todos QS princi~ios, que manteve esta illtelli~oncia. !,iiQ
autorisou a reforma rlo contrato ;~niio para que o cJnprcstll1l0
p ~rlido pudesse clfectuar-~e ..
D~vo, porém, ainda ponderar que o partido político, (Iue
hoje se acha no poder. aproveitou-se desse oil~ojo para cusJl,r
sobre a Ulinha ("ce quanta injuria liMe-se dizer do qualquer
homem publico,.
ÜJ'a, nestas circumstancins, o {lovemo, que deve ECI' soli=
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,lal'lo, ao menos no~ pontos de pundonor o de honra, (\~ meus. em prezas privilegiadas, para que interponha. o seu parecer.~
'SUcccsBorcs ,lcviTII) S~.1l1 autol'Í,acâo sem razflO pu!itiea, Silva Pa'rG.llhos.
sem rtlZ';O nu utilhl3de publica rClormal', o contrato da ma~, 8". FCI'rei,.1l Peuul1 faz algumas observac(}es com
IH·ira porquo SIl ar,ha "I
o fim dú mostrar 4ue séndo o projecto de grando lmpól·tancia,
!\laB, Ó o QUO m:ceJ~. Nós, os homens politicos somos um não convem submette-lo á votaeão com o risco de ser, talvez,
il<'queno llumero; somos do ordinaril} ahocanhados quando rejeitado na 2' discussão por "falta de infOl'maciles já exigiti ~nder, e aqueltes que nos succedrm dão razão àquelles
das na interior sessão, flue devcrá(} ser dadas pelo governo i·
fi uo nos abocallh,io, animundo assim as c,1lumnias que ~e pro- e por isso entenJe que ueve ser approvado o adiamenló propal;;o. as illjurias de que se lanca mão coatra os caracteres posto nelo nobre seuudor por 1I1ato·Grosso.
os m;,i. proeminentes. os mais circunu.pectos do nosso paiz.
Quanta a emenda do Sr. barão de Antonina, estimaria poder
POderCllllli! nós viver .leste modo? ,1lgum se provou, se pólle dc:\de já manifestar o seu voto favoravel, dando assim tamp:'ovar 'Iue eu bHei, por exemplo, palavra ~o contrato de 18591 bam uma prova da considcracão que lhe mereceu o seu iIIus1101 e$ta injuria pruferida ne;t" cadeira por um a01i:;o da tro autor; mas julga ainda necessarios alguns esclarecimencompanhia; por amor de'!a, ou al'les em odio a mim; ma., tos, visto ((ue a mesma emandã nilo indica as disposicões dó
V. Ex. vil, este contrato deu razão a tudo porque pro,'ogou- contrato da companhia intermediaria, que devem ser modifi50 ainda o IH'azo desta mesma companhia fcz·se·llle tuclo cadas, nem limita a facuhtado que Msim se confere· ao goquanto ella quiz; ora, i~to é viver? é administrar.?
verno para alterar tambem a iiubvençilo.
Eu hei de sempre TH'oOi::ar um proceJimcnto des!cs, embora diAilo quo eu fallo pl'O domo TÍlca. Creio que cada um rle
..o SI'. "jscolI<lc de JCfinUillbemba: -Sr. presid.ennó:; deve ter bastante cora.~em para sustentar os seus direi- te, pedi 11 1}3lavra unicamente para de<pertar a altencão do
tos, a reputaç;,o em que ó tido, em que devQ ser conserva· senado, relativamente a refol"llla do nosso regimontô. Vai
do, por' que felizmente, SI'. '!Ifesidente, tnmbem no nosso. acontecCl' agora com este projecto o 'rue já aconteceu na
paíz se dá aquillo que o duquo de Morny disse no encerra- primeira discussão, isto é, ficar encerrado o debate e prejulIlento do corpo legislativo francez, que as paixões p~liticas, <licado o adiamento por já não haver Cilsa, isto porque no
as parcialidades de ordinal'io conspurcilo os caracteres mais nO.550 regimento introduzirão um artigo que assim o deter.
.
illibados. e em prova di;to Ilroduziu um exemplo. "Na in- m I n a ) . .
fanda de minha vida politica (disse elle) conheci um grande I V. Ex. e o prewlente d,1 commlssão da mesa; eu desejava
homem rle buçrra, um mareclJal illustre, o marechal Soult. que V. Ex .. visse se é possível emendar o regimento nesta
«Quando nno eslilva no poder t~do o mundo estava (ia ac' parte, assim como (ag))ra é entre parentbesis) que V. Ex. se
cordo no reconhecimento de ter elIe ganho a i:>lltalha de Tou- lembrasse de rlar parecer a re.peito rlaquella minha tndil'\u~e, mas quando subia ao poder; era ministro, até lue ne- ca~[o sobre o morlo como se deve discutir a lei do oreamento,
gavào seus adveróarios e:isa victoria e afil1uavão que havia porque ella já foi para a commiS;,'do !la mo.a ha umas poucas
pflrdirlo essa batalha". E' o ,!ue succerle sempro entre nós, de semanas e ns camaras vilO cnce'rrar·se.
e i~to é uma infelicirlade para nos:;o paiz.
.
Senhores, re'llmente este projeclo não pó de ser discutido
Não se creitt que eu deíCl'ja que a cum!Janhia acabe, (l~sejo sem exame, porque tudo quanto nelle se encerra o senado lIilo
que alia se me!llore. Não peusem que quero fazer ces,ar a póde ver seniio. no seu ga~inete. O nobre senador pela pronavegação a vapor (lo norte do Brasil, do contrario, desejo vmCla da. Bahia, mel!- digno co!!ega, hoje estendeu-se um
que se melhore o mais possivel. Desejry que o governo, pouco maIs; na prImeira dIscussão tambem o nobre senador
tomanuo a si este ne.gocio, não pro rogando o prazo ~o cr.n· expõz a sua. opinião contraria a que o projecto fosse appro-tracto, funda touas as companbias de navegarão e por meio ya.do;. mO$, como não ha cas'l, o adiamento proposto fica
de. um systema que não é dlllieil tle conceber, nem de Rraticar lnuttlmdo,
possa obter o seguinte clesideralum,quo daqui até o Pará se
Ora, o objecto deve ser muito bem elucidado e examinado
vá em nlio mais de 12 Jias. o·isto se obterá pOI' meio da com· na commissão (lropria que li essa das empl'czas privilegiadas;
binação das partidas dos vapores das companhias interme- e, ficando hOJo encerrada a discussão, arrisca-se o senado a
dia rias. Se o vapor do norte tocar' sómenlo na ll"uia, para votar amnnhã contra sem razão, o que realmente não desejo.
l)l·oyer.se de carvão, tocar em Pel'Oambuco poucas horas, Eu tenho votado semllre contra este projecto, Iilasdesejava
entregar ahi suas malas que devem SOl' transportadas pelas ser elucidado para votar a favor, porque n1l0 tenho desejo
companhias intermediarias e seguir immedialamente para os algum nem proposito finue de me opp6r a quanta subvencão
ponto;; ntremos, euti10 talvez que pos~all1os ticar do ParA á se pede ou ás t!cspezas que se propõe fazer em beneficio"do
meia vbgelll da E\!ropa.
,es.ta~Q ou da industria.; 0110 tenho tal propo~ito; o que deseJo é. votar com ConheCImento de causa. A sltuac;;o em que
o Sr. P~rllnhos o-Sr. presidente, a matBria Il impor':" nos achamos é devida ao regimento.
I.,mte. (Jlpota(los) O nobre senador pela 1l1111ia que acaba de
Finda a discuss50 do I'e'luerimenlo nlío ie podendo votar
.
fallar fez reflexiles muito pond~rusas'; nesta materia a opinião por falta de quomm., ficou p .
Continuundo a discussiio l,r
I, ainguem mais pedindo
d? governo deve influir muito na decisão Josenado c esta o~í·
mão do g-ovcmo não nos ó conhecida. Parece·me, pOIS, a palavra, e não se podendo votar, pela mesma razão, ficou
conv~nienle quo a mateda seja melhor estudada e que !IHa encenada.
es~e. fill! se remetla o llrojecto á commissão de em prezas
O Sn. PllESlDENTE deu para ordem do dia seguinte:
prIVIlegiadas.
1.' parte.- Votação sobre a proposição cuja 2' discusslIO
.
. O nobro senador peh provincia da Babia, a quem ha pouco fieou encerrada;
3- discussão da proposição dajcamara dos 81'S. deputados
Hle I'deri, qu~ impugnou o pI'O~octo, não. mallífestou mesmo
um v.olo d~fimtlvo a os to r3spelto, concluIU dnendo que não autorisando o governo a mandhr admittir á matricula en:
qucna a morte da compôlnuia, e sim que ella melhorasso o qualquer das rdculdades de medicina do imperio o estudante
seu roguuen, que prestasse ao publico melhor s6l·vir.o do quo Bernardo Tei~dra de C'Irvalho Junior;
actualmelllo pl·csta. Estas ultimas rell~xô~s do lIobrê senador
1.". di.,cUSSão dos seguintes pareceres da commisoão de
mo pel.,ua~irão, ainda mais do que eu estava, pelo curso que conslltUl~[O ;
cste debato tem seguido, de que convem esludar a materia e , 1.' Declar~ndo al.guns eleitor~s legitimos 'da fregueziaAa
dar tempo a que a opiuião do governo nos possa ser manifes· CIdade de Uba, em vutude da elelcão pela vaga do conselbeiro
tada. .
.
Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos;
.
:Assim, pois, eu mando um requerimenio Ilara que o pl'ojecto
2.' Declaron~o valida a eleição da freguezia ria VilTa da
s~Ja remettiJo ao exame da commissão de E:mprezas pri vile- Jacobina, da provincia da. Bahia, por occasiiio da vaga do
gladas.
conselbeiro l\lanoel dos Santos .l\Iartins Vallasq.ues; e que se
Foi depois litIo, apoia~o e posto em discussão o slll\uinte exijão ~s aetas da eleição das fregu~.zias do Riachão e outra:,,;
re'lllcrmlüllto :
.
3' dlscu,;s;l.o das sr.gulntes proposicões da camam dos Sr5.
« Requeiro que o projecto sej,\ rem(:tli~o â cOOlmissilo de depi1tar!~~ autori"ando o go~~l'no: "
j)
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in. A mandar alJOn:.r n O. M,lÍ.hildes Emilia de Vascen·
'cellos Pinto Leal a importancia do Dleio soldo de seu Iluado
ma6do o brigillleil'o ~an()el Peixoto de Azevedo;
2°. A conceder ~o Dr José Antonio de Magalhães Castro
uma co~pensaçl1opetas despe,zas e trabalho lia confecção dos
seus pl'QlectOg de éQdigO$ militares;
"
O 'I'{)~lb das materias já designadas. ,
~. parte-estando preselíle o Sr. lníni~tró :
COlltínuacão da 2- discussão da proposta do poder eXllei!tivQ, 'no a..t. 8° com as' respectivas emendas sobre o orcaI~~ntó do mini.s'terio úa agricultura commercio e obras publicas.
'
Levantou se a -sessãO a 1 hoI'A e 25 minutos da 'tarde.

á companhi ll de pllquctC$ a vapor, c foi rcjcil1!du, e hem
assim a emenda do Sr. barão de Antoni~a.

MATRICULA DE ESTUDANTES.
Entrou em 3- Uiscu.,ITo, e roi sem debate approvada para
suMr ft Eanc.çiio imperi~1. a proposi9ão da mesma Cllmara, (IUO
aut"l'Í.a o ~()verno a mandllr admittn' á malricula em qualqoe da~ raculdades de medicina do imperio o estudante ner,!lar o Teixeira de Cannlho Jun,or.
Seguirao-se em 1& discussão e passilrdo para li íl', uma
a]loz outro e sem debate, os seguintes llilfoceres da commissão
de constituicão :
",
. 1°, declar'ando legitimos eleitores o tenente-coronel João Antunes de Si'1ucit'a', e José A-.tnni'Hle Souza Lima, á vi,ta da
adulo collegio da'tüla<le de UM, da provintí:t de Blinas. na
eleiei'\o reita em 1853 .pela"'I'nga do conselheiro (Irancisco
Diogo' Pereira de Yasconcellos. '.'
.
EM S DE SETEMBRO DE 1861.
2", propondo que seja approv,Hla li 1l1eícão da freguczia da
"mO. de Jacobiná da ''Província da nubla. flor .occasiil0 do
pnIlS1DIl~CIA DO 511. VlSCO~DE DE ADAllTlÍ.
preenchimento da vaga do conselheiro Manoel dos 8uRtos
SUlIIIARlo.'::'Expediente. -Olllcio do ir. úeputado Frnnciico Martins Yalla,ques; e que se exijão llS aetas da eleicão das
Xavier Pínto Llllia,~Outro da caolara do! deputauos., con- -lreguezias do Riacbilo e oUlr1lr.
' .'
tendo úlli requerim~llto de José Jacomo TaSl'0.-Or4em do
dia.-1 a parte.-Votacão da companhia de Paquetas a llElo SOLDO lo. D, MATUlLDll llMILIA DE VASCONCELLOS PINTO LEAL.
Vapor R~jeição da Ilróposlç.'lo e da emenrla dei' Sr. barão
Entrou em 3' discussão, e roi sem debate approva~a para
de AntoDlna.-Matncula de 6studanto.-Pareceres sobre ,subir á sallcçiio imperial, a propo$ição da camul'a dos depu~leicões da commi~sM de constituicão.-Meio soldo a D. taoos, que autori.a o governo a mandar abonar a D. Alae
Mathilde Emiliá de Vasconcellos Piôto Leal -Compensa- Ihilde EmUia de Vasc01lcellos Pinto. Leal a im]lortanr.ia dó
cão ao DI'. José Antonio de Magalhães Castro, Discurso meio soldo de seu finado marido o brigadeiro M:ulOel I'eixoto
dô 5r. Dantas. I~ejeição da ,proposiçiio.- Deputação 501'-, de Azeveuo.
leilda para com[mmentar a Sua MagestaJe o Illlperad'Or no
dIa 7 de set:embro.-:!" pãrk-Orcamento da agricultui'à.
COMPllNSArÃO ! ' JoIo ANTO!!I? DE I!HGALHÃES ~ASTRO.
Discurso e emenuâ do Sr. Ferreira Penna. DÍl;curso5 dos
Entrou depois em, 3- di~cussãQ a proposicão da mesma
Bril. barão de S. Lourenço e Ferraz.
'o governo a conceder a Jóiío Antonio de
A's 1i horas da manbã. achando-se presentes os Srg. vis- cami'.fll., uulorisando
Castro uma compensação pejas despezas e trabaconde de AlJaelé, IIll1rl'a, Teixeira do Souza, Ferreira Penn,., Magalllães
lhos
Da
con!ecçilO
dos
seus projectos de codigus militares.
lobim, Mendes dos Santos, barilo de.S. Loul'enco, Fonseca,
Ferru. marquez de lLanhaem. Araujo Ribeiro, barno de
o '!or. Dant ..s, - Sr. presidente, tenbo de pedir 8.
,lluritiba, visconde de Sapucahy, Siqueira e l\lejJo, Dias de V. Ex. duasAnrol'lnaçõe;; pnn1eiramellte se houve algum conCarvalh'o. visconde do UI·uguay. visconde de Suassuna, Pom- trato do governo com o sujeito desta re~oluçãO,
pell, D.Manoel, Souza Ramos. Souza Queiroz, marquez de
O SR. pnIlSIDEIiTE; ~ V. Ex. pergunta li mim?
OIinda, Candido Baptista, Cunha Vasconcellos, marquez de
O SR. DA~TAg: -A' mesa. Pergunto se houve algum
Abrantes, Dantas, visconde de Jequitinhonha. barão de Pifapama, Rodrigues Silva, visconde de ltaborahy, barão de contrato com o sujeito desta resolucãO; e em segundo logar,
Antonina e l'jmenta Bueno, o Sr. presidenle abriu a sessão. se ã resolucil.o vinda da Cll.mara dos Srs. deputados acba-se
Compal'tlcérão logo depois os Srs, Paranhos, Dias Vieira, annexa alguma petição do mesmo sujeito, pedindo ao corpo
'
Silveira· da lIIolta, Carneiro de Campos, Candido Borges, legislativo uma remuneração.
Zacharias, visconde da Boa-VISta. e Souza Franco.
O SR. PRIlSIDIlNTIi:; Eu mando, a -V, Ex. a resolucãO
Faltárllo com causa participada os Sr•. barão de Cotegipe, como veiu da camara dos S1'3. deputados; a )De:!a nno pÓdo
•
barão de Maroim, barão de Quarabim, Eusebio, Furtado, dai' outra informação.
Paulo Almeida.. Paula. Pessoa, Almeida. Álbuquerque. SiO SR. DANTAS (dcpou de examinar a resoluçãaj: - Eu
nimbli, Fernan<h!s Torres, N:iliuco, Souza e 1IIello, marquez não vejo aqUi senão a reliOluião,e acho que Y. Ex. (ê minba.
de Caxias e Oltoni .
opinião) devia entender·se com o Sr. presidente da camara
dos deputados para que as resoluções viessem ilColU(lullhadas
Foi lid<i e approvildll: a aeta da sessão antecedente.
dos respéctivos documentos.
.
O Sr. 1° ilECREUll10 deu conta do seguinte;
O SR. PRESIDENTE: - E' como costuma ser; 0, portanto,
EXPEDIENTE.
não vindo acompanhada de document'~s, presu~e-se, emOfficio do 1° do corrente; do Sr. deputado Francisco Xayier quanto Dão 6e prova o contrario, que não ba documentos.
Pinto Lima, communicando que por decreto de 31 de agosto
O SR, D.lNTAS: - Tenho lido no Jorna! que na discussão
(lroximo findo houve por hem Sua IIlagestade o Imperador de algumas I'esolu~ões na camll.l'a dos 81'S, deputados se fuz
Ilomea-Io ministro e secretario de estado dos negocio!> da ma- mencilo de documentos, entretanto que ellas vêm para aqui
rinba. -Inteirado.
sem ·documentos.
Outro da mesma data, do l° secrelal'io da camara dos deO SR. PRESIDENTE; - Por isso é que eu disse que preputados, contendo um requ~rimento de José Jacomo Tasso re.
lativo à sua erupreza de exploracão dos logares do interior' sume-se, emquanto não se prova O-contrario.
das provincias da l'arahyba e Pernambuco.-Remettida à
.o SR. DANTAS; - SI'. presidente, cu nno sei (IUal é a base
commissão a lluem está IIf1'ecta a preposição a que SJl refere. destÍ!. pl'etenção ; não ~avelldo um contrato cnlrtro governo e
o sujClto da resolucão, não nos achando bem certos da utili"
ORDEAI DO DIA.-l' PARTE.
dade dessa obra, não havendô pelicão alguma do autor dos
codigos militares pedindo indemuisacào alguma, nlIo sei como
C01\lP!ISUllo. DE PAQUETES. .l VAPOR.
podemos autorisar o governo a Cazer despeza alguma por
Procedeu-se a votação da 2& discussilo, encerrada na sessão conta dolle, isto é. a pagar o trabalbo e despezns da im]lr~s,
antecedeute, (la llroposição da camarll. dos deputados relativa são. Estes codigos forão a ullla commíssão na c.wara' dos
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Srs. deputados, e essa commissão foi de opinião que entmssem em discussão. o (Iue só por ella poderlao ser aprecIados;
nãu entrárão em dircussão, e o que veiu da camal'a foi essa
resolueão mandando pagar o que se não cncommennou. Sr. presidentê, eu acho que o governo .. , não vejo na casa um senhor ministro...
.
O sÍI. FERREIRA PENNA:- O Sr. mini$tl·o da Cazenda está
presente.
O SR. DA.NTAS:-... acho que os Srs. ministros que têm
assento nesta casa devião em todos os projectos quo traze~
despezas tomar a dianteira, e por uma razão tríplice; prlmeirnmente, porque .ão senadores, e, como tnes, têm trullo
dever de defender' o thesouro como eu o teuh~; em segundo
logar, porque silo ministros, a, portanlo, fiscaes natos d.o
tbesouro ; em terceiro logar, porque é do pro!!ramma do mlnislerio actual ecollomisar nas despezas pub1lcas. Por esta
triplice razão eu entendo que o governo devia tomar li. dian,
teira neste negocio.
Senhores, nós somos tão esmerilhadores em certas l'esoluCOes, desemhrulhamos ás vezes COUS1\S tão pequenas, e quando, Ilorém, se traia de outras ",esoIuções em que se manda
dar dinheir<l sem fundamento algulll. Jlorque não me CO lista
nem que o indiviJuo requeresse, nem íJue Ilouvesse contrato
com o governo, e nem que estivesfe reconhecido o merito de
MS obras, somos muito faceis !
Nós, senhores, que somos inillligós de autorisações, vamo,
autorisar o governo a um pagamento de um semço desco!
nhecido, pagamento que ba fie ser disputado palmo a palmo e
com desvantagem para o tliesouro. Lembremo ·nos, senhores,
da miseria do povo, de quem somos repl'esentalltes, lembremonos (lesse infeliz povo que a cada momeuto está scndu exeCll'
ta rio por quantias insignificantes, até de 2.;3, senrto condemnado a pagar custas de 12:$ e 16jj. Qual a razão por que passou este pl'ojecto em 2" discussão o conservou ·se o senado
silencioso?
Já Coi este projecto' a uma commissilo? Temos o parecer
do conselho de estado? Já se abriu alguma discussão nesta
caSól ácerca do meríto clestas obras? Senbores, nós negamos
ao governo n Caculdade de reformar as secretarias; ali se
coarctava ao govorno o poder de augmentar a despeza. Entre,
tanto vamos autorisar o governo a pagar o que n!lo ellcommondamos, o que não sabemos, sem limite de quantias, em
negocio de interesse pàrticular, onde quasi sempre o governo
é vencido.
Que infeliz incoherencia se nota em todas as nossas
cousas I
Eu observo uma cousa, senbores: nos estatutos das asco,
las de medicina e de direito existe uma disjJosiciio ;-0 lente
quo fizer um compendío d1\ materia de sua êadeim teriÍ o
premio de 1:000~, e mandar-se,ba imprimir li oh!'.l a
expensas do cstado;-mas note V. Ex. os tramites por que este
corr pendio passa: primeiramente passa pelo -exame da congregação, depois é remetlido ao governo, o governo manda á
seccão do conselho de estado ou a uma commissão de pessoa.
inte1ligentes, p.ntão vem para o corpo legislativo, e marca,se
quanto? 1:OOO~ e as despezas da impressãO. Como é, pois,
que vamoS votar por esta resolução? Póde ser que seja uma
obra muito boa, mas o que é certo é (fue denota pouco interesse pelos dinheiros publicos o mandar-se pagar sem ver o
que ê. E guarda-se silencio no senado a respeito desta ques·
'tãol Estaremos tão ricos qu~ possamos dar 40:000$ ou
líO;OOO;j! ao que, segundo ouço dizer, chegão as pertençiJes?
O Sn. D. MANOEL:-Peço a palavra.

O Sr. c~llselbeiro Pimenta Bueno fez' tambem uma obra
ácerca do nosso direito publico brasileiro, não pediu imlemnisação, e nem podia pedir, porque ninguem lue incommendou isso. Devemos pagar sómente os serviços officiaes,
mas serviços officiosos n!lo se pagão com dinheiro, pagiio-so
com condecoraçÕes, com títulos, etc. Se nõs formos a pagar
o que encommendamos e n!lo encommendumos, então, senhores, preparemos o funeral deste cadaver que so chama nação.
Veja o senado quaes serão as consequenclaS, se estahelecermos este precedente; apenas passou esta resolução na
camara dos 81'S. deputados. já lá está outro projecto para se
pagar ao autor do Im!icadol' lias Leis Milital·es. E' necessario
sQnbores, que com a nossa severidade aniquilemos as intl'Ígas
dos inimigos do governo representativo, que existem no espírito do \lovo, que as camaras se reunem todos os annos para.
dissilJar as rendas do estado e agravarem a nossa triste
situaeão. Atlenda bem o senado no que vai votar.
Eu- nem requeiro á casa que envíe esta resolução a uma
commissão, porque o facto de ir a uma commíssi'iO já mostra.
que ba uma obrigação de se pagar. Se o trabalho for bom,
póde o governo remunerar o autor por meIO de condecoracões. Não devemos abrir a porta a estas exigencias.
• Como posso saber que este codigo criminal militar é ulil ?
Não tive ainda tempo de o ler, nem mesmo, se houvesse lido,
eu sou autoridade para emittír um juizo seguro.
O SR. D. MANOEL :-E', como jurisconsulto.
O SI'. DAl'T.\s:-Se eu tivesse lido e em minba consciencia
tive.se achado bom, ainda assim eu não votaria por esta resoluÇão,. porque ainda em necessario lJ?e o projecto pRssass8
péla cadHluo de homens da profissãO. Cada um de nós devo
desconfiar de seu juizo, a vc['d1\uC presume-se na maioria ela
cama rã.
Emtlm, Sr. presidente, não posso votar por este projecto,
não posso dispôr dos dinheiros publicos, não posso fazer favores. Estuu vendo o pobre logista, o pobre cidadão que tem
um pequeno meio de vida em sua casa executado por 2jj, e
nós aqui dando subvenções e mais subvenções, e indelllnisando aquillo que não illcommendámosl Tenbamos coragcm,
senhores, para fazer justiça sem olharmos para quem a
~cde.

E' o tenho tenho a dizer.
O SR. PRESIDENTE :-A discussão fica adia.da.
O SIl. D. 1IlANoEL :-Se ti para se votar, cedo da palavra.
Finda a di.cussITo, foi rejeitada a proposiçãO..
.
Forlló sorteados para a deputacão que tem de [r compnmental' a Sua lnnge"tade o Imperador no dia 7 do corrente,
anlliversario da indejlendencia, os 81'S. Calldido Borges,. D.
Manoel, marquez de Olinda, Dantas, Si~ueira e Mello, barão
de S. LQUI enço, visconde de Jequitinbonha, Pompeu, ma\'quez de Abrautes, barão de l'irapama, visconde de Sapucahy,
Candido Baptista. bariio de lIiurutiba 6 Nabuco.
O SR. l'n~smENTE declarou que se ia oilieiar ao Sr. ministro
do impel'io pedindo dia, hora e IO~a!' em que Sua ~Iagcstado
o Imperador se dignará receber a dita deputação.
2" PARTE.
on!iAMBNTO DA AGR1CULTUnA.

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da agricul,
tura, commercio !l obras publicas, forITo sortetldos para a
deputaciío que o tlOba de recelior os 8,·s. Rodn$ues Silva,
barão lÍe Antonina e Cunha Vasconcellos; e, sendo llItl'oduzido
no salão com as formalidades do estrlo, tomou assento na
mesa.
Continuou a discussão, que ficlÍl'a adiada a 29 do agosto
O SR. DANTAS:.,...Não posso votar, Sr. presidente; nós de- proximo findo, do ar!. 8° da proposta do poder executivo
vemos fiscalisar os dinheiros publicos, não devemos dar sobl'e o orcamenlo e Jixacão da despeza e receita geral
esta. autorisação ao governo que não tem força para resi$tir do imperio,· com as emenàas da eamara dos deputados I) a
a exigencias exageradas.
olIerecida pelo Sr. visconde de Jequitinhonha ao § n.
Senhores, eu tenho recebido nesta casa muitas obras sobre
o Sr. Fel'retro. Penna: - Tendo-se já completado
agricultura, sobre colonisaçao, obras importantes, e ~m que
seus autores devem 'ter feito grande despeza, e nlllguem oito mezes de trabalhos parlamentares, é bem natural que os
ainda pediu indenmisação. O Sr. visconde do Uru<>uay .fez membros das camaras,' assim como os ministros, desejem
uma obra ácerca de direito administrativo muilo utif para os vivamente o ellcerramento da sessão, comtanto quo não deixe
estudantes dO$ cursos juridicos, e não pediu indemnisação, de ser lfllada a lei do orçamento. (APOiadOS'h2
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SR, SIL'I'E1ÍlA !lA MOTTA :-05 ministros não podem estar
cansados, porque começão agora,
O SR, FEnRlllfiA PllNNA : - Comecão agora o exercicio de
suas funações como ministros; mas, -sendo tambem membros
das camal'as,devem sentir igualdesej.J, Nilo obstante, animeime 11 pedir agora a palavra, e continuarei a faze-lo quando o
julgar jndispeosavel, 110 menos para justificar o meu "ato,
por que estou persuadido de que aó pessoas fJue verdadeimmente se interessarem pela causa Jlublica, e tiverem observado a marcha dos ilcontecimentos, Mo de reconhecer que,
depois de uma dissoluCãO da camara temporaria, depois de
ter estado fechada a iribuna da rerl'escnl"cão nacional por
'luasi todo o temJlo decorrido desde 4 de sêtembl'o de 186'2
ill,é o 10 de jaoeiro de IS6!!, depois de tantas novidades e mudanças que têm havido na nossa poli!iw, quer interna, quer
externa, não cUlllpfil'ião 06 senildol'es do irnperia o seu deyer
se votassem as importantes despezas, e autori5acõcs comprehcndidas na lei do orçamento (Jua ,lgora se dcscu'te, sem instituír algum exame sobre os ~ctos c teildcncÍas das diver~as
administrações que com tanta rapidez têm-se succcdido,
sendo todavia cOllsiderada cada urna dcllas como legitima e
fiel representante de uma nova tirll de regeneração c de
pl'ogres;o.
A alguam poderá parecer demasiauo o tempo despendido
desde 27 de julbo nos debates sobre o orcnlllento; IDas o que
cu vejo realmente é que ainda nHo tem sido bastaute IJClJ'a o
e,xame que exigem certas questões de maIOr impol't,lIlcin
{apoiados), como, Jlor exemplo, as qUll dizem respeito ús emprezas 1:Ie navegaç"o a vallor, á:l estradas de ferro,' á execu~1io da lei. tln,s terras, á colonisação, á importnção de C5crnvos
das ,prOVlnClnS do Norte como supprimento de hraç~5 á lavoura do Sul, sobre a qual fez ha Jlouco~ dins o nobre ministl'O dos estrnngeiros observacões ql\e não podiiio' deixar de
ser, como forão, ouvidas com 'alguma estranheza, talvez por
não haver-lbe S, Ex. dado o necessal'io desenvolvimento. e
finalmente a vinda de missionarios capucbinbos para se 'encarrllgarem da catechese, assumpto este que tornou-se
ainda mais digno de particular exame e discussão desde que
llesta c na outra cnmara serviu delobjecto fl reflexões, que de
nenbum modQ se conformão com as vistas manifestadas pelo
governo imperial, quando felicitava-se por haver emúm conseguido a crllvencilo celebrada com a Santa Sé em 28 de outubro de 1862, - que boje regula a nomeação e exercício daquelles missionarios por maneira diversa da que !lrescrcvia o
decreto de 30 de julbo de lSU.
Se bem que cada um destes assumptos possa dar motivo
a muito ,IIxtcnsas e interessantes reffcxões, pretendo üg-ora,
Jlor amor da economia do tempo, limitar· me, Sr presidente,
li mui poucas das verhas do orcomento, e antes disto IlCÇO
a V, Ex, que me permílta uma breve explícaCão sobre outro
o],jec.to, que, com quanto não esteja:comprellimdiôo na materia l'ropria da ordem do dia, €i com tudo digno de particular
aUen()ão do governo.
Tendo eu lembrado em uma das ultímas sessões a necessidade de crcar-se em Corricntes um vice-consulado brasileiro, responderão-me os nobres ex-ministro dos negodos
estrangeiros o senauor pela provincia de l\!ato-Grosso que
e,se vice-consulado já existe·em urna das povoaçiJes cOl'I'ientinas da costa do UrugUiJy, e por isso julgo conveniente
expliC<ir que o lo(!nr de que eu fallava fÍ a IlrOpl'ia cidade
de Corrientes, cal~ital da provincia (leste nome, porto de escala, dos nossos navios que naYegão para a. provincia de
l\Iato-Grogso, e logar muito frclluentado ~or brasileil'os, que
todavia não encontrão ali certos I'ecursos e bons olieios, que
só poderão ser-lhe facilitados pela presença de um nosso
agente consular, como cu mesmo tive occasião de Obi'CrVUl',
sendo necessario, por e,xemplo, recorrer á benev.()lellcía e
obsequios do digno vice-consul hespanbol, o Sr ..l\lanoel
1Ilaria de Salas, para que recebessem o conveniente agasalho e tratamento algumas pracas do nosso exercito que SIl
achavão enfermas.
•
Espero, pois, que o nobre millistt'o dos ne"'ocios estrangeiros, attendendo a estas illformaclles, nM tenha duvida em
levar a. elfeito a providencia Jlor mim lembrada,

Q~ando se discutiu.o orçar.nento da repartição do imperio,
not~l a f.lta da. qu<~Jtla con~lgnada e!!l, anllos nnteriorC5 para

aUXiliar a publlcacao d'l Flora Braslltcnse do Dl' Martins
observando que o êl'cdito de 2:(l(}O~ abel'to pnra este fim n~
§ 3' d~ ar\. 23 ela lei de 9 de setembro de 1862 devera ficar
annullado, em ~irtude da disposicilO do al'I. ,13 additivo ao
mesmo pl'ojecto que agora se diú:utc,
.
Enblo detlnl'ou·rne o nohre ex-ministro do imperio que nuo
era da intenção do .governo supprirnir esta dcôpeza ...
O Sn, DIAS DE C_.nVALno :- Apoiado.
O Sn, FEnDEmA PEriNA :-, .. e, vendo eu que ellu se acba
com cITei to comprclwndida entre as do ministerio da ~gricu!tu1'<1, na ]ll'oposta do or~,amcnto para o exerci cio de '1865-18t;G,
Dllre,cnlado em maio do COITcllte anno, pretendo ofrerecel' uma
emenda addítivn ao projecto em discussão, para que não sõ
sejn nelle incluída, mas tamuem elevada It mesma quantia
de 3:000$ Rllnunes que se Ihára nutes da lei de 9 de se·
tembro de 18G'2.,
Julgo escusa rio fazer o elogio do DI', ~I'l1·tius; seu nomo
oceupa logar distincio entre os sabios da Europa; ~cus escriptos mostrilo o j,ltcresse que elletmua pelo Brasil, c oS
sympatblas que consagra afls bl'nzlletros; e, P'l!'a tornar ainda mais (Iurndoura a mcmoria da sua passagelÍl pelas vastas
regiões do Amazonns, tbealro tambem de suas exploracões
scientificas, lú existe um precioso monumento, que elle - fez
erigir como testemunho dos piedosos sentimentos que o animiJo. Quero fallar de ullla veneranda imagem do crucificado,
de tamanho. naturnl, e de hl'onze dourado que por intermedio
dalegaç1!o tlo Brasil em Londres fói remettida da Europa para
O ParA, quando eu tive a honra de presidir aquella provincio,
que Fe acba colloc"da em uma das igrejas de Salltarém, com
li seguinte inscripcão, já registrada na relacão da viagem
do cunde de Caslcloau.
« Carlos Fred, Phil. de ~Iartius, membro da academia
real das scieucias de lIIunich, tendo feito por ordeol de Maximiliano José, rei ua Baviera, uma viagem seientifica ao
llro,il dc 1S'J7 a 1820, e tendo sido a 18 de Setembro dó
1819 salvo pelamisericordia divina do furor das ondas do
AmazonM, perto da viJIa de Santarém, fez erigir este Cl'ueifixo, como um monumento de sua pied~de e de seu reconhecimento ao Todo Podcroso, nesta igreja de Nossa Senhora da
Conceição, no anno de 18íG, »
.
Quanto ao estado da publica~i\o da Flora, julgo conveniente trazer á lembrança do senado as seguintes informações que se ellcon!l'ào 110 relatorio do ministerio do imperio
de 1863, npresentado pelo bonrado Sr. marquez de Olinda.
« A quantia úe 3:000,j! por anno com que era auxiliada a
publicilÇilo da Flol'a Brasilie)lsc do Dr, 1I1artius foi reduzida
a 2:000$ pela lei de :I de setembro de 1862,
« No intuito de prestar ao 'Poder legislativo esclarecimentos que o habilitassem a resolVe!' sODl'e a. convenien~ia do
continuar ou não a prestar aquelle auxilio, incumbi o ministro brasilen·o em Londres de os obter do mesmo doutor,
« Este, em uma longa carta, a qual se lê no annexo G,
depois de pond erar a Immensidade da empreza que a si tomitra, pois que o seu plano abrange toda a Flora. do nrasil,
que éUe exalta como tl mais rica do mundo, e de expôl' 'a
necessidade que teve dr soccorrer -se, da cooperacão de muitos homens de sciencia noiaveii, cujos nomes apresenta,
associando-se á tão vaEta empreza, miluifestamente superior
ils forcas de umsó homem, conclue: 1°, que impossivel seria'
detcrniinar fi época em que poderião concluir-se comJlletamente trabalhos de tal extensão c magnitude; 2', que, porém, se for obrigado a pôr-lhe's desde já um termo e a limitar-se a Jlublicar õómente as que estão em elalJoraclío, Jlcnsa
que ao menos as partes mais importantes podcrião -apparecer
fi luz até o fim do anno de IBM ou de 1865, pois que a reunião dos trabalhos que se acMo Il'iuda em mào de tão grande numero das pessoas depende de tempo, e não seria admissivel que ficassem abandonados, tendo custado sacrificios
de trabalho e de din1leiro.
«Declara finalmente que, na incerttÍza em que está sobre o
futuro de lua emprezll, á vista da restricção feita no auxiliu
que se lhe prestava, aguarda uma resoluçãO definitiva para
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proscguir nos trabalhos, ou limitar-se á publicação dos que caçã? entre a capital uo impel'Ííl e a mais remota de SUM
estão feHos,
proVlOCtaS; mas, quanto ao modo do consegui-Ia e aos sa« Parecem-mo altendiveis as consideracões expandidas erificios pecunial'ios com que deve concol'rer o estado, popelo Dr, nlartius; e, á vista da transcendencía e utilldado da dem suscltal".c questões certamente dignas de particular
obra e d!\, pC(luena importancia da subvenç,10 com que tem attenç:lo e estudo do governo e das camaras legisliltivas, como
Sido auxllta!la, pells~ que convem continuar a pre.tar-Ih'a, P!l'so a mostl'ar, citan;]" as disposições de àlgulls dos prinelcvando-a novamente á som ma de 3;000;;5, para (IUO 50 não clpaea artigos do contrato,
iuterrompão tantos trabalhos já adiantados,
Segundo ai' cundiç,lo, o capital da companhia dev~n\ seI'
Se assim fór resolvido pelo poder legislativo, o go\'ernO pelo menos de 1,200;UOO.,p, Ulas o re~!izarlo até o fim do dese informará constantemente do progresso flUO slles tiverem. ~clllbl'O do 1363 não excedia a 293;400$, como se vê do uHi,
" Convem attender a que, em com!lcnsac50 da quantia IUO relatorio apresentudo nelo seu presidente em 16 de fevcprestada para all;:iliar a publicacão desta' obra, recebe o reiro proximo findo,
•
govcl'llo 100 exemplare.s, ú medllla' quc vão sendo impressos
Pelas condições 1" e 6' obrigou-se a companhia a fazer,
os fascículos, Destes têm sido já publicados 30,,,
corno elfectivamenle lem feito, oito viagens redondas por
CUlnore ainda observar (rUO llU carta a que se refere a anno entre os pontus extremos, IIIontwádéo e Cuiabá; senrlo ti
relatoria diz tamhem o Dl'. Martills 11 $cguinte;
linba de navegação dividida em rluas, a saber: a l' de nlon« Antes de entrar na resposta desta pergunta, peço li- tevj<léo até Corumbá e .;''2' de Corumbá até CuiaM, e porce'
cen9a pam obscrvar a V, Ex, que eu ate ,agora nunca tive bendo por cada viagem 1I0S primeiros cinco anlJos a subv8nIHltlcm offiwll de que a su])vencào, propnamento subscríp- !)UO de '2Ü;OOO,!J, marcada na coadi!l:lo v", E:;tas viagens,
Ção. com qua o govehlO impedil auxiliava generosalllente ii poróm, estão reguladas de modo que as respostas á corresFlora do impcria, teria dependel\te de um ~ssenso annual- i'on~ellcia levada a CuiaM por um paquete sô podem ser tramente repetido pela illuillre e~lllarn dos "eputJdos, V, Ex, ú·.Ias pelo seguinte. isto é, com demora de 4.5 dias, soP;rendo
mesmo sabe 'lue até agora todas as continuacõcs da ohra, assim o commercio e o servi!,lo Jlublico muitos inconveniente>
dcpoi3 de serem por lUim 'expeuidas ao consulâtlo gemi im- e prejuizos, ({ue Jloderia, segundo me parece, srr evitados
perial elllllamb~lrgo, forão pagas pela le;;"ç<io imperial de se o paquete (la 1" linba tivcr maior demora em Corumbá (l
Londres sem nlnlS observacilo ou ro"triceilo nenhuma,
menor cm nlontevidéo,
" En, acbando nisso a êerteza de quê o govel'llo imperial
Pelll. condir:ã.o 7' do contrato obrigou-se a companbia a:
honrava com sua iII~!lJ!nada approvaçITO a emprcza, COllti· empregar vapoles quc tívessem a capacidade e propOr!lÕes
nUeI com todo o enthu~ln.smo e e~1l1 todas as forças úe 4ue neQC55arlas para o Irilllôporte de passageiros e conduecão do
estou c,apaz, sem Ilnaglllar a dlilleuldade quo agora se pa- cargas, e hem asslIn a força precIsa para fazerem as víagens
rece apresentar,
I com a. cOllveniente rapidez, pelo modo que o governo pres" 80 em fim V, Ex, perguntar que mediúns cu tenho tomado crevasse nos l'CSpecll vos regulamentos, de accordo COIll a
lInfa levar a ol:>ra a uma conclusão salÍsfilctoria, se eu mor- companhia, exercenuo a este respeito o mesmo governo a
!'esse anles de ler cbegado a tal tertno, devo responder que o convelli~lIte ~nspecç50,
SI', Fenzl, professor de botallica e directúr do jardim, e 1101'i\a _condlç,lQ 13" declarolHe que, se os vapores ernprc/íabario f. e. n, de Vicnna, o qual ilté agora me tem prestado dos n.1O t~vc5sem a capllc!dade, proporções e força deslgEeus auxilius litterurios, e, igualmente n p!'ofess.or ,~~cisner mltlos na forma llo art, ',0, lIlcorrena a companhia lIa multa
de 1)a51Ie<l, ambos cites amIgos meus e 11e mlllua lannha
de 1:000jl a 4.;OOO~, e tambem na pena, de perda da subvell'
tão empenhados neste negocio, e o Dl', Eieler,mcu assist~nte, ç,io, se por mais de seis mozes permanecesse a infracçITo desta
por mim pago, tem adquel'ido a experiencia .n0cessaria para dlSpOSIÇiio,
, '
,
coopera!' convenientemente nU/Iuelle caso,
Os paquetes que a compall~la tem empregado ate o ~re'
« Parece-me ter agora indicado todas as proporções e toda sente sãO quatro, a sabor: jli(l1'ql~ez de. Ollncla, de, madoll'a,
a posição da <;,hm, -e anima-mo, a c5pc!,ança do qlle se, o 1)0- I de 198 toneladas e ~lrça de 80 cavallos; ConselllelTo Pa~~
,venlO (lc Sua r,lagc5tatle !mperlal se lhgnar nu seu e5c!.lreeldo 111110s, de ferro, de ,O toneladas, força de 30 cavallos; ,hsfel'Vor li Iteraria IlI'OpÓl' à illustrc camam este estauo de cou- ! conde de Ipal!~ma, da fClTo, força de 40 cav~llos; e C,,~ab(l,
5<15, os limites pa-ra eUe já cil'CUIilSCl'iptos, os meios pustosl de ferro, força de 10 cavallos, c,alando ~m p,é,
em ar/ivi/lade para coadjuvar (! sua conr!'isão, ar,uelle sabia
D~ite5 quatro VilpOl'CS só o OIHldrt satlsfan,: cabal:n~nte as
e patl'Íotico corpo 0.10 nel!ará a continuação ua subscripçiio, I condições (lo contrato, se o seu caiado ~ nao )nhlblSse du
ate que a emprezi\ sej,\ conduzida a seu tles~jallo termo, o j ll1\Veglu' o i'aragu:,y quund0 as, (lguas e;hO, mUito h~,xas;
sem expôr-me a dUlllnos incalculaveis,
i mas por est't razao tem elle SIdo subshtUlúo em diversas
" Não tenuo por lá outros empellhos, a 0[0 ser fi s~brdo l viilf:ells pelo Ipallcma, qun, além de não ter a força uC,cesria, P'ltriotismo e bcncvolcncia de V, Ex" e dos outros il- i sarm para fazer a vIagem do RIO d,t Prata eDtl'C illontcvlllco
lustl'il:dos homens de c5tado, cuja pahlvl'a pesa no·Are,opago 1e Bucnos-Ai'I'es, nenbuma ,~ommoílHladc onerece para passado imi'erio ; ma. confio nclles com toda a segurança, que me gelr~,s, nem ~ara' ca~'g.as, .ilcanuo paI' COIIS6f(Ulllte demorada,
dá a pllreza das minbas intenções, e o gel,io do povo DI'J1.8i-. em ~lont~v"leo, e SUlllllfl i\ maIOr tlespe.za de armazenager,lI
!dro, ao qual pe;'lencião e pertencem .a, minh"s mais vivas ! ~lc" g.rande ~uanLldlLd;- ,de mercauonas, que devcna seguir
i ImmeulatC1mcnte para CUlaba, se fossem suffiClOntes os mcws
"il1loalhias e nl'dentissimo5 voto"" .
A' vista de tu,lo illto, parecc-mo quc ninguem dúixará de i ue l!'allsporle, em?regados pela companbia, e SUppol'tunuo
reconhecer que a continunoITo do subsidio de que tenho !al- i Lambem os pas;;'lgClros os wcomlUodos das baldeações no
1<1110 é uma dívida de gratíd,ín, cujo, pag~mento interessa a I por}o d~ Bucnos-Arre:"
',"
' .
,.
dlgntdade do govomo lJl'iISllell'o (apOladn~l, o q\tC, conbCClda I Est'lr!do a mlVegaçuo drw!lda em duas hnlhl3, co!no l'\
como esl'1 a inOOll\'enielll;ia, 5011,,0 inju~tiça, que houve em observei, culto so cmprilganU? nn. segunda cmharcaçoes eaabater-se no aono financeiro de 18G3-186i a llcquclla f{llun- !lUZeS de transportar de lima 50 \'QZ toda a carga do paquete
tia de 1;000$, 1;lmbem deverá ser rlella íOllelllui'sndo o illustre da primeira, aconteco ficar grande parte del"l tambem demoautol' da Flora Brasilicnsc, (,~)loiailos,) Neste sentido, pois,' I'arla enl COl'll:nbá, na alfandega, ou em casas particular~s,
C3tft concehHh\ a emenlla que tcnbo a houra de Olfill'OCer a ate que lhe calIJa a vez de ser transportada em cmuarcaçoc~
consiúerariio do senado,
da COll1llllnblU (C/latas, reboeauas por um dos vupores), se os
Tl'iltard agora, SI', presidcnte, do olliLro assumpto, quo me Ilegociantes não preferel!l as canôas p',trticulares, sujeitandoparece de grande impor:ancia, isto é, o modo como tem sido! se ao llagarncnto de maIOr freto" aos inconvenientes .lo um:t
f Cito desde os UIIS do 1..8!i!l o serviço da navega~,io 11 v~por vIagem multo mais mOI'osa, e a falta de garantia pm'u os
entre l\lontevírléo e a capital da provincia de íll,:to-Gro5so, caS?5 do avaria ou extravIO do,s gencros,
"
contratado pelo ~o'\'nrno impel'ial com a companula do 1\Itohllcontrando-se em Corumba, os vapores da primeIra e seParaguay cm '23 de junbo de 13iiS e as providencias que gunda linha, demorando-se ahl por alguns diaS, c não sendo
convirá adoptar para scu'melhol'tlm~nto
I'ertuittida a imme.liata mudança dos passageiros de bordo
Ninguem conteótal'á as vantagens desse meio do communí-, de um PiU'u, O de outro, como se ohserva, por exemplo, neste
(I
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poria entre os paquetes da Europa e os da linha do Rio da
• Na subvencl'ío 'est1l:0 incluidos 20:000$ provenientes de
PraIa, são os mesmos passageiros obrigados a procurarem uma viagem extraordinarin. que em junho do anno pas~ado
commodos cm terra, ficando assim expostos, principalmenle fez um dos vapores por conta do go\'erno. »
as familias, a muitas privacões em uma povoação, flore5centc
Sendo eôte o estado da cmprcza, passou na outra camaTa,
sim, mas ainda muito noy-a e desprovina de hospedarias e e foi remetlido ao senado um projecto, que autorisa o gooulros recursos indispensaveis aos vinjantes.
verno pam reformar o contrato, alterando, sem augmcnto
Pela condicão 25' garantiu-se lambem â companhia a con- da subvcnciio, a escala dos portos em que os paquetes lnciio
cessão gl'iltufia dos terrenos devolutos nccessurios pera seus aClualmente, e obrigando a companhIa a substituir algum
armazcns, pontes, depositos, estaleiros, ofllcinas e outros tios seus vapores por outros do mesmo calado, com as promisteres, mas até o presente nada disto tem ella rei to, nem porcões nccessarias para transporte de passageiros c cargas.
ao menos para facilitar o deposito e,guarda dos objectos que
Á' llrimeira vista parece que este projecto só imllõe novos
têm de selO embarcados.
onus á com[lanbia, sem conceder-lhe vantagens corresponQuanto aos Ilreços das pass8'fiens e fretes, marcados com denles; mas o seu resultado real bÍlrá continuar eHa fi perceassentimento do governo nas tabollas Il.cluaes, parece que bel' a lllesma subvenção f[Ue deveria ser reduzida, não
ninguem negará que são exeessivas as quantias de [OOJl por contrahinrlo a respeito da capacidade dos paquetes obrigaçãO
llfissageiro de ré, de 200;;5 por passageiro de prõa, e de ~$ alguma ahím d.queHas a que já se sujeitou pelo contrato
\lor arroba de carga, quer na subida, quer na descida, mór pl·imilivo.
menle tendo-se em vista as que percebem, out'as companhias
Quanto á alteração das actuaes tabcHas na parte em que
e fazendo-se a conla llroporcional das milhas navegadas.
designão 05 I'0rtos de escala, tambem m~ parece que nenhum
A Isto accresce a condic1l.o, imllosta pelo ar\. 49 do rcgu- augmento trará ás despezas da companbta.
lamento provisorio da cOlnpanblll, de ser Jla~o á vi"l,t 110 hJOra, eu des~jo sinceramente que li c~mpanhia viva sempre
gar do embarque o freto das cargas rcmetlIdas de nlonIC'; prospera, porque conhe~() a grande utllldade da cmpreza de
déo pari), Corumbá, ou deste para aquelle port?; condi( I que se acba enc~rrcgada; m.n.s entendo .que o servIço deve
que, alem ile ser muí:o onerosa 11ara os neg-ocmntes, e 11 , ;or felto de manena' que conclllo os seus mlercsse com os do
Il)ogida por outras companhias. torna mais dimci! a indem-' publico.
!lisação a que olles têm dircLlo 1I0S casos de falta ou ararÍll
Tambom não desconbeço quo all:uns dos defeilos e incondos generos embarcados.
.
.
yonientos do aclual contrato assim como a falta do fiscal!Este.s, e ~utros motivos de queix~ forão já exposto~ no go- sa~ão sobre cumprimenlo de' alguns de seus artigos, podem
v~rno unper!al em uma repre~entaçao aS5lgl.ada ,por tr2 nego- serattribuidos ilincxperiencia; mas, tendo cessado essa razão,
Cl~ntes da cldad~ de CUlaba, q,ue ou lUrorlllel, declarando deve elIo ser melhorado, e sómenle para osle fim procuro
ate que po~lo a Julgava lmm .fum,ada. .
chamar SObl'O o assumplo a particular atlençito do governo.
Tendo SIdo so~re olla olmuos. o p~esl~ente . da companhia
Por ultimo observarei que, te~rlo-5e garantido a esta como cheCo d~ t" rhrectorla do Inllllstel'lO da a!;ncultunt, resol- I'anhia, em igualdade de condicões, a preferencía na concesveu o lllllllstro, como COllsta de um av!so que aqUI tenho são de quaesquer favores para- a narogaçtlo !los confluentes
!lreSenle, que_licasse reservada a mal~fla pa~a ser tomada do P,traguay da Oahia Negra para cima. serã da maior conem conslderaç~o q~alldo findassem os Clllro pnmelros anllOs veniencia que so aproveile a occasião da reforma do seu
do con!r~to, Islo e, quando se trata~se do cump1'lmenlo da aetual conlrato para c.stabclecCl·-se uma linlla do navegaçãO
3' condlÇlw, que da ao governo o dlretto ~e fazer no fim da- no rio Taquary, em cujas margens já existe um pequeno, mas
qncHe pI'azo Ullla rOlluççãO na subvenç.ao de 2ti:000Jj por llorescente nueleo .colonial, c que orrereco uma via de comVIagem retl.onda, c?nforme as cll'cumslul~CII1S em que se acuar municaçfio c tl'ansporte muilo ,'antajosa para o commcrcio
a con,lpanlJ1a, com,anto q~e essa rcducçao dell:e sempre salvo entre as provincias de Goynz o Mato-Grosso, como se vê de
o diVIdendo de 12 °[0, e licando entcnlhdo que. qualquer que informacões omcbas receutemenlo enviadas ao ministerio da
seja a bypotl1esc, o governo não será obrigado nem a aug- agricultura.
mental' a(!uclla qualllla, lIem a fazer bODl aquelle dividendo.
.
41) Sr. barão de §. IAaU'ClltlO: Desejava não conO pmzo de cInco annos está a findar, a, quanto ás circumstancías ua companhia, lê-se lIO ultimo relatorio do seu tinuar a fatíg-ar o senado, fazendo 'uso ua palavra obtida e
presiuente o seguinte:
DIas il sabido de lodos (lUa lIO principio da sessão prometli
« Continúa a ser. prospero o estado da nossa. omprrza. A olferecer algum~s cODside.ra~ões que entendia de conveniell~ia
~enda da companhla no anno Enio, .como verOlS do pxtl·.. clo 1 á lavçura de mlllba proVlnCta. MUlln de lJr~P?S!lo. me abs~lve
Junto da conta de ganhos a perdas, fOI de.
312:1'ilG,;i\917 da UlSCUS8iio uo orçamento dos oulros 1ll1~lster!Os ; po relll ,
« E a despeza de _
2~2:12!-lbi9G timido, tenho recuado tambem na presente dlscnssfio, lIfio mo
- - - - _ aproveitando da palavra (lue me coube, e quasi que o repito
" Deixou liquido o saldo de
70:003.;).i21 agora! E' o desengano de que nada posso fazer em bem de
- - - _ _ meu paiz, sendo apenas um Imporluno e até provocrrdor do
• Ou um lucro de 23,86 o;. em relação 'ao capital realizado conlliclos desagradaveis! O que não põde mais deixar de
de 293:qOO;!l.
ser verdade, em "isla dos mcus primeiros discursos, é que
« Esle saldo foi distribuido pelas seguintes verbas:
fiz completo liasco, porque me retiro sem nada ter feilo.
«Pum divivendos do 1° e 2° semestre na i Não apoiados.) Ando tambem desanimado, porque sinlo o
razão de 12 o;. inclusive os das 400 necões
ênjôo do senado, sua repugnancia ao prolongamento desta
beneficiarias.. . . . . . . . : .
3!Hi28,;lOOO discussão.
« Para deterioramenlo do material. . .
H.:GGti,j)975
O Sn. SILVElnA DÁ MOTTA: - Tamhem não ó enclo.
"l'ara amorlizacão dns accões beneficiarias
que se derfio ao émprezario:
12:000;i3000
O Sn. DAnio DE S. LounEl'Iço : E' tanto exaclo que, na
« Para fundo de reserva .
3:809;JlH6 ultima sessão, observei rallar o nobre ministro da repartição,
censurado de guardar silBncio e provocado para sabir delle,
70:003;%~1 tendo I!'flenas por ouvintes 11 senadores! O que posso eu' BSpera r ? Sonhores, recordo-me de ter passageiramenle tocade,
« A receita compõe-se das seguintes verbas:
na di"cussão do minislerio da guerra, em despezas uão auto,
73:502$797 risadas nesta cúrlo com obras de luxo, ou de mera. comodi" Passagens e [[·ctes. . . . . . .
" §ubvençõcs do governo. . .
220:000;!lOOO dade ; não por~uc as condemne, nem as llretenda censurar,
« Saldo da conta de juros e agio . . .
13:1~i~120 porém por enlender que forão executadas sem pel'C&ito co« Terrenos, concedidos polo governo á comnhecimento do corpo legislativo, que não foi esclarecido 50S
panhia.
5:500;1)000 bre sua importancia dispendiosa, e porque obras de maiurgente necessidade tIO Ilão sido preteridas, e sem as quaos
312:126~917 teremos de experimentar sensivel diminuição de renda, e
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lal~ez

tal que achemos émbaraços para sustentar os encargos
aO,cHles. Pro~etto, na occasião de ser c~ntestado, justiGcar
!11mba ~sserçao com exexemplos ; mas UClXO de o fazer. por
Julgar fora ,d~ tempo, o porque sou de opinião de flUO' cess~m ~s reCrllnmaçôcs,que lIada aprovcililo.Colltento-me com a
Cltaça~ de um trecho do discurso do mais eloquoote ora~or
da !1Iltlgulllade, DemoHllenes, que diz melhor do que cu podena faz~-lo, parecendo quo fÓl'a applicado ás nossas cirrUlllótanclas,- Eóto famoso athcnienso, fazendo reparos acerca das despezas extraordinarias com obras de luxo e de os·
tentação de sua patria, assim se exprimiu: Atheniensos) o
nosso governo tlcredlta ter suíllcIentcmeute procurado os moIhoramento9 publicos com monumentos c melhoramentos somel!Janle~,., Deus me livre de o censurM! Eu, porém, censuro a vos de acreditardes que tendes com t<lo pouco cumIlrido vosso dever. )) Contento-mo, senhores Como corl'occão
dll pa,sado) que de boje em diante se traga Ao corpo legi,la.
tlVO os orçalllentos das novas obras, para que sejão decretadas
com COllh~Clmento de causa, niio continuando o que succedc
actualmente: que as obras, sobem do quadruplu c mais de
seus respechvos calc,ulos fa\vez fosse conveniente adoptar
a oste respe!l~ a leglslaçao de Epheso, que obrigava os arclllteclos publIeos a concluirem as obras por alIes arcadas ti
sua custa, (Iuando na execução excedessem do um quÍlrto do
calculado,

1

O Sn, FERR.\Z : - Nós mandamos indemnisar, ou cncampamos ...
O SR. DARÃO \l~ S. LounEN~o :-Eu pergunto a mim mesmo,
ao sena~o : estamos bem; a renda do imporia se conservará?
As prOVLnClaS podem VIver contentes com a solicitude que se
I're~ta a seu bem-estar? Neohum re~eio Ou inquietação
devemos ter pelo futuro do (lalz? Uma Importante verdade,
senbores: ~ol1hecemos todos, e na qual pouco reflectimos 1
a escravl~ao del'CCeSSal' entre nÓ.~, sonGO jA, em ·certo prato,
talvez maIs curto do que pcnsamos. E o que se tem feito
IlUrn nos prepararmos para e.ta grave modificac1'ío ~ocial?
que CUIdados tem este proximo sucCesso dndo no éorpo legislatIvo, e quo medidas têm sido votadas? Nrm as cafl1<1ras
nem o governo pensilo em semelhante onjecto 1 Parece que ~
I)r~dencla aconselhava outra comlucta ,le nossa parte, A subslí
tUlcil~ dos braço.s escravos por colonos é summamcnte
dIII1CII, e para Illlm u!11a utopia; o rcmedio deveremos procurar_ nos no~sos propl'los rec~rsos, embora so proteja a coloIllsaçao debaiXO de outras VIstas, ~ue não sejfio de obter
hra~os a,salal'lados para Q trabalho de 1I0SS0S campos. llu
cl1te!ldó ~uo a.ntcs ele tUlI.o se Ilcve estudar o pniz e suas mais
parllculares CIl·CUlllstollcl,as. aquellas (lue alTeclilo de perto
o estado de nossa agricultura: rúmmIssões de inquirito
devem ser n.londa~as para as dilTcrentes localid~,le" ~ue
e5tudom ou investIguem sobre certos quisitos dados vioto
lJuo nenhuns conhecimentos ~>tJlisticos possui mos ' -verúi
yral~a,.a relação da pOllulaç~o livre para a escrava ~m cada
\IrO~lnCIII, a n?tureza da cultul'll cXlllorada, o modo por que
e CtlIÍl\, a qualidade das terras, e se os bracos livres ahi 5<10
c'.lll'.regados c em que proporção. Cuml'ré saher com especw!Jdade qual a cultura que começa 11 empre"ar urncos
lrvres, e 11 que os poderá ,com mais facilidade a[Ii:oveitur; a
que por sua ntltureza eXIge o trabllbo forcado como é a
cultura em grande do café e do assucur ; o (pie c~nvirá acoosel~a)' aos homeu5 do campo, etc.
Entendo, senhores) que ó tão melindrosa 'tIossa situac50
lJu~ não ha deslleza que nos úeva desviar de penõurmos lllüit~
set'l~mente ácerca dclla, e do modo de a a[rolltar com mero
prejUlZO,
Nada sabemos ao certo do numero de escravos de caua
província e de cada municipio, como era de ur&cncia que o
~oubes..:em.os. Providencias legislativas devem ~er adoptarlas
sobre tao Importante assumpto, para que saiba a civillsacão
que nos espreita que nós marchamos com vistas do realizar
um futuro mais digno della, sem qno nos forcem a precipitar
no~sa marcba, como pôde succoder no desengano de que
nada fazemos,
Ha muito a fazer, e depois dos indispcnsaveis inqueritos
o governo se devo apresentar ao corpo legislativo, exigindo

urgentemente as lei. que entender de convoniencia social
Ucputo de vantasen! preparatoria para tod'QS os futuros trabalbos que se h~~lde esta importante propriedade de nossa
SOCIedade, Um rr,pstro devo eXistir em cada muuicipio debaIXO lia guarda de uma. autoridade, dos escravos do dlstrlcto '
estabele.cendo-se o pr!lzo, !,cl:úi (Jl'atia de um anno, para qu~
todos ~. senbores abl faç<lo Inscrever os nomes, sexo, idade,
profissao e oull'<lS qu~hdades dos escravos que possuirem.
Para faCIlitar este registro, p01'I,IUI. ? ~Ol1lillio boje li cerca,lo
de .frequentes dUVIdas, bastam eXl;llr-se no prínleiro pra7.o
a hst? ~o senbor com o testemunho corrohUl'a(orio do vigarío
e _dO JUIZ ~le paz da freguczia, fic,mdu o direIto de conte!'ta~ao preJu~Icallo o se creando um juizo especial para a decisüo
tinaL

O Sn, CAliOlOO BOnGES: - Mo já consta no thesouro publico,

O ,Sn, IJARÃO DE S. LO{;fiEliÇO : - Consta a existencia imperfeita dos escravos da córto, e nITo do imp~rio, e para um
fim ~odo fiscal, o não para um fim político e social, quo
depOIS das p;ovas deve .ser a ,unica prova do dominio, para
que este sam da condição mccrta em que se acba bojo,
quando se conhece ser t:io mehndroso e de natureza csnecial
que fi legislação deve jlÔr a cuberto de toda 11 duvitln. e ~
h.omBm do toda avio encia, Passado o primeiro pl'a~o so
siga um outro para os remissos, discuidlldos ou impedidos;
porém que então ~e exijão as provas do domínio, e sc estabeleça uma especlC, de llroccsso summario, designado o juiz
para tal competenCIa. NilO combaterei mesmo a idéa de ou"
Iros prnzos,succedendo-sc condiciies mais cucrosas e multas
até que se piÍre nesta liquid~ç~o', para ~Iue depois dclla ne':
nbumll ou~ra prova de, dommIO se ad:llItta, Ja 56 VÔ que as
modlficaçoes supervelllentes, de naSCimento, ou ontras ac~ni5içõcs, devem !'cr registradas em tempo d;l<lo, e nenbullll1
transfercncia de dominio poderá tcr logar senão autorisarla
com cOI'tldão ,do resp"ctivo registro, n,lbilitado o legi,la<ior
com o conheCImcnto exacto da populacão cscravtl da relacão
de seu numero para cada província, "de s~u 5CX~ e de suas
profissões, poderá com vantagem adoptar medidas salutares
e de possrl'el realização, não 5ómcntc quanto ;i ordem social,
como P!ll'lt um n:elbol' óystema de impostos, no pensamento
de faCilitar a extlOccão deste nosso primeiro mal sem maior
damno do senhorio. "
,
Creio (Iue alguma cousa ha tambem 11 fazer para rcc;ular a
família do escravo) respeitando-se um pouco mais os din,itos
da natureza, c óobre tmnsfrrenchl de domici/o. N:io nos sencio possivel ctlcgar á pcrfeícilo social com prccipitilc1io, pro·
curemos diminuir a odiosi'da,lc da in~lituici\o, e sobretudo o
que nella fere mais 05 sentimentos hll111anitario5, sem que sej,\
c:;sencial a sua exiótcllcla, iltltes a preju,licando prufundamente, Convlr{1 talvez impedir o COlllmcrcio de escravos de
provincia á província P as vcurtas publicas, cousas e:;tas dispensa,eis e (llle caraclcrisiio com odio nossa maneira de exi:!til' soci,t\. Chego mesmo a pensar, senhorcs, que serú possivel marcharmos gradualmente, adoptando a pil~sngem) com
tempo, da condição eserava, pura c simples que li boje, para
" dos servos, com Q flue se deverá melhonlr. l'rincipicmos II
reforma pelo que for mais raci!, ver/ti fira/ia, promovendo a
substituição dos domesticos escravos nas grandes cidades, c
depois nas povoações por domesticos livres, isto 6, ;[e 11111neHa illdil'ecta c progressiva. Uni imposto que cre:;ça cada
anno, insensivelmente, até que valha sua prohibiçãu, trará
esse resultado ciyilisadol', c dará "inda [lO campo bracos escravos onde a substituicão é mais difftcil. Desde jiL se facilite
a \'en~a dos esel'avos pàra o servico da lavoura, e se protura
diíllcultar por leis fiscae8 sua in·Il'oducção nas' povoações,
como creio que se começllu já, mas de uma maneira pouco
proficurt pelos regulamentos, Nada temos feito para obter tnes
esclarecimentos, e mcnos para r~alizar medídllg prcparatorias
indispenSllvci; ; o quando o dCifecho cbegar, que pôde vir
repentina c incs?eradamentc 1 andaremos ás carreiras e choraremos sem rCllledio !
.Porque nada bavemos do (,Izer lambem sobre a condi cão
social dos libertos quo, passando da condição escrava á' de
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cidadãos, com alguma luteUa lornão-se frequentes vezes pl'e- Depois do assalto do terrível eholera, que nos roubou á Bahia dezenas de milhares de escravos, o mal tornOU-50 ainda
jUlliciaes á sociedade, c quasi sempre vadios perigosos?
Seuhores, muitos outros pontos poderia eu lembrar, ácerca mais seusível, a crise mais carregada; e peior se vai tordos qunes cumpre que se fa~ão inqueritos c se adaptem me· nando/além da continua diminuição pela foice da morte, Jlda
didas, exigindo da parte do governo tio paiz itcurado estudo, rapida emigração dos escravos, que a miseria [a~ sabir ua
na vespcra em que estamos de urna crise soci.l muito séria 1 pl'ovill~ia, '
Não é só de política ,(ue nos deyemos oecupar; nem os prcO 8a FERRAZ: - A prollucç~o 10m diUlínuicio ?
~irJelltos mandarias para as provincias podem deixar de ser
nestas graves circumstancias cidadJos illustrarlos, experienOSa, 1l,Ir.ÃO DE S. LOmtCNço: - Respondcrei ;\O nobre
tes, emprchendedores, e que.inspirem coragem, ás popula· senador em tempo. Não se httellde a tão grande mal, nem ,c
ções desanimadas.
.
IJl'ocllm remerlia lo, ou ao menos dar-llJe algum alhviol Como
Nfro jul~uem Iaci! a subslituiçITO dos braços e:;cm\'os, o sinto de perto, e vivo entre os pacientes, não queria deixar
para que (Iurmamos trnnquillos á Bspera do ful!lro; dia é o SOOildo sc·m 'lue algumas consitlcracões fizesse a seme·
diUicilima para a grande lavüum principalmente, e com os": l!Jante respeito, Nilo peço aos potlercs iJolili~os do paiz que
pccialirlalle do café, e do assucar ainda mais, 15;10 estas tam· [avol'eçiio a agricultura Je tl'ablllhaJores, mandando·os bus·
Dem a~ que f.1zem avultar nossas rendas; c" IluanJo soffre· cal' onde os Jwja, e despcndenrlo grossas quantii\s inulílrem, muito ~clIsivel bn tle SC1' ao paiz sua decaJcllcia,
!\lente; porém l!les pedirei que e&tudem IIOSS1 situaçiIo, a
Cumpre fazer alguma cousa lambem em hem da polida, vêr se em nós mesmos podemos achar recursOs para a tOl'lli-ll'
)lol'quo o clima e os costumes o exigem, A COl)Slitlliciio 1'0- mais supportavcl. Os inquerílos que lembro nos lJabilitHião
conhece o dircito do homem lilTe de dispôI' do si e séguII' a a proce,ler ou murclJar COlll algum proveito; c por eUés so
induslri'a quo mais lhe com'enlJa ou ll~rade; porém a sod') couheceria a cultura que no paiz carece' de mais proteeção,
dade soITre com a y,HliaçãO e vagabundagem, e nós dBvenlOs pura evitill' seu tut .. 1 anniquíllamcllto, com penlit de enormes
olhar llar« isto, (Jlpoiaclos.) Até hoje nosso eSla,lo c a f;\cili· capitac. fixos, que nito podem recelJer outl'll aPIJlicação,Hojo,
da de de obter bl'acoô nos di5pensaviio de cuidur de tucs JUC- verbi (Ji'iIl'ia a Ilroducção do as<ucar, '1ue lut;l eom graves
IlJoramentos de nôssa sociedade; mas a necessidade chefia din1culdu,Je, de UJllfl conconsncia fóra, e com n[o menores
de sahirmos desta culpo5a negligencia. A tempestade se a~ro no illterior, pricipalmcnte de falta de braço" em algnmas 10xima, e o perigo pódc já ser apreciado. lnféliwl\lnte a la- caJi,I;"lcs I'a;:a \lO °10 e mais de ímposto do EeU I,,'oducto
voura, ou autes a iofelicidilde da agricullurà l1ão se acha .·uto, paganJo 1'2°(" do li,(uiJo, isto ê, do a~sucar armazcnqui suillcientcmente represenlada, para que taos verdades nado c "cl,diJo nos portos tio embarque 1 Ajunte-50 a e"ses
tenhãll legitimos e calorosos a,lvügados; a experiencia 12 0(0 do fisco o oncaixo, os tr;lIISportcS, diITurentes armazesó, c ,nlio a simpl.es observação, pólie sentir o que nagens nas loealidades quo atravessa, a commissão de veada,
,hgo, lodos temos hdo muilo e convcl'"ado ácerca rle e aind:t muitas Yr7.CS o íncendio e a quebra do comprador, ()
Scillc[hnntes assumptos, mas poucos o têm elqicrimen· se concluirá que o lavrador paga não menos de 20 '(o e .mais
tauo, 8e cada uma dôr ou cutla um mill tivesse aqui da cnll:eita brut.a 1
Q<KWtO (lilga o clípitalista ~ue tem nos estahelecimos de
seus re.pre,entaoh·s legitimos, a sociedade marcbaria melhor,
Os que 1'ivcm do tlJcsouro, os 'Iue do,fruct;,o a relllb de suas cl'c~litl) [:rossas quantias da venda liquida de 9, 10 e 12 °lo?
upoliccs, os f(:!ízcs que eril cada SClllcstl'C ,'ito re~ebcr var.tu- l';a:!a[ ~",rá llcila sorte (Iue se observa o preceito da COIIosos divitlendos de seus capitncs ernprc"ados nos estabelo- sl.;luic~o, que quor a conslituíc~o, igual e repartida, de todos
cimentos de credílo, tanto nwiorcs diviilcllrlos muitas 'iezes p~ra ós encni-gos da sucí~,dade? Podemos tambem fazer muito
(Ju~nta mais grave a criso jJ.Uil as ont,'as industl'ias, que se I,a!'il ,Iiri~il' melhor o lrab,llbo de nossa jlOllUláçãO 'lgriCOIn,
V11'lLO forcadas a recorrer a tlOS estabelecimentos todos esles 4uo sempre esteve entregue li. sua iguo,'nncia, (!uando ~odos
felizes,digo, não comvreocndem C~l'talllentc a ext~ns;io do mal 05 IlOVOS recebem de seus governos Ull'eCÇi>O jlroficua e IUU sagrlcola 1 o proprio commeel'cio, que rlecahe com uma má co- trada em llI\goCIO de tnnta gnnitlaúo. !í'flO se !lasce sabendo,
lheIta da lavoun\, plll'OCe que não apreeia devidamente o mal, c nem ,fi aprcnde facilmentc sem a com"enícute in~trucçiio 0\1
{J1Ir; lhe vem lll'tjudicar profundnmcntc, ma,; ,Ie uma maneira li9iiO, Eu tenho I!ito por v~zes ,'IUO na nos~a lorra ha escolas
lndll'ccta, A, ostes to,los cu ap,~licarci a judiciosa reflexão do para tudo, IlWl1U5 paril os agl'lcullores; 1>to é, protcg~-se
?rn,dor romano, quando expobl'u Vil aos ricos da rc!,ulJlíca ,seu com a instrUc.ei~o todns as dus~,es, menos a uuica ·que nos
Ill!hITt'rentl51110 ~eh, sorte delln, lta stltlti s;",l, u!, allllSSa alimenta, a qúe coaMi lue qlL!lsi exclusivamente a riqueza
l'cpublícn, 1Jiscillas SilOS salvas {orce vidcanlul'.>l ~"'o 1<10 lou- nacional! Do,emos, pr,is, conhecer a irlllolc da pOIJulaçiio, 6
cos os riros do meu lmiz, que aCI'cditiio na possiiJilidadc· de l"lI'tanto ,ilhemos 'lUÚ tod", os pai; enlre nós desojão d,lr aos
8;dv<lr suas ri,!uezus, se a rcpublíca se perder. Assim !ligo fiiIJ05 ullla educ"c~o ôClcnlificn, habilltando·os na sociedado
ou lambem ([!lO no Ilaufragio da la\'oura, no dccroFcilllcnto com a instrucçJo' e eom um diploma que a comprove; n;io é
necessal'io e immediato da rendi!. publica,' todas as clas5es e raro ver-se um arliita, 11'1111quer homem do povo, ainda de
tod~s a~ illdusll'Ías r!evcl'rlõ 501Trer, e alguma, mor,,,lmcntc, pou,cos meios, J'(\ubar fi si, a seus commodos, e talvez às
Na llllnha proVlllCia o mal c geraL IlÜO sei quem a ellc maiS urgente:, jwcc:,si,Jades do resto Ga blTIlha, o com que
e,~capa! Houve tempo em que se podia suspeitar o infol'tn- dn' a um o a mais filhos uma educacão litteraria e um permo do mOfor numero, em vista da fclici,Jade de "I!;lIns, attl'i· gaminho de doutor em direilo ou cni medicina I Esles fillJos
hmndo:sc .iJ,ncghpcnc~al ti !adinção) e i.i prodignlid:ule flqu?l1i!, assim h(jhilitatlo:; raras VC'lC3 auxilião seus pais; antes cone esta a dIligenCIá, iÍ solll'lcdnde e ao trabalho, ljl;r\1lflo Ylnhü linuuo a sCJ'·!bC~.Jic$ad0i\~ porque Bem ilcll,<lo empregos) n~m
de OUtl'llS [Jl'ocedoncias, como ~e hei'ancas acumuladas; só- quanJo 05 oblt'nh;lo cdllonl del!es o precHo a seu passaulll,
mente uma ou outra fortuna por exclÍpcào era devida no de Ol'llinario exí',eotc, Um fllllO magistmdo, quc tove a for~
,Iono o à !'ua nCliviuade, Hoje, senhores,' o fatal de,cngnno tnlla de ohter Ul'1l dC5pacho, llcl.ois de aunos de ociosidade, é
di7. que o mal é universal; .e essas grandes fortunas agrí- aindà um consumo aberto das ecouomias da Iumllia c·om carcolas o sentem já, o algumas profundamente I 0$ felizes tas, \,;dgC:;S, e 11 pl'opria nlstentação, se são juize.s hon~i1o- mri 1Iantes in gUl'gite vasto - e ainda estes, u~poi" l"ldos 1
E, "e o Iliho ti pditico, como tem necessidade de o ser, para
(,e sorver gl'a!Hle porç;lo de agua na luta com o n1OlI' tempestuoso da !Ida, ~ão, catla um por fua W7., mergullwndo que o ~ttclldr[Q e I'fotejão 05 dominadores dos circulos e o
prllprio
[;liveI'1JfJ? Inícliz pai, \illO ha de dar-lhe mais di}Iara nilo maIs vir à sUllcrficie ,- Eu oli1'i a um dos 1005505
maiores pl'[ll'l'Íct~!rios diZe!' é01l1 t!8pirllo: fi qucs(;io é do dia' nheiro, fazel' empcl>bns, meller-se em cabalas eleilol'aes,
(Ia semana; luorrcm un~ na scguncln-Icil'(l, outros na terça, ü!!;fUÍl'Ü' i!Q fim de sua vida inimigos e obrigações de fav.ores
e assim por diante, ali\ que no sabhado todos deoll ppareccm. dc,tc estuI!o rorcado da soeiedade desta ambieão quasl ncE' ullla triste l'errlade' e mais o soni quando fUllCcíOIllll' a cessaria, porque' mIo lia outro meio de coloer Yâ01agllnS em
lei que ha pouco decretamos para IC1Jantai' o credito agl'icola; nosso pa iz; nascem as desordens e a perturlJaç!\o publica do
Ilal'11 enlão os c6\Uiterio'S não baslaráõ, e os c"davcres liCo1r~õ que nos queixamos sem rernedio, E' com a intençii? de fazer
iusepultos, ou as propriedades ~em donos li falta de recurso~, algum desvio que eu desejo {IUO outros rumos de lIlstrueção
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e mais proficuos se pl'omovão, pois que não porlamos comba- e os serviços pre,t.'\dus ao paiz. Nesta 2' classe ba ainda
ter do fronte o desejo natuml e até louvnvel rio uma educa di,lincçITo: lIa serviços de grnllda valia, o moraos: e os lIa
ç,lo supel'iol·. Um bacharol em direito para collJor vallt,lgom Inrnuelll malel'lacs, que presta o cidadão activo e laborioso,
do sua lelra precisa de umlogar publico ou clientela, e 11m e o brasileiro sincero c dedicado. Eu posso apenas aspirar á
outra 0110 so lllulLilllicITo á. vontaue e na proporcão da conour- subdlVl:iã.o desta '2' cll1sse. e iHíui mo acho [lor haver deserencia. o. ':lúJico tem necessidado tambem o'u de ompl'e~o jar! ) semllre prestar â milllla [í<lIl'Íil o fraco conlillttc1lle do
ou de clllaca, e não os pôde acbar á mão, e segundo seus minhas forças. Com ast:, pois, ~e <10;0 contar ainda, pOdIa que
desejos, o. éngenheiro agrícola, porém, aquelle que estudou a cada vez mal:! fraco (l!({O apo1ados j , pOl'{[uanto a idade quo
sciencia de pedir á terra sua ritlueza, encontrará a cada Cltnto avança degtróe a actíl'idade.
do imperio emprego á sua VOll!,l{JO de trabalhar; não falta
o. SR. FgnnEInA PE~)iA :-CQntingente muito valioso.
tcrra onde levante um pomar, Caça uma hlirta e ucscllvol Vil
o. SR. J>,\ulo DE S, Lounllfl'co :-A dedica cITo solft'o com o
uma pa5lagém para il Cileil crÍacão do, animaos utr,is, Se o
paiz tÍl:.\lr occilôião de V\ll' sahir rfc suas escolas ngdcolns '200 egoíslUo dos unnos, e a jnt~líigencia com o· ellfl'ôflUecimento
ou 300 cligcnbeíros, e se õómclltc destes aproveitarem uma 5' das faculdades, Com o pouco (rUe resta, porém, desejei semparle, menos ainda,20, ~JO aluamos, o paiz, digo, terá vanlajosn pro pre~tar-me ao pmz, embora não se tenha qum'itlo aprocompensação, As outras sciencias pudem ser aprendidas por veitar mlUila boa vontade! Eu sou senador depois de ti
alia parte: a mathem,ltiea, a mineralogia, a philosophía, a anHOS, e nito me lembra de ler pertencido a uma commissão
astrologia n~o são sciencias co:;mopolita:;, não se localisão ; tia ca.a, [ll'ovavolmenle á. Calta de meri!o,
porém a agricultlll'a, salvos os priucipios communs e gcrucs
O SR, FERREIRA PIlNNA :-Não é ll0l' esta razão.
que fazem sua base, é local, e varia segundo os climas, as
o.
SU. DARÃO DE S. LOURE:SCO:-Eu (ui mais assíduo nos
terras, e até os coslumes dos homens. E'" pois, indispensavel nnnus antcrior~s, e de,~ois de i'nuco é que tenbo deixado de
que tcnll mos escolas proprias, onde avreadfio os nossos o scr ; creIO que os U1VCl'SOS lados da CUSil não me jul"uo
moços, afim de que não sejamos victimas do charhltllUii'lllO C01l1 habilitações tio seu agrado.
to
estrangeiro. nem da miseravcl rotina em que temo; vi vida.
o. Su. FERnEwA PEN:>'A:-Não póue ser assim explicado o
~ii? satisfazem ás nossas precisões os cursos francezes de
9:rlgnoo, ou de GI'anile-JoUIlIl-, e ainda poucas lá poderão facto,
Ir; cumpre crear escolas pl'Opri,ts, e quanto for pa:isivel alio. SR. PAnANuos:-E' por que
tarde.
Il~entar, ilorq'le não ba desperdício em taes ensinos, Ou vi
.o
Sn,
lJ.\.nXo
OB S, LOU~ENÇO:-Isto, porém, l1"Jo inllue em
dizer aquI que se despendêl·ito cerca dn 300:000,$ neste anno
para. a formatura de 12 alumnos desta. escola central de ín- mim, porque eslou prompto a coadjuvar os tmbalhos, todas
terminavel reforma I Ilepartido8 por cada doutor, custou o as ve:-Ils que se enten'!'\ quo eu posso ser util,comllrehell~en!lo
CllSlfiO do um 3U:000,;5! (;om esta quantia dada aos estudan- perfelhllnente que o desfecho de nosso:!infol'tunios ba de aífectar
tes que provassem habilitações, se tuia mandado á Europa, a todos e á mim, Nossa sÍll:\ação deve dispen>ar-nos do
e ~[1ra escolas supertores talvez, muito maipr numero. Não ~xfl!ne 00 passado de caua um; ate me~mo por'lue ning1\em poveJo que se abon~ laes despezas para tantos e illlli,pcllsaveis del'la atiraI' a pedra, porqllJnto em nossos enSlllOS todos temos
eOSIOOS, entretanto que não se tem coragem de despender com errado: " Naus avons tunG comnl"Ís eles erreufS; l'erre1O'
a lavoura I! Q~uando fui ministro quíz principiar a fazer os! le lieu CIJmmWI q1ti unit tOU$ los h~mme8. "
alguma cousa, e, pedindo cifra, votou -se tiU:OOUií para me- , Opaiz lI,ao cstábem; não nos iIIudamos com as apparenlhoramentos agrícolas em todo impedo! I Isto me'desuni- ClilS.. se e que ellas o apresenlJo feliz, do quo tUlllnom
mo~ e dlstrahiu ,minhas vistas. E sómonte quando se trata dUVido. o. nobre senador flue me deu o pdl'te no principio do
de lnSlrUlr os agncultores que nos lembramos da abundancia r1ISCUI'SO, de não ter havido (liminuícão de renda com ,t
[lerua dos .braços escravos, pelo cholei'a e pela exportação
de doutores I
'
E~ desejava que nos campos abundassem agricultores in- da l,rOVIllCLn...
strUidos, ,não, sómente para que a cultura fosse inteUigenteO sá. SILVEIRA. D,\ Mo TU : - ihs a despeza tem cresciúo.
mente fella, como para q,uc os espertos das cillades não
O SlI. unia OI-: S. LounENr.o:
o nobre senador devo
mandassem, para elles suas ordens, e não os fizessem instru- contar por certo que esta diminuição se ha de verificar,
illentos de suas ambicuos deSmeUHJaS. Anorão-;;e meia duzia Algulls melhoramentos domesticas, exigidos pela necesside politicos, pretendeiltes de posi~iles sociaes, em directorios, dade, e ao alcance do agricultol·. têm sído realizados prine dIzem a?s cam pO!leze~: llÓS repl'esentamos tal CÔ1' política, cipalmente, qu.a~lo á economia d~ trabaLho, ~esde que os
e vos e~vt.arnos a hsta ('OS que (levem l'epI'BSe'ítar vossos cir- ~raços dlmlllull'ao: cada q~al se pnvou do servIço que podia
culos; Isto t, nós e os nossos amigos / é por tal motivo que a fl,lspensm', cor~ou pela \'adla~,ão, pela ostentação de domesagncultura do Ilrasil vê sua. causa abandonada.
hcos, de InC~lOS, e procurou de, pejar as casas dd um nuSenbor~s que hoje nos governais, promovei o nosso bem, mero consideraval de vadios que nellas vegetavUo. Desta
que o aceitamos. venha alio de quultluer côr política; não ~ortc fi producç,iO 50 tem podido sustentar; mas taes recsc~lhomos a mão que nos deve fazer o beneficio, e sómente cursos têm limites, e estes devem marcar a diminuicão da
olhamos para este.; e renderemos gl'aç<ls ~o borufeitor. Seja prouucçãO, que n~o eõlà longe. Se eu pude vc)'bi gtatia
(Iual for O'p~llIClplO, 11 ol';gem tle um pal'lIdo, as ncções sóo com 03 60 esc.ravos rest'tn les·, mediante e.fol's08 e priv3sões,
mente úeclull'áõ de seu merito, Para mim é inuiU'erente que supnr o trabalho de 80 que tive negligenciado, este supprinascesse de uloa caravana de um consorcio mais ou menos mento não poderei fazer, quando tiver 4(l, 3Q tl menos; o
legitimo, de um despeito, ~u de outm pl'ucedencia, quer- nem podemos contcntar-nos taínbem com um estado estaciovel' o procochmenlo e a vida [rUe aprosenta; a aoção tÍ que naria, (IUunÚO a despllza cresce pola ordemlllesma da
I~onra o ~avII~[o, Qllal1to~ fundadores de imperios e ué dynas' causa,
tias t~ye~":o ~rlgem 11l.esqumha e ~té reprováda ? Os s~ccessos
O remedio a.dar, senhores, o mui;; prompto e realizavel é
pnstellole. SilO os Untcos que naclOnaltsão taos Justlficacóes.
O estandarte d~ Per~ia durante muitos seculos, e no tempo de o da instrucção agl'icola, que' torne o trabalho intelligente ;
sua maIOr glOl'la, ate a conquista mahometana por Omar, foi com o que oITo só poderemos prolongar os supprimentos do
o avental de u':l mostre de forjas ou de um ferreiro, em que fallei, produzindo o Ulesmo e mais com os mesmos brahonra de um artLsta qUll, ferido em sua honra, na pessoa de ços, os e~cl'avos, como atl'ahir os braços livres que hoje 011
seus d?us filhos, .precipitou d.o tluono o tyrano de seu paiz, produzem pouco, ou nada. (azem. Meus trabalhos, a necesas~assmo do sou tIO, seu bemfeltor e seu roi' fallo do ll'em'rod sidade de augmentar seus elreilos pura tirar-me uas difIiculdade, em que me colloeou o desejo de progredir e de meda Biblia.
'
lborar, me tem convencido da possibilidade ou da vantagem
O SR. F&llllElRA PENNA : - A origem de todos deve ser a dcste remedlo. Te!lho já realizado servico com dous homens,
constituiçãO'. ,
auxiliados por allimaes, quo não farÍa com 20, e ainda
O SR. BARÃO DE S. LOURENCO:- A conslituicilo mand ou com maior fadiga destes. Estes ensaios, porém, são custosos,
pata esta casa. duas classes dê medlo: a virtude' e I) talento, exigem es~eriencias e trazem despezas que todos repeliam,

r

SESSÃO EM 8 DE SETEMBRO DE
ou porque não têm os prccisos meios e convenientes prollOrções, ou porque não conlião 110 resultado. A descrença 11
geral, motivada pelo mallogl'o dos primeiros que tentárão, e
que são quasi sempre victimas das innovacões, abandonados
1\ si e a seus recur.os como têm estado. "Hoje é motivo do
descredito dizer-se que tal agricultor quer sabir da rotina I
Semelhante situacão deye ser substitui da, e o govel'llo ou
institutos publicos" devem marchar á testa da indisp ensavel
reforma, sem o que não ba salvacão nos nossos campos,
Escolas em certos centros agricolas, onde se apl'endão a
theoria ou os principios da sciencia, hoje verdadeira ~ciencia,
e onde se pl'OmovliO os ensaios e oxperiencias que deslt'uão
a incredualidade serão de grande vantagem, e o parlamento
tem obrigação de as fundar ou de as protegcl·.
O SR. FERREmA PENNA:-Ha para isso os institutos agri·
colas.
OSa. I!AIIÃO DE S. LOURJ!!\QO:-lIIas é preciso QS proteger,
O SII. DIAS DE CAnVALHo:-Apoiado.
<rSR. CANDlDO BOnGEs:-E não são pl'~legidos?
O SR. BAnXo DE S. LOURENco:-Como e quando? Ainda
lbes não demos um real de subvenção, eu de auxilíjl. O au"
gusto chefe da nacão os creou, e em seu faYor despendeu de
seu bolso, porém õ parlamento nada ainda fez; antes observo
alguma indisposição contra taes estabelecimentos, e tal vez
tenua já ouvido refiexões que trarião sobre elles o ridículo, se
fossem dislo susceptiveis. l\ão receiamos gastar com a a"ri·
cullura, pois que não ha despeza esteril neste ramo de ind'us
tria, como todas nacões têm comprebendido, ainda as mais
ilIustradas, c onde á instrucção vulgaris3lla para todas as
classes poderia dispensar um maior desvelo. Vêde o como
l.rocede o governo illustrado da Franca, e, sem embargo do
progresso das sciencias ali, como se "mantêm di[erentes es
colas ou cursos agrícolas; muitos estabelecimentos de especialidades nesta scicncia e UUla e mais escolas praticas por
cada um de seus 84 departamentos I
Nossa ))opulaçilo repugna no trabalho pelos habitas, pelo
clima, e I)ela ausencia do aguilhão da necessidade, e mais
llinda pela rudeza com que é feito com pessimos instrumentos
e sem vantagem I,rvporcionada á fadiga, Um operario chamado por qualquer chefe do estabelecimento agricola não
póde obter senil\! a poga proportionada, não ao seu esforco,
lllas ao que elleproduz; vence no campo, vcrbi gratia, 800 rs.
Esta paga não lhe cbega, c o opera rio prefere ou cultivar por
sua conta e mal terras quo não foltão, ou a vadiacilo mais
provavelmente, pois é no que vem a dar o tralialho por
conta propria não fiscalizado e não urgido pela necessidade.
Tambem o resultado do dia do trabalbador é t,10 pequeno
que o chefe qu.e o assalaria perde no fim da colheita, e lJOrtanto não repete o contrato.
O que é, pois, preciso fazer para'remediar este mal? ensinar o melhor melhodo de trabalho, o uso de instrumentos
ajll"opriados o pelfeitos, auxiliar os e:dorços do homem
com a forca dos animaes, a cultura das plantau mais uteis,
a escolha dos lerrenos mais adaptados a cada cultura, a maneira de conservar e de augmelltar sua fertilidade, a applicaçfto dos estrumes. e sua melhor composiçãO em relaçãO a cada
uma plnntac.io. Tudo isto ensinão as escolas, e não a rotina
e a ignoraucia com a pobreza de meios de melborar.
A cultura que melhores vantagens promette muitas vezes
se perde pela Ignorancia de sua execução, e pelos erros do
amanho do producto; assim, ll~ Babia tenuo vi;to pcrigar a
grande cultura do tnbaco I! Senhores, não continuarei a fatigar-vos; o que disser agora será sem algum erreito, pois que
lIem o orçnmento passará este anno ... "
O Sn. SILVEII\A DA MOTTA :-lla de passar.
O SR, FERREIRA PENN!: - Póde passar.
O Sn, SILVEIRA DA IIlou,,: - Deve passar.
O SR. IIAlI10 DE S. LOURENr.O : - Nem eu tenho a forcn
precisa para me fazer aUender 'pelo nobre ministro, que apénas entra em tão importante reparti~ão, Os trabalbos que
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acons~lho

pedem espirito calmo e alheio das intrigas politicas, e não v~jo geito de acabar com ellas. As commissões
de inquerito erão muito vantajosas; mas pedião tambem presidentes trabalhadores, habilitados. e não encarregados de
commissões 'políticas, qne vão augmentar 11 discordia nas
pupulações até dos campos. Eu, pois, quero uma utopia, e
perco meu tempo.
Não continuarei, portanto, o hei lia concluir coino principiei
nesta sessão, com um requerimento em verso ao parlamento,
que co~sidero .pai desta pobre nação, e em favor da lavoura
que vCJo agonlsante:
« Acode e corre, pai, que se nua corrés,
.« Pôde ser que não aches quem soccorres. "
Foi lida, apoiada e posta e~ discussão a seguinte
EMEl\'DA ADDITIVA.
Cf

«

Accrescellte-se ao art. 8° o soguinte paragr~pho:
Auxilio ao DI'. lIIartiils para a publicação da Flol'~ .Era-

sili!nse, incluindo a quantia de.1 :000>1), que.no exewclO de

t863-186i se abateu na conslgnacão antenormellte concedida de 4;OOO,jl. 3 de setembro de 1SGIi.-Fcrreira Penlla."
O !!lI'. FCI'rüz:-

Sr. presidente, eu tinha pedido a P?I.a" .

na discussão deste orcamento, (luando o nobre ex·nUIlI."
tro dos negocios da agricultura, commercio.e _obras pu~hcas
VI'1l

fallava, para contcstnr-lbe algumas proposlçoes que nao me
parecião bem assentes ou fuhdad':ls; mas as nossas causas
políticas variánlo; não procurarei, pOIS, en~ral: em gl'andes
,detalbes, elll grande discusSão i . procurarei . ~omente obter
algumas informações do nobre mlOlsh'o qu~ estalunto. li V,Ex.
para poder orientar me,;, voto na '!Iatena que se dlseu te, e
pouco direi sobre o mais que fOI obJecto do debate.
Senhores, seodo esse o meu proposito, n~o posso todayia
deixar de fazer uma l'efiexão á vista do discurso profendo
pelo meu honrado collega pela provincia da llahia. ~om~ate
se o systema de uma tutell<l, que, como se tem quendq dlzer,
exisle entre nós' entretanto não ha orador algum que, comb~tendo esta t~tella, llllo a exija além d~ todo o .l.imite,
E' um;,. prova disto o ciscurso do nobro s~nailor, que la. uma
vez aqui fallou contra a tutella do ~overno, que queria em
tudo involverse. . .
Eu entendo, Sr. pl'esid~nte, que. ba.dou.s systema oppos!os,
de que nos devemos deSViar. O prtmen'o e aquel.le que eXiste
desde os tempos mais antigos, desde o pa~amsmo, li que é
especialmente adaptado pelos governos absolutos; este s1'stem~ é que o estado ó tudo, os cidadãos .súo nada ou apenas
instrumentos, rodas seculldal"1a~ da machlllll. soclal.
O SR. POMPEU: - E' o systcma da Grecía antiga.
O SR. FERRAZ: -O outro systema é aquelle que co~si,dera
o estado ou ? !t0verno adstr:i~to,e com.missão para dirigir os
nego cios ex~enores e a poliCia do p:m. Estô,systema apro"
xima-se mUito da maxlma que alguns economlstas francc7.es
scltuirao do laisse-r íaite, laissez passer,.
. ..
.O senado sabe que no lll'asi!, que é um paIZ que prJncl~la,
que eslá ainda qua~i em infancia, nós não podemo~ s~gu!r o
primeiro systema po.r fl!o.do alg.um, por9ue contrana mtelramente os nossos pnnclplos socl~es .. Na~ pode!ll0s talO bem
seguir o segu~[lo sjstema do laMse:: (awe, la!sscz pass~r,
porque é preclso que o e$tado ou o governo alguma causa
faca mais do que o ordinario, e que se vá. preparllndo llal a
reiirar sua mão protóetora, (lunndo pelo ~esenvolvlmento !Io
espirito de associacão os trnbalh?s publlco.s puderem satlsfactoria1l16ute ser (eitos por associações devldamente estabelecidas, conforme uma legislação I)revidente, Não deve o governo tudo emprehender, nem eru tudo envolvel'-se; mas
tambem não póde dixar tudo á.mercê ~as oll~as. o. dos ventos.
Já se vê, pois, que não posso segUir fi pnnclplO do nobre
senador, que vai muito, além dis,so.; po~qu.e. eUe quer <Iue
nós vamos até nos ingerir em dmglr os mdmduos para um
ou outro ramo do trabalho; elle <juer q ue n~s vam~s fuer
tudo quanto o individuo em particular por SI .pro.pno deve
praticar e emprehender, e que não póde entrar no Clrculo das
Ilttribui~õel do poder publico.
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cões que pede derivadas da resposta que lêu, afim do se poaer exammar melhor a quest1'l.o a que quero alludir. Eu entendo que a questão nrro é simples, como póde afigurar-se,
é uma questilo de ordem constitucional.
O SR. FERRAZ: - Não, a minba intencão ti unicamente
habilitar-me p'ra saber quaes silo esses desejos. Eu entendo
que tudo quanto disser respeito ás attribuições do podeI'
executivo, e ao prolongamento da obra, ti uma questão meramente mmisterial.
O Sn. PRESIDENTE: - Sem duvida, mas eu refiro-me fi
base que V. Ex. trouxe para a diSCUSSão, e sobre a qual
V. Ex. está pedindo as informações. Se V. Ex. prescind6
disto, acho que a discussão póde continuar muito regularmente; mas, a nito prescindir disto, eu talvez terei de pedir
uma explicação ao .. enado, e não creio que o senado possa.
ou deva da-la desde já, não convindo precipitar qualquer
decisão, mas retrectlr muito sobre o assumpto.
O SR. FllnRu :-Se V. Ex. entender que não posso pedir
a informação, nào a pedirei; aqui não ba mais do que um
pellsamento do poder executivo, e sobre este é que peco a
illformação. Ninguem melhor do que eu comprehenrle bem o
que é o systema repl'esentativo, e eu desejo que o 'iystema.
repres~ntativo entre nós seja uma verdade. (Apoiados.)
O Sn. VISCONDE DE lTlDORAIIY :-Deve ser.
, O SR. FEGOU :-Eu pergunt~va: pois, quaes são os deseJOs do gabulCte actual a respeito dos trabalhos das vias ferr~as,. são as palavras que eu tinha proferido; eu tinha de
dirigIr esta me.sma pergunta ao nobre ex-ministro, meu collega pela provmcta. do Maranhão, mas não tive a palavra;
agora me cabe pedir a V. Ex. ; a porque eu creio que V. Ex.
repl'csenta bem cates grandes interesses do paiz, iIIustradG
como é, pOI'que o nobre ministro se acha lig,ldo tambem com
!odali as pesso,as que mais ou m.enos propugnã'J por esses
mte/'esses, eu Julgo que me habilitará, usando da franqueza
necessaria, com as infl,rmações de que ílUder dispOr no presente para eu fazer um juizo seguro a re~peito de tal materia.
Nilo é, SI'. presidente, que eu me opponha ao pro,ltresso d"
qualquer estrada, principalmente d~ estrada de Pedro rr; ell
declaro ao se~ado que bei de votar sempre pdo prolongamento desta vIa (errea e de todas as outras. se os recursos
do th~souro f~rem sufficien~es para este fi.m. (Apoiados.) Para
mIm e um obJecto sem dUVIda; ella deve Ir nITo só ás margens
do Rio de S. FI'ancisco, mas, se for posai vel, ás margens do
riO' Negro, ás margens do rio Prata, por outro lado, ás margens do Pm·aná. ou do Paragllny, conforme um plano que
possa ser feIto sel\undo o methodo e as praticas da scicncia.
ftIna eu pedirei hcenca ao senado para observar que acho
muito assodamento em trabalhos desta ordem ....
O So. VISCONDE DE lT.!.BORARY:-Apoiado.
O Sn. FERRAZ: - •.. não ha trabalhos priparatorios, nós
não podemos conhecei'. mesm~ o terreno desta. grande peça
que se chama o -Bl'asll-; nHlguem pode conhecer os lagares mais proprio3 por onde deve percorrer uma via ferrea. Nós
devemos tambem' obviar os inconvenientes que os outros paizes sentirão em consequencia da decretação nlio refiectirla do
vias [erreas, inclusive a propria Franca, que teve muito de
perder, que teve muitos interesses a discutir, e que viu-se na.
necessidade de fazer enormes sacrificios.
Portanto eu dosejára saber se ha, dizem-me que existem,
O SII. PRESIDENTE: - As observacões que V. Ex. faz
suscitil.o naturalmente uma questão dê summa importancia. It'abalbos de exames, de explorações sobre uma via ferrea.
Creio que V, Ex. léu fi resposta que se deu a uma nllocucão, que importa o prolongamento desta a que me refiro. E' pree sobre esta resposta está estabelecendo a discussão.
•
ciso quo nós esclareçamos ao publi~o, que nós ~onheçamos
por onde ella marcha, por onde vai, se ao depOIS pó de ser
O SR, FERRAZ: - Nuo pretendo estabelecer discussão 50- inutilisada, se pó de ser mais economicamente feita, se G
bre este assumpto, es\ou perguntando ao nobre minislro tempo li asado para trabalhos desta ordem. O nobre ministro,
quaes silo 08 desejos do poder executivo assim manifestados não digo boje, lllas quando lhe approuver, se dignará de dar
11 conbecidos pela pessoa a quem a allocução, a que me re- a opiniãO do gabinete sobre este ponto que é impol·tante ; é
firo, foi dirigida.
importante na actualidade, é importanto, porque interessa a.
O SR, ·PRESIDENTE:-Parece-me que V. Ex. estabelece, quasi todo o impario. •
•
Acho ~ questão muito melindrosa, e, se V. Ex. quizesse, at~assando, SI', preSidente, a outro pon~o) eu não poderei
tenderta a uma observacito que eu. Unha de fazer, e vem a deIxar de ponderar ao senado que as opllllões do nobre ex$ef que me parece mais prudento nlo insistir lias informa" ministro da! Qbras publicas em relação á colonisação, em
Nós, senhores, de necessidade precisamos que o colado
pratique aquillo que é da illstituiç.ãO social; qus. o estado
proteja os interesses momes e os lfiteresses matertaes; mas
tambem que o est.do não vá além de tudo, não se ingir.~
em dirigir as pessoas, em applica-las a um ou outro ramo de
trabalbos. Cada um [aç~ por si, applique-se ao traballw que
lhe parecer mais proveitoso.
Sendo assim, já vê o nobre senador que deploro como elle
o estado de n0580 paiz como S. Ex. descl'eveu; mas permitta
que lhe diga que as côres com que pintou esse estado me
parece que silo muito sombrias e exageradas.
Entrar, Sr. presidente, em uma discussão sobre todos os
pontos que o nobre senador tocou demanda largas boras,
porque cada um des.es pontos exige uma dissertaç~o sobre
modo longa, que não. se compadece com a es!t'clteza do
tempo de que dispomos. TodaVia direi alguma causa a respeito dos principlOs que elle aqui estabeleceu sobl'e a escravatura e sobre a colonisacão; fallarei alguma causa a respeito dos trabalhos publiéos.
E antes de tudo jlel'mitta-me V. Ex. que eu dirija ao
nobre ministro da agl'Ícultura uma pergunta, que ncho conveniente pua direcção e instrucção do corpo Jegi,;lativo, e
mesmo para direccão da opinião publica. Parece-nos que,
para bem nos orientarmos sobre a mal'cha dos nossos traba·
lhos de vias ferreas, de'felllos sabO!' (IUal é o pensamcnto do
governo; este pensamento, não o acho claro. Eu vi que o
governo em uma allocucão que fez nas margens do Parahyba
disse no presidente dã. direcçito da estrada de ferro de
Pe~ro II: • Ninguem melhor do que vos conhece os meus
gentim~n.tos e desejos; e niJlguem melhor 110 I]lle eu aprecia
os ser'Viços que ten.des prestado á grande 11'mpreza fia estrada
de {erro. " Emquanto á segunda parte desta allocuçào,
estou persuadido de que nós entramos em uma éra nova;
emquanto, porém, fi., p~imeim parte, não temos meios de
conhecer quaes sã'! os pensamentos, quaes são os desejos do govemo neste assumpto, o quo é sobre modo
na cessaria.
Entcndo, Sr. presidente, que o medto deve ser sempre
apl'cciado, nunca deve ser Pl'eterido; que as palavras de
anima·,ITo silo muito proveitosas pera que os diITerenta$ servidore$ do estado tomem entre si alguma emulacão, 0, assim
animados, se prestem com o fervor necessario aó serviço publico, pl!rque de·tempos para cá a indiITerença e a frieza vêm
a ser como que o característico em objecto do;serviQo publico da parte daquelles que, no meio de todos os trabaluos
que prestdo com zelo, não recebem animac[o e menos applausos daquelles com quem servem, e, ao contrario, sITo objecto,
se não de desprezo, da mais inerte indilferença.
Quanto ao 1° ponto, creio que o nobre ministro, <Iue o governo deve ser preciso; o corpo legislativo deve conhecer
quaes são esses desejos. Eu nfio os conheco, nenhum dos
meus collegas pôde tambem conuecer; mas estas palavras
n[o são vazias de sentido, e soárão muito alto. Pergunto,
póis, ao nobre ministro: cifrão-se os desejos do gabinete
actual em promover o prolongamento da estrada de ferro de
Pedro II até ás margens do rio de S. Francisco, como alguem
pretende? Ra algum plano, ha algum desejo de estende·ln
além disto? Está o nobre ministro, o gabillete actual, no
mesmo pensamento que dirigiu o ministel'io passado em relaÇ[o ás outras estradas de ferro das provincias?
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relacão á agricultura, não me parecem bem fundadas. O
nobre senaúor quiz nos animar _obre o estado futuro da nossa
agricultura, quÍz mesmo parece que inculcar que nós não
devemos ser pressurosos em promover a col?ni~ação, e para
liste fim nos trouxe o exemplo da sua provlPCla e o da pro-vineia do Ceará, onde, dando-se desfalque de braços, em conlequencia da venda de escravos li sua exportação para dilIerentel provinciu, a producção duplicou, ou ao luenos não
diminuiu.
O SR. Du.s VIEIHA:-Duplicou, não.
O SI\. FERRAZ :-Augmentou, não diminuiu. O nobre exministro me perdoará, este seu argumento na boca de um
inglez irá além do que nós desejamos, á extincção dos braços
escraTOI ; porque, se por este exemplo que elle trouxe, affirmando até que nessa provincia o trabalho livre se conseguiu
com este desfalque, uma tal producç!lo obtivemos, então, é
consequftncia logica, acabemos com os braços escravos I
Mas o nobre ex-ministro não ponderou bem nas causas desses
netos, e permittir-me-ha que eu lhe faça algumas observa
cOes.
_
• Em lI[aranbão os bracos escl'avos regor~itavão, erilo superabundantes ou não; 'u agricultura precIsava de rapitaes
ou não, Se a agricultura precisava de capitaes e vendeu
parte dos bracos para 05 obler, já o nobre senador acba uma
razão dessa produccãO, para a qual concorreu a venda desses
escravos, isto é, a âgl'icultura adquiriu .capitaes, obleve melhoramentos de seus instrumentos por meio delles, e por con·
sequencia os seus produetos furão iguaes, se não augmentárão.
Mas em todo o caso nole o nobre senador que, se esses outros
hracos que fori!.o distrabidos tivessem ali contim:ado nos trabaUios agricolas, a produccão selÍa mais avantajada.
Mas o nobre senador disse que isto era proveniente da applicação dos braços livres ao trabalho.
O SR. Dus VIEIR.l: - Parte.
O SII. FERRAZ: - Sr. presidente, eód~ ist? dar uma dimi
nuta partella, mas não se pôde attnbulr a Isto o augmen to
de. producc1l.0 que o nobre senador assignala.
Mas ninos a ver se regorgitavi!.o os bracos. Ra de me
perdoar que eu diga que não regorgitavão. Vejamos a eonaicão da sua província. A província do IIlaranbão tinha uma
grande cultura, a cultura do algodllo; em certa época, creio
que foi em 18t7, influiu o governo para que fosse abandod:ll (;ssâ cultura, e que se adoptasse a cultura da canoa deassucar ; dabi resultou que, quasi abandonada uma, nlto po
rlia apresentar grande produção; as embarcações que ali aoJIílalmente procuravllo o algodão erilo apenas duas ou tres
embarcaÇÕes hespanholas que levavão alguns vinhos.
Para que a cultura da canna do assucar pudesse medrar e
llesenvolver·se era mister tempo e capitaes, e nesse inter"alo, e neslas circumstancias, era natural que os productos
em geral da provincia do Maranhílo não attingissem a um
grande algarismo ou augmentassem. O tempo decorrido pa
reoo já iufficiente; mas nessa provincia ainda o assucar nuo
se presta li exportação para paizes estrangeiros ..•
O SII. Du.s VIEIR1: -Exporta pouco.
O SII. FEBRAz: - ... senão em diminuta escala, serve,
1I0rém, para o conSumo interno, e para o da província do
Pará, o que a faz viver e ir-se desenvolvendo.
Cumpre ainda notar que o resultado obtido da cultura da
canna do assucar não póde ser attribuido á applicacão de
lIraços livres, porque ninguem ignora que a seus tranalhos
não se prestão em geral os braços livres que possuimos. Já
se yê1 pois, Sr. presidente, que estas circumstancias que re
feri determinárão a maior producç!lo que o nohre senador
notou, e não aqueUas a que se referiu.
Quanto á provincia dó Ceará, tem actuado principalmente
dous factos, que são-introduccão recente da cultura do café,
que va.i prosperando,. e as condicções atínosphericas, que
têm fello parar a emlgraç~o ~e braços que se dava durante
aS seccu para outrlls provlllclIlS, o abandono quasi geral dos
trabalbos e á perda de haveres.
. Appliqilêmóe 08 principios em que ~ê bás'eóli o nobre mi-

nístro a outras provincias, e veremos que as conclusões lbe
são contrarias.
Provincias b9uve em que o cholera ooifoú um grande nu·
mel'o de vidas, acabou com n!lo pequeno numero de estabele c
cimentos, privando a lavou,a de uma grande quantidade de
escravos.
Pelo argumento do nobre senador e~tas províncias devii10
ter· produzIdo mais depois da matanca dos braços escravos do
que antigamente; mas isto nfio .e Jeu, nem se podia dar.
Vamos á historia das colonias, principalmente das francezas. Durante uma administracílo celebre a colonia Bourbon, que depois appellidá"ao Reúniflo, tem prosperado. Fallo
da admioistrac!lo do distincto senador francez que ha
pouco tempo apresentou ao senado um relatorio muito
luminoso sobre os bancos de emissão, Mr. Hubert Delisle ;
durante a administl'acão deste celebre estadista operou-se a
transicão dos brac.os escravos para os livres; mas de que
modo? Por meio -da substituiçãO, da importaç1io de coolis
em grande quantidade. O que se chamava aprendizagem. dOi
libertos nada quasi prodUZIa. Davão-se terras li esses IIber
tos, elles poucas vezes empregavlio-se na cultura da canna;
tornavão-se pastores, planta vão legumes; e ate certo tempo,
necessariamente sem o SOCCOI'l'O dos cool is, a prooucção devia
ter muito osmorecido, o que na Vel'dllde se deu.
Depois da il1tro~ucçiiO dess~5 trabalbadol'es, transportados
da lndia, os COOh5, a producção Ilugmentou. Na verdade.
depois de certa época ella tomou um ponto culminante, e
mesmo as propriedades ruraes augmentárão muito de valor
mas porventura ne~se paiz se deu esse phenomeno que o
nobre senador aqui refeflu ? Nem se podia dar ,porque é contra
a natureza das cousa>, Da limitação dos bl'aç?s, da sua es
cassez qual é o resultado? Proc:,ra-se apphcar os ~ra~os
que reslão aos terrenos maIs fcrtels, os terrenos de pflmolra
qualidade; a cultul'a em grande esmorecerá, a pequena cultura dominará; e a pequena cultura, principalmente na industria do a.ssucar, tem a grande desvantagem de, dada por
qualquer accidente uma baixa, por exemplo, o preço deste
genero esmorecer, cada um trabalbador ab.wdonará este ramo
que não lhe fOI'nece meios de subsistencia, 11 entregar-se-h1!
a outro qualquer; procurara ser ludo, ,menos agricultor de
canna; e dahi necessariamente virá o abatimento deste ramo
de induslria que nós possuímos, o qual por sua natureza de·
manda cultura em grande.
Poder-se-ha, Sr. presidente, apontar o exemplo de Javadas grandes officinas cenlraes, etc. ; ma~ ainda assim mesm!>
não sei se poderemos conseguir alguma cousa como nesse
paíz. Todos sabem que os diferentes individuos, os difierentes trabalbadores plantão nesse paíz a canna e vendem-a ao
fabricante5 por um certo preço; mas tambem é preciso notar
que nesse paiz foi preciso bllverem medidas muito violentas,
mesmo Iyrannicas, para com os seus habitantes, para com o
indigenas, antes de obter-se este effeito; erão obrigados ()~
indigenas a plantar cerla quantidade de terreno com canna e
assucar, com arroz e outros productos.
Parece-me, pois, que os argumentos do nobre senarllJr
cujus boas intenções eu louvo, .porque nos queria p~rsua~ir
que o nosso futuro não era mUito obscuro, não seria mUIto
in feliz em consequencia do que se observa em sua pro"Vincia.,
que estas consolacões que elle nos deu são infundadas, que
o nosso mal talvei seja irremediavel se nãO providenciarmos
sobre a colonisacão.
Mas a colonisacão? (diz-se) temos feito muito por elÇa ?
Senhores,temos feilo pouco. Temos andado em experiencias ...
O SR. PAII!NllOS:- Apoiado.
O Sn. FEPMZ :-.... temos sido victimas dos eSp'eculadores; mas temos feito POUCQ. Um dos grandes males que
tem produzi(lo a escasse~ da emigraçã6 para o nOiSO paiz são
os contratadores, são essses especuladores que, quando
n1l.0 obtém com missões do governo, oppoem ·se á emigração de
todas as maneiras, desvião-a para outros paizes, desacreditando-nos.
Entre outros eu direi ao senado que um dos nossos agentes
consulares tomou a dianteira; n/l praça de. Hamburgo
conhece-se bem os estorvos que IIctualmente e:ustem para a;
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dor pela provincia da Bahia tocou neste ponto, de arriscar
algumas consiúeracões. A populaclio e,crava fal parte da
POllUl~Ção do Brasi I; é preciso por todos os meios procurar
morahsa-la.
O SR. FERREIRA PENNA : - Apoiado,
O SR. FERRAZ: - Os meios que em lodos os tempos S8
considerárão proficuos para obter este resultado são o ensino da religião, prendê-los por meio de relações de família.
ao solo em que nascêrão. illas entre nós isto não se obtem;
ao contrario, quanto á primeira parte, todo mundo sabe que
o ensino religioso não se dá, ou mal se dã; quanto á segunda parte, as relações de fami!ias le rompem facilmente,
arrancando-se dos braços dos pais OI filbos que amão, entregando,os a um mercado longinquo, como nós observamos
todos os dias.
O SR. FEnnEIRA PENNA: - Com a maior crueldade,
O SR. FEnRAZ: - Quanto á fixidez da localidade, os sentimentos que podemos inspirar de patria tambem nlio podemos obter por este systema.
Esses bracos que são transportados favorecem á agricultura. das outras provincias ? Para mim é isso problematico ;
e, se devião favorecer, conforme os calculos ordinarios na
razão de cem, favorecem na razão de vinte, Esses escravos
desmoralisados, depois de estarem no mercado da cõrte,
vão para as fazendas, a, se aHes não são de idade muito
tenra, nada aprovei tão, são antes um mal de que um bem;
isto me têm communicado muitos fazend"iros, e isto nlesmo
a razão natural nos indica.
Por consequencia devemos fazer alguma eousa; mas
neste projecto, nesta altera cão todo o mundo vê que é preciso grande tento, e cu o que desejava é que o governo do
paiz tomasse a si o encargo de propõr, de estal:ielecer algumas medidas neste sentido, sem grande apparato, sem grande bulha l Ilorque nlio gosto de apparato, tanto que já censurei aquI o gabinete 1l3$sado pelo facto de mandar publicar
as enlanci~ações que dava aos importados clandestinamente.
Sr. presIdenle, eu tambem desejava dizer alguma cousa a
respeito do asseio e limpeza desta capital. Todos os dias
nós dizemos: " Nossa capital precisa de asseio»; nós consignamos no orcamento uma verba para eSie servico, a qual
é quusi igual aó producto do imposto das loterias que se extralIem, creio eu; mas, senhores, ha limpeza, ha a8seio
nesta capital?
.
O SR. PARAMOS:- Nenbuma.
O SR. FERRAZ :- Pega-se em uma vassoura (permitta-me
o senado a espressão que vou empregar), espaJlJa-se o lixo
dê um para o outro lado da sargeta e nada mais. A esprasO SR, FERRAZ: - E' minha conviccão, pois, que não po- são de que eu queria usar, 11 que retirei era- borra-se ..•
demos prescindir da colonisacão, que tódo o sacrificio que fizermos, sacrilicio debaixo de certo systema ou methodo, estaO Sn. JOBIM :- Apoiado; borrão-se as ruu.
rá á quem das necessidades que nós sentimos.
O SR. FERRAZ :- Para isso é preciso tanto dinbeiro ? Fica
O SR. PUANnos' _ Apoiado.
o tijuco (perdoe-me a expressão) no mesmo estado; o que se
faz unicamente é levantar o máo cheiro, principalmente em
O SR, FERRAZ :-um paiz ti1.0 extenso, um paiz tdo despo- alguns logares. Nos outros paizes ha meios proprios para
voado não póde deixar de sentir esta necessidade. Se nós se- esse serviço; ha registros d'agua, que, depois de vanidos os
fluissemos os ditames do nobre ex-ministro, entno não quere- logares, 50 abrem para lavar esses regos, esses conductores.
riamos a emigração, porque o trabalho livre que entre nós
existe é bastante para produzir em igual quantidade os proO SR. PARA!iDOS: - Aqui !lão é por falta de agua.
duetos que antigamente tinbamos.
O SR. FERRAZ: - Pelo contrario, ba abundancia de agua
Ora, quanto ao outro ponto, em que dei um aparte ao no- que 56 disperdica; os logares onde existem as bicas sito os
bre ex-minÍstro-o commercio do escravos entre as provin- mais immundos ilue se podem dar.
cias,-direi'a S. Ex. que na verdade este ramo de commercio
demanda providencias policiaes. E' uma immoralidade maios
O SR. P"RANDOS: - Porque estão abandonadas, às vezes
que se póde dar e do que se imagina; os pretos são trazidor perdendo-se a agua,
com quasi igual rigor, com tanto desabrigo como oulr'ora
O SR. FERRAZ:- Admira que aconteca isto em uma capital
vinbão da costa d'Arriea; cbsgados aqui, são lan~ados em dcsta~, cujo movimento de população, 'depois da! principaes
um armazem, e... Sr. presidente, permitIa o senado que nes- capitaes da Europa, nlio conlJeci em nenhuma que lhe sote ponto eu me remetia ao silencio, porque quanta immorali- brelevasse. Digo nas principaes capilaes da Europa, referindade se póde imaginar e não pesso descrever abi se pmtica; do-me a Paris, Londre~ e algumas cidades marillmas, como
e observe o senado que quem povoa es.es armazeoa são Liverpool, Hamburgo, lUarseiUe etc. etc., e isto em certas
crianças de ambos os sexos, prmcipalmente do sexo femi- cidades sómente em certas ruas.
muo.
Como nós podemos, Sr. presidente, sem corar permanecet
Ora, não obstante o arrepio que todos nós temos em fal- no estado em que nos acbames? E isto deve-se entranbar
lar nesta materia, não pOISO deixar, visto que o nobre sena- . tanto 'mais quanto a inlllleneia do clima, unida á lalt& de

I'migraello ; Illas assim mesmO podia· se obter alguma cousa
se os subsidioi fossem maiores, cobrissem as lJespe1.!ls de
transporte que actualmente 5e fazem; de sorte que observeva-se, e eU.proprio obsarvei, o segumte facto: para o porto da
Antu!J'llla camiohavão os eolOnos que POdIão, am conseq')~n
da de ser mais barato o transporte, porque lodos sabem que
lIo! centros donde pó de sabir a emlgracão pelo caminbo de
ferro para Hamburgo ba despeza maior dO que para Antuerpia, em consequencia das distancias.
. Se. o ~overno providenciar de modo que separe deste serVIÇO mtemlO.ente as macbmacões dos especuladores. e que o
homem que quizer expatriar:se obtenba algum ôoccorro proporcional ás suas necessidades em algum destes portos; se
houver um homem dedicado inteirilmente ao iiervlço do governo em qualquer destes portos, que tome a si facilitar o
transporte dos colonos, a emigração livre se apresentará e as
seducçóes desappareceráõ.
E não se diga, como aqui ia ouvi dizer, que a maior parte
dos colonos entrados era má, Senhores, na provincia do RioGrande do Sul houve uma pequena. corrente de emi"'raçiio,
promovida pelo governo provincial, muito dilTerente da corrente de emigração que se ~eu em certa época para aqui;
então lembro-me bem que da Pomeranía vierão colonos com
algum pequeno capital, que, chegando abi, se tornárão os meIlJores colonos, que mo.mo dcspendêrão parte de seu ea!lital
para obterem terras já aradas, trocando os lotes que lhes [orão
entl'cgues por aquelles fjUe elles desejuv[o, por já e5tarem
arados. Esta coloni~a~ão foi propicia. Eu tive occasião de
comp:;:rar estes colonos com aquelles que forão remetlldos
pelo governo e tirados da colonia illucury e de outras, e
P9sS0 afiançar que bavia uma dilTerença entre elles tlio
grande como o é a distancia que ha antI C o sol e a telU.
Entre1anto devo tambem olferecer o meu testemunbo de
que estes proprios colonos, que errio o que existia de peior
nas outras colonias" de quem se disse tanto mal. esses colonos que cbegárdo na provincia do Rio-Graude do Sul cobeI,tos
de cliagas e em um estado miseravel .....
03 SRS. JOBIM Il CANolJ}o BORGES: - Apoiado.
O SR. FERRAZ: - ... que eu os empreguei na colonia de
Santo Angelo, mandando ministrar-lhes remedios e facultativos, estes colonos boje se aclJão muito bem aclimados ali,
hoje, e antos disso, quasi depois de dous anuos, pelo menos,
e segundo todas. as informações, vivem mais ou menos felizes. Digo mais ou menos felizes, porque ultimamente os cerenes do Rio-Grande do Sul tiverão grande baixa no mercado.
O SR, JORlY: E' verdade.
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asseio, produz de ortiinario estragos grandes, póde-se dizer estabelecer. A legislaciio belga seguiu a mesma vereda; o
mesmo borríveis, na saude da população.
codigo do commercio da Hollanda, os codigos italianos e de
O SR. PARArmos:
E o Sr. barilo de S. Lourenc,o acha dilTerentes oulros paizes da Europa, quasi todos os codigos
da America, cam excepcllo dos Estados-Unidos, e talvez de
11 uo ha muitas commodidades no Rio de Janeiro.
algumas repubJicas da taça bespanl!ola, seguirlio igualmente
O SR. FERRAZ :-Na capital de minha provinci.. póde-se o mesmo caminbo.
obter melhor do que aqui o asseio publico, porque, como as
Ora, ~ legislação melhor modernamente, quando nosso coruas têm grande declive, as a!(uas facilmente escorrem e as digo do commercio foi promulgado, DÓS a seguimos, e em
alimpão. Alas na capital de Pernambuco já não é assim; eu parte era já antigamenle objecto de nossa legislacilo. À de
tive de lastunar vê·la no listado em que a achei: em um 1860 não foi mais do que o corolario do codigo co'mmercial
JJello cáes v um deposito de immundicla;; perlo do ponto por [lublicado em 1850 e da nossa antiga legislação; e sÓlllenlo
onde passei. .\tIas isto é culpa da municipalidade, é culpa do lH'ocurou torna-Ia elTecttl'a por meio de cerlas medidas e pegoverno prOVincial.
.
nas a necessidade da procedrncia da approvnção dos estalu·
Aqui na cõrte, IJorém, é culpa do governo geral; o seja- tos para a incorporaçã.o ,das mesmas socied!ldes. E antes disso
me permittldo ponderar que, em quanto não houver uma em nue barulbo Ilão vmamos? Eslabeleclão se banco~, cs,
autoridade mUUlcipal zelosa que tome li si esse serviço, elle labeieci!lo-se sociodades commerciaes por conla de qualquer
individuo, fUllccÍonavào estas, liquidavão-se sem que o goha de andar berupre Desse estado.
'da DBobuma
verno o soubesse, sem que o "ovcrno 3ilprovasse os seus esO Sn. C!!\DJl)O 8OE o~~: - Sem du ~l.,
'.
•
tatu los ; eslas sociedades funlwão-se como parecia aos seus
_O SR. FEltRu:
Nao conheço .palz nenhum .cuJa legisla- autores, que não respeitavão a lei. Por oulro lado filiaes ou
,,!,ao tenha. tido van.tag~ns projJrJame~te mUDlcllmes sem 3/.(encias de i'ociedades anonymas estrangeiras aqui se funmterv~ncão da ;nuDlclpahdado; e !s~o e natural: ó lI~tel'es,,' i davão do mesmo morio, e funccionavão sem approvação ou
local e aesprezado pelo geral e 80 e bem tratado lJOI aqu. , lUtorisacão do governo, O. estatutos de umas e outras, na.
les que o desfructão.
cionaes 'ou não, não orno registrados, vivião assim á lei da
O SII. P.\.RI.NI!OS : - Ma.s eutre nós as camaras querem scr na tureza; era prr.ciôo, portanto, uma providencia, c esta foi
politicas sobretudo,
a missão da leghbção de ~8GO..
. _
O Sn. FERRAZ: _ O nobre senador sabe a minba opinião _Mas se dl~se: « As prOYlde~ICws que se tomara o em 1860
sobre as camaras municipaes, cBa é muito antiga. As cama- sao vexatona.s, prendem a ~,tda ~asso as SOCiedades. " ~Ias
ras municlpaes entre nós só procedem por interesse indiri- em que dl~CI em e~tas prOVidenCias, t0lI!adas em 1860, das
dual mais ou menos immedialo. e em alguma p.ute tornou-se que ~e tom,lrilo ultlmamellte por essa legl~lação que se quer
obJ'ccto de uma "rande ganancin o ser vereador, (AJloia,!os.) conSiderar norma_l da Inglalerra, promulgaaa cn: 1856 e 1858?
"
. ,
A nossa leglslaçao sobre soclBdades commerclaes estaheJece
O SR, PARANHOS:- Tudo vai mal, e mnguGm quer ser certos requisitos que os estatutos devem ter para que sejão
l'esponsaveJ pelo mal,
approvados; a legislaçào ingleza, e posteriormente a legisO SIl. FERnAZ: - E' csta. a razão Jlor quo ba grande lação franceza, adoptada cm consequencla do tratado de
empenbo nas eleições, por que o bomem que conhece a missão commcl'ClO celebrado c0ll! a lug.later.ra, estabelecen. da m,!-qque vai licar I< seu cargo deva antes fugir do que IIl'OIUOVer mil sorte, e com maIOr ngor, dlSposlçôes para que as ,80Cle,
sua eleicão.
dalles posSilo ser mcorporadas, approvada~ ou autorlSadas
pelo governo, De seu paral!elo se reconbecera o que acabo de
•
O Sn. CANIIIDO IloRGES : - Sem duvida nenbuma. Eu lá allirmar.
estive quatro anDOS e não tIve mais desejos de volt3r.
Quanto á vida da$ sociedades, o governo, pela legislaç~o
O SR. 111mnAZ: - Pedirei ao nobre minsitro sua opinião de 1860, não tonla parte nonl!uma nella, excepto quando Clr:relativamull us SuCleílaacs COlhmerClaei Aeredita·se, e cumstancías muito pondero~as e exlraordinarias exigem que
mesmo tenbo ouvido dizer, ~ue a nossa legislaçãO é tal que se examine o estado das sociedades; mas a legislação fl'anprende toda a acção das sociedades, que o goyerno se mis- ceza Ol a legislacão ingleza sobre as companbias de fundo litura. em tudo, que IlHO se póde dllr um passo sem ser aconl- mitado t<lmbem 'estabelecem essa regra, c muitas outras.
p~nharlo dos olbos do governo, etc.; que é preciw adoptar a
A nossa legislacÍlo, na v61·.Jadc, exige que o balanco seja
legislação dos oull'os povos. Sr. presi~ellte, o aSllirito de in- publicallo ; mas nito IÓ a .França exige a publicaçiio 'doballOvacão bxagera sempre os defeitos daquiUo que existe; ve- lanco, mas ~inda a Inglaterra exige que sejão re~istrados os
jamos quaes são os exemplos que se apresentarão, vejamos o nomes tle todos os accíonistas c muitas oulras minudencias.
estado de nossa legislaciio.
Em que dilTere, pois, a nossa legislação das desses paizes
Os el.emplos que se Ítpresentárão são o da Inglaterra e o a que se referem meus adver.arios ?
mais recente da Fl'ança ; mas qual era o estado da legislarão
I~m vez de serem approvados os estatutos pelo governo, a
a respeito das sociedades na 11Iglatera antes da legislaéJo legislacão ingleza exige apenas u I'egistro dos estatutos; mas
de 1856 e 1858? Era ulua lel(islaçito que estava áquem 'de vejamo's ainda ne,;te ponto se hll um símile ou não com a
todas as leis, de todos os codigo5, de toda a legislacão des- nossa legislacão. Entre nós o governo approva os estatutos,
tes povos civilisados, As suas socieda~(\s anonyruas depen- nutorisa a so'ciedade; lá o registrador vê se o contrato está
dião de autorisacITo do parlamento, ou de carta patente do conforme a lei; e, quando não está, não é registrado sem
governo, Para isso obter-ia em mister, sohre grande espaço ser emendado e posto de conrormidade com a mesma lei. Lá
de tempo íjUi consumia o processo respeclivo. muitas des- l!a minucias que entro nós não existem; ba multas quando
pezas, que chegào ainda hoje a uma somma importanle. N80 não se cumprem essa. minucias; e 110 meio de muitas aponconhece, nem conheceu ainua boje esse povo o que seja so- t~rei as seguintes: não póde mais uma sociednde de fundo
ciedade em commandita. Todas as outras sociedades erilo limitado funccionar sem ter na frente de seu'escríptorio um
fundadas sobre a base da. solidariedade de todos os socios, I'olulo ou taboJeta que a dChigne, sob pena de multa i não
e nao podiilo pleitear em seu nome em juizo, e por uma es- póde a socieuade que n50 funcciona dentro de um prazo, o
pecie de !iccito o fazião por meio de terceiros. Isto 50 obser- razer depois, porque immediatamente se procede â sua Iiquivava na Inglaterra, alnda lia sete para oito annos, não dacão; c, se seus trabalhos, se suas operações se suspendem
obstaote o seu grande desenvolvimento commerci~1 e o I(rào por algum tempo, a liquidação tambem tem logar por via
de sua civilisaçlio, e quando no Brasil outro era o regimen, judicial'Ía.
Para que, pois. senhores, esta exagera cão? Eu convenbo em
mais livre, mais apropriado ao commercio.
Quando a Inglaterra estava lIesse estado, o systema fran· uma parte, convenho em que li morosidade que ba no exa me
cez neste ponto até então seguido predominava em lodo o tios estatutos possa ser um obslnculo ; convenho nisto, e níio
mundo', como ainda hoje predomina; as sociedades anonr- me importo passar a respeito de certas associações a attri,
lUas dependíão da approvação de seus estatutvs pelo governo buicão que tem o govemo, de conformidade com o nosso copara existirem,
autorisaçi'io do governo para se poderem digo commercial, que mio foi aHera.do, ao contrario foi ra-

ue
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tificado pela lei de 1860, para qualquer outra autoridade;
mas eu ponderarei ao senado que a Hesranha no seu codigo
cQmmercial estabeleceu que as juntas de commereio pudessem approvar 03 estatutos e autorisar as sociedades, mas
creio que em 1847, tul foi o abuso cornmettido por esses tribunaes, a em vil'tuda delle tal era o estado das praças de
llespanba, tão infeliz tinba sido a fcbre das empl'ezui que
com inte,nsidade lavrava, que o governo cassou esta aulorisa
ç;10, não a dando ao principio á pessoa 1llguma, delJois tomando-a 11 si, e isto Coi confirmado em 18í8 por uma lei, que
é uma das melhores que tenho vi.to sobre sociedades anonymas,
O abuso Coi tão grande, havia tanto p~rigo de ]'lerda de
Cortunas que.se enlaçáriio ,nas dilfer~ntcs empreza,s que então
se estabelecerão, que COl necessarlO pôr um dique a essa
ton'enla de!astrosll por meio desse acto inteiramente illegal,
qne, H) entre nós appareçesse, se Callaria muito, causaria
grande celeuma, mas que lá foi louvado 1101' todos e mercceu
o asscnso das cÓl'tes. Assim com o tambem quando na Inghlterra, quando as pequenas notas estavão no mercado, corrião
em grande quantidade e tl'anstornan o estado onanseiro do
!JUiz, o ministro, não podendo prohibi-las, prohibiu que
fossem sclladas, porque ellas não Jlodlão ter curso sem
sello, e deste modo não se podia augmentar no mercado
sua quantidade, o que se tinba como cousa infeliz e ruino~a,
O systema francez ainda permanece em todos os paizes, não
obstante para cert~s sociedades anoll1'mas rle certo capital ter
a França, como disse, adaptado em 1863 a legisla~ão ingleta.
Entretanto eu sou réo de taes ~ccusacõeg, e todos os dias
!8 diz que estamos debaixo de uma tutela amictiva, Mas
qual leja essa tutela nito 56 demonstra,
Ainda ha pouco li a exposicito que ao governo fez um dos
nossos maill habeis commel'cia'ntes, e ao mesmo tempo ma ior
promotor de emprezas.' que encerrava as seguintes palavras .'
"Fuão bavendo em dilfrrentes ópocas organisado nesta
cÓrtc algumas sociedades anonymas, destinadas 11. concorrer
cada uma com seu contingente para os melhoramentos do
paiz, não póde deixar de lamentar, ja como fundador dessas
emprclas, já como brasileiro dedicado ao progresso do sua
patria, o maraimo em que jazem essas e outras associa~ões,
em consequencia da legislacão restrictíva de 1860 que collocou todo o imperio cm uma'liquidaçilo forçada. »
Senhores, nisto· ba exageracão, senão iuteÍ!'a incxacthhio :
Qual a I!quidação forçada que 50 operou em consequencia
dussa legislação? Se a bouvo, não abrangeu por certo nenhuma das emprezas li que se refere eóto distincto cidadilo.
O SI', SILVEIRA. DA MOTTA. : - Que silo baslantes.
,
O Sn, FERRAZ.' - Se em algumas se operou, perdoe-me
V, Ex, e o senado que diga, ti porque alias (perdoe-mo que
e\l fall& com toda a franqueza), c.tavão em um estado de
apuros em consequencia dos desvios de sua administração,
dos erros que e\l.\ tinha commettido, ou da fraqueza do suas
bases, Depois algumas tem SUI'gido, flue hoje estão dando
lUais ou menos bom lucro, outras, 11 verdade, esmorecêrão
ao todo; mas por culpa de quem? Por culpa de materia para
li seu trabalbo ; outras com o peso de subvenções as maiores
quo se podem dar, eu uão sei como não tem mergulhado ou
naufragado no rio Amazonas, Como, pois, se póde dizer que
as lois de 1860 (orão caus~doras de liquidacões forcadas ?
Senhores, a lei do ·1860 pôde ter defeitos, mas providenciou sobretUllo contra a pratica. irregular do dividendos ficticios que se davão; alia porém licou âquem de todo o dosejo a respeito de alguns pontos, porque eu não entendo,
!lOr exemplo, que se deva appl'ovar uma só sociedade que
dê 11 certo individuo quo não ê industrioso, que não póde
considerar-se nem inventor da industria, nem o seu introductor, grande~ lucros, grandes haveres, illimitados mesmo,
em prejuízo dos aecioniltas. Por consequencia, SI'. presidonte, para que isto?
Lembro-me de quo quando cheguei da Europa, tendo eu
fallado aqui no senauo a respeito dos bancos inglezes que
não importavão muitos capitaes e servião-se quasi exclusivamente dos nossos capitaes, se me disse; « Nós podemos
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fazer a mesma cousa, mas a lei nos probibe. " Perguntei qual
a lei que isso probibe? A de 1860, respondeu-se-me, porque
pile a aPI:rovaçi1o dos bancos a cargo do corpo legiflativo. :\0
que acudindo cu com a ponderação de que isso era espeCial
ao. bancos de emissão e que os bancos inglezes estabelecidos
entre nós não silo de emissão, mas do deposito, que é livre a.
todo e qualquer brasileiro fundar um banco de deposito, com
approvação do governo, nada se me pôde re~ponder,
Eis aqui, Sr, presidente, o quo se observa eutre nós;
quer-se C"lIar das cousas, falia-se semrro á doutrina não S6
reflecta, não se estuda,
O grande defeito entre nós é não termos grandes capitaes
que se emlJenbem em certas eOlprezas, o mal que nós sentimos é o receio de empregar caritaes em em prezas de difficil
ou de duvidoso exito pela experiencia que já nós tivemos,
onde muitos de nós perdemos capitaes que talvez boje nOIl
aproveitassem para outl"JS mi.teres, Mas, senhores, não me
ei-panta este eótado de cousas a que se rc[erem meus adversarios; porque este estado tem sido aquelle em que se tem
visto muitas praças de muitos paizes; é o producto d,l
incxperienciJ. Em todos os paizes os grandes prospectos do
em[Jrez<ls muitas vezes ephemeras, as promessas do grande
lucros tem operado semelhante resultado_
Dir-se-ha que na Inglaterra n1l0 se Caz isso? Senhores,
recorra-se á hi.toria da Inglaterra a re~peito de sociedades
e cmprezas, .. , quantos capitaes não arruinou a Inglaterra
não só no seu solo como nos de ontros pailes, nos de suas
colonias? Quanto nao perdílrão os capitalistas inglezes ?
Ha uma obrinha do SI', Trancis, quo neste ponto ti excellente, e trás provas do que digo; ainda hoje e~tão perdendo,
e hoje na Inglaterra, principalmente na França, Já nllo so
!luer em geral companhias estrangeiras sem que os capita~
listas do palZ coutnbuão com uma parte dos cUIJltacs, e 6
natural, porque dizem elles, e eu ouvi mui:; de um dizer .'
« Querem que nôs forneçamos 05 capitacs, e elles tcuhão as
aoções para fazerem jogo, para ganbarem com.agIO. »Nlsto
eu acbo (jue elles tem razão.
Senhores, não é tão defeituo8a nossa legiólação, eomo se
diz, mas se esta Jegislacão tem defeitos, eu estou prompto a
dar I) meu voto do" obtêr-se sua perfeicão; nlas não fali emas
só, Vivo com a eabeca atordoada desde 1861 de ouvir todose.ses senhores, que ~ão exagerados em tudo, dizer: « Isto é
tutela, a legi.lação não presta» proponMo a reforma, discutamos ella, •.
OS,. FBnnlllRA. PEIS:lA ;-Apoiado,
O SR ,FERRAZ :-.. , e 'ilomens eminentes que occupão posicoes no parlamento fallando desta arte e não pl'opond~ nar!a,
ainda contradizem-se; e felizmente alguns já 50 tem contradito, já tem fcito amemle honorable,
Eu desejára ouvir o nobre miniótro sobre um.! emenda que
se leu hoje_ Eu desejo votar por essa emenda, a qual diz
respei to ao caminho da Tijuca ; me parece que ba allluma
cousa que não é materiu legi:!lativa, ê o defeito que eu acho,
não nella, mni nos seus adminiculos, porque primeiramente
eu fh o em Iluvida se a obrn deve-se fazer por admini.tração
ou por contrnto, n,lio se faHa disto, massa consignão 300:000;$
por prestaljôes de tantos annos, sem correr juro; que deve
ter a egtrada de largura tanto e de declive tanto, etc, Nilo
sei 50 isto póde embaraçar a sua feitura. EUa merece a minba
sympatbia, e portanto, cu dC5cjára que o nobl'o ministro com
toda a franqueza mo informe qual é a sua opinião a respeito
desta mate ria, e porque, SI', presidente, eu ando muito escanllentado, e já de aguas (rias hei medo, com estas obrai.
O SR, FERREIRA

PSNZiA; -

Os orçamentos nada valem,

O SR, FERRAZ.' -1lí ouvi dizer que ha duas estradas na
Tijuca que custárão muito, as quaes não dão pa!rnlgem senão
para uma ou outra pessoaO SR, Ff:RRElR.~ PENNA: - Quaes são as duas estradas?
O SR. FERRAZ.' - Aqui mesmo ouvi; uma parece que se
dirige ao Jardim.
O SR, PA.lIANUOS : - A' Gavea,
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o SR. FERIUZ: - Gaslou-se creio que SOO:OOO~ nestas O Sn. FERRAz:-Greia V. Ex. (jue quando eu entrava no
duas estradas.
Palacio· da ExposiçãO pelo jardim da sociedade da HorticulO SR, FllnRErnÁ PENNA : - O governo pede dinheiro para tura ficava constrangido vendo o Brasil entre a Greda e a
Turquia e entre outros povos que um escriptor taxou de
a conlínuaçllo dellas.
selvagens ou meio gel vagens, isto me entristecia sohreO SR. FERRAZ: - Ora, se nós formos a ~aslar assim em mouo
.1
..•
estradas que não podem servir senão para a gum particular,
O Canadá foi representado magnificamenle ; principalmencreio 'lue é melhor applicarmos o dinheiro a alguma outra te no artigo madeiras, observava-se no seu compartimento
co usa, mas isto 11M me demove a votar contra essa emenda; até a casca do tronco de uma arvore collossal, arranjadas de
desejo sómente ouvir do nohre ministro se admitte 11 emenda maneira que parecia a mesma arvore; tudo quanto era proem si só, ou com todas as suas franjas ou cauda. Tenho certo ducto de sua lavoura, tudo quanto era producto natural ali
escrupulo em votar u favor da cauda ou da franja, porque estava representado; e C,lmo o Canadã differentes outras conão me parece conforme aoa principio i que eu tenho seguido lonias. O quarteirão do Canadã talvez fosse maior do que o
aqui.
recinto deste salão, o nosso talvez fosse como aquclle quarto
Senhores, eu creio que nós, quando votamos uma mediria, onde fumamos.
devemosattender se alia póde I)er ou nllo levada a etreito. Um
Entretanto, creio que fizemos hem em dar aquelle passo,
artigo additivo, relativo 110 orçamento que se discute, manda e devemos continuar. Digo isso unicamente pelo interesse rle
applicar as quantias votadas para a agricultura em eXllosl- que sejamos mclborrepresentados na prox~ma exposição de
ç?es. quatriennaes na cOrte e não sei se anouaes nas pro- 1867; e tamhem {ligo que não culpo 11 nwguem, culpo ao
"mclas.
' g o v e r n o que mandou os productos em quantidade tão dimiEu achei a idéa magnifica, e o é realmente; mas, vejo nu ta e da. maneira por que forão.
•
aqui no § 3· o seguinte: «Melhoramentos da agricultura
Ora, que nos importava de ter ali •quadros de escamas?
10:0001."
Nós nuo queremos pl'iluar como manufactureiros j devemos
O SIl. PUlltl'lU DUENo:-Ha uma emenda. de 100:000:$.
apresentar os pl'oductos naturae. que nós temos, e creio Que
O Sft. FRRn.u:-Mas , ainda assim, o que é a quantia de lá nem houve exposição dos nossos productos mineraes mais
100:0001 para promover os melhoramentos da. agricultura, subidos j ao contrario, estes productos, os nossos diamantes
que são immensos e dos quaes nós temos palpitante Ilccessi- erilo representados pelos joalheiros de dilferentes partes. Eu,
dade, e fazer exposicões?
pois, peco todo o esmero do nobre ministro. Da tempo para
Por fallar DIstO; Sr. presidente, em' ponderarei ao nobre providenciar, estamos ainda em 1864, não só na remessa
ministro que quando me achava na Europa li o relatorio do destes productos naturaes como na de outros que possamos
ministro da agrÍl:llltura da França, e um decreto assignado ter. Mas eu esmoreço, Sr. presidente, ouço muita queixa em
pelo imperador dos francezes IIrdenando que no anno, creia relacllo ás recompensa •• Qunndo se recompensa por um .erque de 1867, devia ter lagar uma exposiçilo geral em Paris. viro' ao estado, sem declara-lo, Mo se faz injuria a ninguem ;
Para nós concorrermos a essa exposição ,Mio precisos traba- más quando sohrl' o motivo tal se recompensa e não ba
Ibos preparatorios executados com mUita reflexão e com igualdade e não se distribuem justamente as honras, eu creio
tempo. Eu desejára saber do nobre ministro se elle está dis- que este passo faz Gsmorecer áqueHes que tomárão a peito
posto a luzer com que os productos do Drasil concorr1io a m~is ou ména! concorrer c contribuir par,! uma materia de
essa exposicilo.
tanta importancia,
Neste caso ponderarei tambem ao nobre ministro que nós
['orque os preoidentes de certos logares de exposições forlo
não representámos bom papel na exposição de Londres. Tive- recompensados e outros nuo? Alguns homens que fizerão tramas a grande felicidado de trir alguns escriptores que com balhos muito primorosos, que gastárão· nisto bastante dias suas tubas sonantes nos engrandecêrao muito, mas nem nheiro, sómente para os exporem, forão esquecidos, e outros
tudo que luz é ouro. Ficamos encravados no meio das nacões que apresentár1io productos muito communs ou um pouco
menos civilisadas. O arranjo da exposiclto não estavá de communs, forão muit,l bem a~uinboados na distribuição das
parceria com o das outrns nações. nom mesmo com a das gr·ucus. Eu creio que estou na ordem porque isto é materia
çolonias inglczas; tinbamos poucos productos e eu lamento, no poder e);.ecutivo j creio que foi culpa do nobro ex-ministro
Sr. presidente, que não pudesse ser apresentado na exposicão oe estrangeiros e illterino da agriculturlt. O nobre ministro
de Londres tudo o que nós vimos na exposiçao desta CÔI'tê, e nãO devia aconselbar por maneira algumlt a distribuição de
que não era SODlenos do do algumas das !latões ou paizes que I graCds neste ponlo sem que tivesse os dados necessarios para
se achavão ali vantajosamente representaaol. Por exemplo, lormar um verdadeiro juizo. e distrihuir com igualdade e
em materia de madeira, mandamos daqui uns pâosinbos, justiça as merc6s que então tiverilo logar
umas taboinhas de pequenas dimençlles e alguns ã maDigamos a verdade; o individUO, por exemplo, que preneira de livro in·quarto: ora, como é que se podia fazer side a um;! exposição póde n1l0 lazer nada, póde prestar sóexperiencias sobre essas amostras 7 Haven.í um só indus· mento sua pessoa, e, como sabemos, algumai parolas ou
trial, um só artista que pretendesse faze-las? Se houve~sem escriplos; mas outros que se esmerárão, que contribuirão,
mais de cem não Iloderiamos satisfaze-los.
que fizerão abrilhantar a exposição, estes ficál'ão esquecidos.
Os outros paizes mandilrão tóros e grandes taboas. AI- Por exemplo, o presillcnte da exposição de minha provincia
guns mandáruo mesmo, Sr. pre~idente, figuras que represen- nllo teve a menor recompensa; o presidente da exposição da
tavão 03 costumes de' seus aldeães, como a Dinamarca; provincia tle Pernambuco, do Rio-Grande do Sul, etc., não
mandArão tudo quanto era po~sivel demonstrar sua civilisa- tiverão tambem. ~Ias eu não me importo do mundo official ;
ção e industria. Nós tinhamos lá IIS amostras de cereaes importo-me do mundo industrial: a repartição não foi igual,
legumes dentro de umas carteiras de vidro, como e~tas em não (ligo dos .pl:emios que se derão, ~a110 das rec~mpensas.
que se deposita entre nós nos armazens de mantímentos ara- O nobre e);.-mIDlstro fez um desservlço a seu palz, aCOnseruta, o feijãO, ou o milbo, etc., e tinbamos mais algumas Ibando deste modo a concessão de gracas j fez um desservico,
causas penduradas nas paredei.
porque boje ha esmoreciment~ j~ táhez não baja.1\ meEmo
O SR. SILVSIRA. DA MOTTA. :-As redes?
7.~lo, o me5mo rervor em contnbUlr para as exposições que
hverem logar.
O Sn,. FER~AZ: - Uma ou duas .. e al~lIns ql!-udros de
E, Sr. presidente, entre nós diz-se que não valem na ria as
Santa Catha~lna, ?Iguns ramos d.e flores f~ltos aquI. um dos recompensas; não vnlem. como uma moeda fraca n1lo valerá,
q~a.es altrablU, mais ou menos.. a Vista dos VISItante!, etc., et~. mas é o estimulo maior que se póde dar entre nóS, attentos
DiZia-se que tmhamos carne secca tambem, etc., mas não VI. nos<os costumes e nOssa indole para promovbr o servico
Entretanto creio que. fi~emos urna. grande figura ~m pap~l; publico.
.
•
nOSiOS agentes pubhenrlto que lInbamos concomdo mUIto
Eu pediria pois ao nobre ministro que se deSViasse dos
bem com isto, aquillo e aqUlll'outro, e eu ficava contente. conselhos de' seu 'antecessor, nesta pa~te ell~ nlIo andou
O SII. JOBIIII:-Usàrlío de diplomacia com o governo.
muito avisado, devia Ir mais além, deVia aquilatar hem {j
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merito, nll'o devia propor essa distribuicão tão desigual, tão (Apoiados.) Acho isto mais convenienle; porque desejo que
injusta mesmo, porque nem ao menos creio que foi por clas- o corpo legislativo se preste o mais possivel a conceder fases. Estou neste momento persuadido de <iue fallando deste vores a essa instituto, que, Deus me livre, não sou capaz de
modo sou consonante com a consciencia do nobre ex-minis- metler a ridiculo, como hoje aqui se disse.
tro, porque elle reconhecendo 11 injustiça quo praticou, se
O que nã? desejo que aconteça. li, por exemplo, isto. um
estivesse hoje 110 poder, havia do emendar a mão, e o nobre membro do mslltuto acba um arado que não está coberto por
ministro, como membro de um systema constitucional, é ter-se acabado o trabalbo naquelle momento; vai para o dia pto e tem toda a forca para o fazer.
rcctol'io (não sei se a palavra li bem cabida; a palavra direcTratayei agora da iliuminação publica,[e como vivo no Rio torio é hoje toda política) ; vai para o directorio e diz: " Re .
de JaneIro, tenho fazAo de o fazer.
commende-se a cobertura do aradll, porque daquelle modo se
SI'_ presidente, a iIluminacão publica vai mal j creio que ba de arruinar_ " Outro membro acha outra cousa, vai para'
excepto a da Babia, que nfió é boa, é li peior de todas que o dil'eclorio e diz: "Recommende-se mais isto." Eu creio
que nestas materias o parecer de muitos e a governanca de
tenho visto j mas nem por ser peior custa pouco .•..
mais de um é sempre má, leva sempre a emlJaracos. "1\las
O SII. SILVEIR! DÁ I\IOTTA: Cu~ta muito caro.
es-tou persuadido que ganhariamos em declarar" que esta
O SR. FERRAZ: - .•.. 6 o mão que é caro li indigne de verba é UOl subsidio para o Instituto Agricola, comtanto que
possuir-se.
eUe funde o ensino agricola entre nós.
Sr. presidente, não $ei se poderei pedir ao nobre ministro
O SR. SILVEIR.I. DA MOTTA: - E' insupportavel.
de estrangeiros ulDa informacão peque1l1, mas toda politica..
O Sa. FEIlRAZ : - Ao principio, nos primeiro! dias, a luz Como falta menos de um qúarto de hora para terminar a
era magnifica, nos preparos não se poupavão despezas.
seSSão, creio que V. Ex. consente ....
O Sn. SILVEIRA D.I. MOTTA: - Agora virou lamparina.
Eu recebi da Europa a noticill de que hJuve algum tropeço
O Sn. FERnAZ :-Agora dizem-me que houve uma inven- na medíacão que Portugal olIeraceu sobre nossa contenda
com
a Inglaterra. Eu não quero explicações do nobre miÇão nova, u,ma preparação em que entl"ão cel'tas m~terias em
certa quantidade, e o resultado é que a luz é li. pelOr que S6 nistro, se o llegocio fôr ainda segredo; não o desejo absolutapôde dar. Dahi provém a necessidade de estarem tão Juntos mente. O que desejo é que esse tropeco não seja creado por
os lampeões e gastar-56 tanto _ Nos outros paizcs os Iam- algum desaso de algum dos nossos llgêntes. Se o nobre mipeões não estão tão juntos como entre nós (apoiados), nem ti uistro entende que me pôde dar uma explicacão, orientar este
Isto preciso, porque a luz é mais clara; o systema de acen- paiz que está ávido de inCol'macões a esse rêspeito, estimarei
muito, mesmo para vermos
podemos demorar alguma
der é melhor ...
cousa essas fortificações, essas despezas innumeras que esO SR. SILVEIlI! DÁ ~IOTTA :-Parece que temos agora gaz ta mos fazendo.
tirado de barro.
Tendo dado a bora ficou a discussão adiada; tendo-se reO SR. FEIIRAZ :-rodemos continuar assim? E' preciso tirado o Sr. ministro eom as formalidades com qU8 fôra·
que o governo fiscalisc, não podemos continuar com esse con- recebido, o Sr. presidente deu para ordem do dia seguinte:
trato como estão
l' parte.-1· .discussão da proposigão da camarados Srs.
deputados, automando o governo li mandar passar carta.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -A 27 reis.
de cidadão brasileiro aos estrangeiros Bernardino José FerO SR. FIlRREIRA PENt'lA: -A approvacão do novo eontrato reira Rodrigues e outros.
O resto das materias designadas.
está dependente do s e n a d o . "
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: Ninguem podia ter reme'2" parte, (á chegada do Sr. ministro).-Continuajlão da
diado is~o melhor jo que o nobre ex- ministro de estraníjeiros 2' discussão da pl'Oposta do orçamento no art. 8', com as
e interino da agricuItUl·a.
respectivas emendas da camara dos Srs. deputados e as oITeO SR. FERRAZ: - Ouço dizer que querem passar essa .recldas no senado.
empreza para a Inglaterra j eu apoio a idéa, mas ponderarei:
onde iremos pa5sar'l Já se passou a navegação intermediaria
'I." sessão
da Bahia j quer-se passar 11 navegacão do Amazonas: daqui
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a dous dias os inglezes estarâõ possuidores de todos os nossos
meios de transporte, e nos poderão fazer boas. (Apoiados)
PRESIDIINCIA DO Sll. VIS CONDI!: DE AJAI!:TÉ.
Não devemos acreditar muito na fé punica do gabinete de S.
lames; somos fracos, e V. Ex. sabe muito bem do apologo SUMMAlllo.-Expediente.-OJficio da camara dos deputados,
do leão com o cordeiro, etc. Sc ha de sempre procurar um
acompanhando a proposta que abre um credito especial.motivo para mais ou menos affigir-n05: ({ Se não fostes vós
Pereceres de commissllo de constituicão.-Requerimento
que me fizestes mal, Coi vosso pai, »e portanto morte certa I
da veneravel ordem terceil·lI. de S. Fráncisco da PenitenEu, pois, peço ao nobre ministro, que é moco, deseja sercia.-Discurso e requerimento do Sr. visconde de Jequitivir sua patria, é o primeiro logar de administraMo em que
nnonha.-Ordem do dia, -1& parte.-Naturalisações.se apresenta para exercer com os talentos que o distinguem ...
l\-Ionte-pio de marinha.-Discurso e requerimento do Sr.
Ferreira Penna.- Promocões. - Discurso e requerimento
O SR. MINISTRO DA A6RICULTtRA:- Obrigado.
do SI'. visconde de Jequiti'nhonba.-2' parte.-Orçamento
O SR. FERRAZ :-... se digne velar sobre esse senico,
da agricultura.-Discurso e emendas do Sr. Candido Borque ti muito mal feito, inteiramente lDal feito.
"
ges.-Discursos dos Srs. ministro da agricultura, Ferraz
e Ferreira Penna.-Encerramento da discussão.
O SR. SILVEIRA DA III0TTA:- O das lamparinas ...
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Sn.
O SR. FERRAZ:- Vejo aqui uma verba para o jardim ho- Tisconde
de Abaetõ,Jllafra, Ferreira Penna, Tisconde de
tanico da Lagõa de Rodrigo de Freitas '23:0001. Não sei a Sapucnhy, Siqueira e ])lel1o, Cunha Vasconcellos, Fonseca,
razão disto. Ouvi dizer que, ojardim botanico passou para o D. Manoel, lIlendes dos Santos, barão de Mllritiba, Tisconde
Instituto Agricola; não sei se se pagão estes 23:060ilí ao Ins- de !)uassuna, visconde de Jequitinhonha, Pi.nenta Bueno,
tituto, ou se li para manutencão dos escravos.
marqll.ez de Itanhabem, Araujo Ribeiro, Rodrigues Siln,
visconde de ftaboraby, marquez de Olinda, Souza Queiroz.
O SR. JOIIIIII :- Não ba m~is escrayos lá.
•
visconde do Uruguay, Ferraz, marquez de Abrantes, barão
O Sr. MINISTRO DA AGRICuLTURA.:- E' para a conservação de S. Lourenco, Souza Ramos, Sonza e Mello, Candido Bapdo jardim.
tista, Dia. dê Carvalho, Dantas, barão de Antonina e Carneiro
.
O SII. FERII!!: - Eu achava melhor que fizessemos o se- de Campos, o Sr. presidente abriu.a sessão..
Comparecêrã.o logo depois os· SI·S. Pompeu, Dj~ Yieirll,.
guinl~: ~ Subsidio para o Instituto Agricola 23:000~.)J
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Candido Borges, Paranbos, barão de Pirapama, marquez de
Caxias, Souza Franco, Jobim, visconde da Boa. Vista, Furtado, Silveira da 1II0tta e Zacharins.
FaltArio com causa participada os Sr~. barão de Cotegipe,
barilo de lIIaroim, barão de Quarabim, Eusebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Almeida Albuquerque, Sinimbú, Fernandes Torrei, Nabuco, Dltoni e Teixeira de Souza.
Foi lida e approvada a acta da seisão antecedente.
O SR. 1· SECRIIURIO deu conta do seguinte:
EXPIIDIEIITE.

Ollieio de 3 dll corrente, do 1· secretario da camara dos
deputados, remellendo um requerimento documentado de MigU61 Henrique de Paiva e José Lourenço de Brito, que deve
ser junto á proposição d~ mesma eamara que acompanbou
outro oflicio da meima data - Mandou-se juntar o l'equerimento á proposição.
Dous omeios, de igual data, do mesmo secretario, acompan~ando as ~eguintes proposições e proposta do poder exec.lJvo, com li. emenda da referida camara :
" A assembléa geral resolve:
« Art. unico. Os passaportes para paizes estrangeiros serão
r8jtidos pela legislação que vigora ~bre os passaportes para
o interior do paiz, revogada assim a ultima parte do ar\. 118
do codigo do processo criminal.
"Paço da camara dos deputados, em 3 de setembro de
18U.-Barão de Prados, presidente.-José Atlgelo Marcio da
Silvll. 1· secretario interino.-Dr. Alltonio da Fonseca Viatlna, 2" 8ecretarío interino. "
« A IIssembléa geral resol ve :
" Ar\. 1.· Ficão relevados José Lourenco de Brito e Miguel Henrique de Paiva, do pagamento dos juros que devem
á fazenda publica, e extincta a divida e a execucão contra
os mesmos promovida, revertendo para o tbesouro publico
como pagamento da dizima, averbamento de tabellas, e
despezalI judiciariaa O saldo que se verifica em favol' dos referidos executados.
" Art. t.- FiCHO revogadas as disposicOes em contrario.
" Paco da camara dos deputados,3 de 'setembro de 18M.Barão de Prados, presidente.-José Angelo Marcio da Silva,
lo !lIlcrelario interino,-Dr. AntOl1io da Fonseca Vianlla, 2'
secretario interino. "
« A aSlemblóa geral resolve:
« Ar\. 1.· Fica o governo autorisado a mandar matricular
em qualquer das faculdades de direito do impel'io o estudante Ernesto Alvim da Silva, ficando o mesmo obrigado a
fllZer antes do aeto o exame de ge.ometria que lhe falia.
" Art. 2.· Ficão revogadas as disposições em contrario.
" Paço da camara dos deputados, em 3 de setembro de
1864.- Barao de Prados, presidente.-T. Franco di ÁI·
meida, 1" secretario.- Pedro Luiz Pereira de Suuza, 2· secntario. "
Emenda feita e approvada pela camara dos deputados á proposta do poder executivo que abre um credito especial da
quantia "rscisa para a execução da lei n. 1,2[7 de 7 julho
do corrente anno.
Accrescente-se no logar competente o seguinte:
a A IIssembléa geral decreta ;
« Paço da camara dos deputados, em 3 de setembro de 1864.
-Barão de Prados, presidente. - José Angelo Mal'Cio da
Silva, l' secretario intel·ino. - Dr. Antonio da Fonseca
Vianlla, 2' secretario interino. "
Áugustos e dignissim08 Srs. representantes da nacão.
Sendo de presumir que se e[ectue durante o êxercicio
actual o C3iamento das augustas pl'incezas brasileiras, con·
forme nos (oi annunciado no discurso com que a corÔa abriu
a presente Ilessão da assembléa geral legislativa; e nlio tendo
o gOT~rno. na. lei do orçamento, que ora se acba ~m em 'Vigor,
os melOI mdlspensavels para dar execucão a lei n. 1,!17 de
'1 de julbo do .anno corrente, no caso d'e S6 realizar aquelle
fausto aconteCimento, 'Venbo pedir-'Vos o credito necessario
para occorrer as despezai respetivas; li por isso, na (Órma
da lei t tenho a honra de apreilentar â Tossa consideração a
li lieg~llnte proposta;

Art. 1.· O ministro e secretario de estado dos negocios do
imperio é autqrisado a despender com os encargos determinadQS pela lei n. 1,217 de 7 de julho do corrente anno, a
quantia de 2,586:000$, a saber:
§ 1. 0 Com a dotação de Sua Alteza Imperial a Sra. D. Isabel . . . . . • 150:000iliOOO
§ 2. 0 Com o aluguel de prodios para a babitação lle sua alteza imperial e seu augusto
consorte . • • . . . • . . .
18:000;i000
§ 3." Com a acquisiçao de predios para o
mesmo fim, cessando neste caso a despeza
do yaragrapho antecedente . . • . • 300:000$000
§ t.· Com o enXOTai e outros objectos do
ficrviço dos augustos c~nsortes . . . . 200;00011000
§ 5.· Com a dotaeuo de Sua Alteza Imperiul a Sra. D. Leopofdina. . . • • . llíO:OOO~OOO
§ 6.· Com aluguel de pl'edios para a sua
hBliitacão e do augusto consorte. • • .
18:000~0()0
§
Com a acquisiçãO de predios, como
no § 3". . . . . . • . . . . 300:000$000
§ 8.· Com o enxoul e outros objectos de
serviço. . . . . . . . • • . 200:000t3000
§ 9. 0 Com o dote de Sua Alleza, no caso
de sabir para fóra do imperio, cessando então as desrlzas dos §§ 5°, 6' e 7· . . . 1,200:000,ji000
§ 10. Com as negociações, relativas ao
casamento, e com o transpOlte dos augustos
('onsortes, na forma do ai'\' 9' da lei n. 166
de 29 de set!lmbro de 1840 . • . "
líO:OOO~OOO
Ar\. 2.· E o governo igualmente autorisado a realizar as
operacões de eredito,que forem para este fim indispensaveis.
Art: 3,· Ficão revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 186i.-José Boui{acio
de Andrada e Silva.- A imprimir.
Pelo Sr. 2' secretaI'Ío forão lidos os seguintes

7:·

pÁReClliIlES.

A commissão de constituicilo é de parecer que se arc~ive a inclusa neta da organ!Sâ 1ão do collegio eleitoral da
Vlna-Bella, pertencente a elelcão de um senador a que se
procedeu ultimamente na provincia de Pernambuco, para.
preenchimento da vaga acontecida pelo fallecimento do 'Visconde de Albuquerque.
« Foi esta uma das que não forão remettidas ao senado em
devido tempo. A commissão nada encontra nella que mere~a
observacão.
" Pacõ do senado, em 4 de ,etemhro de 1864.- V. de Sapucahy:- Souza Ramos.- V. do Urugnay. "
Lido, posto em discussão, foi approvado sem debate.
«A commissão de conslituicilo, quando deu pareoor sobre a
cleicão (cita na província do .ldaranbão de que resultou a nomeáeão do Sr. senador Furtado não p6de enunciar oJlinilio ácerca dás eleicOes primarias das parocbias de Nossa Senhora do
Sosario, dê Nossa Senbora da Lapa e Pias, e de S. Bento dos
Perizes ; e bem assim sobre a organisação do eollegio eleitoral d~ villa do Rosario; porque até então não tinbilo sido
enViadas ao !lImado as respectivas actas. E como quer que
não bou'Vesse reclamação contra' nquellas eleições paroc.bi~es,
nem 1.'\0 'pouco pudessem os seus ,!otos alt~r!r a lista trlphce,
a commlssão propõe a approvaça~ da elelçao gal·a!. ~endo
lbe, porém, agora remettldas as ditas aetas com o aVIso do
ministerio do Imperio, datado de 17 de agosto proximo findo,
a eommissão examinou as, e nada encontrou que possa inva·
lidar a eleicão respectiva antes acbou que a lei (oi devidamente obsêrvada. Por isso !Í de parecer que as referidas
aclas sejllo arcbi vadas.
"Paco do senado, em 5 de setembro de 1864.-Viscond.e de
Sapucáhy.- Souza Ramos.- Visconde do Uruguay.
Lido, posto em discussão, foi approvado sem debate.
«

nEQUERlMEl'ITO DÁ ORDE!! TERCEIRA DI!. S. FRANCISCO DA
I'ElSlTRNCI.!...

Foi apresentado pelo Sr. 'Visconde de Jequitinhonba um
requerimento da mesa administrativa da venera'Vel ordem
terceira de S. Francisco da Penitencia desta cOrte, em qu~

SESSÃO E~( ti DE SETEMBRO DE 1864
Seguiu-se em t. a discussão, e passou para 2- a proposicil:o
recorre ao senado, pedindo baja de tomar alguma delibo
raCão que acautele os direitos da mesma ordem, que di~ da dita camara, decl arando que o~ filhos menores dos ôfficiaes da armada têm direito, repartidamente com suas irmãs
terem sido orrendidos por aetos úo juiz de cúpel!as,
solteiras, ao monte-P!o de marmha pela mesma fôrma, estaO
vllilconde de .Jequitinhonha:- Eu pedi a belecida para o monte-pio dos servidores do estado.
palana, Sr. presidente, unicamente para apresentar ao
O Sr, Fer"eil'll Penna : - Este projecto altera em
seaado um requerimento da mesa administrativa da veneravel ordem terceira de S. Francisco da Penitencio., que se ponto muita essencial o plano do monte-pio da armada, dedeclara injustamente suspensa, victima das maiores violencias terminando que se faça extensivo o beneficio das pensões aos
praticadas pelo Sr. juiz de capellas, Firmo de Albuquerque filhos menores dos officiaes fallecido~, repartidamente com
Diniz; e declara mais quo,tendo esgotado todos os meios e suas irmãs solteiras pela mesma forma estabelecida para o
monte-pio geral dos servidores do e~tado, Á materia é muito
recursos legaes, sem ao menos conseguii' ser ouvida, tomou importante.,
.
a deliberacão final de recorrer para o senado brasileii'o,
O Sn. CANDIDO BAPTiSTA. : - Apoiado.
A mesâ expoe por edenso todas as circumstandas do
facto; declara que ha mais de quatro mezes está 5uspcnsa. ;
O Sn FERnEln,l PEN:!A : - E exige attento exame. c es .
que o Sr, juiz provedor de capellas não tem tomado resolu- tudo para que possa ser convenientemeute regulado, tendo,se
ÇãO alguma para decidir da sorte da mesa, se~ (enciando; tambem em vista outro projecto, que se apresentou na cacOlldemnando, ou absolvendo; que, suspensa aSSim a mesa, mara temporaria em lá de agosto de 1856, declarando quo
está entregue a administração daquella ordem a uma com- as filhas dos oUiciaes do exercito e da armada têm, na fórma
missão nomeada pelo Illesmo juiz, e composta de tres mem- da lei de 6 de novembro de 18'27, direito ao meio soldo ou
bros, dos quaes um é sogro e outro genro; que neste estado monte-pio deixado por seus pais, embora se tenhão casado
de cousas, não acuando recurso nem no tribunal da relaçao an tes da morte destes,
para onde recorreu, declarando-5e-lbe que não era caso de
Julgando, pois, não só con':eniente, mais indispensavel o
appellação, nem do aggravo, vê-se na necessidade do pedir exame de alguma das commissões da casa, passo a fazer
ao senado que tome algum'l medida a este respeito,
um requerimento para que ~e remetia o projecto em discussão
Eu, Sr. presidente, entendo que o senndo não póde tomar ás de marinha e guerra e de fazenda.
medida alguma senão a de enviar este requerimento para o
O Sn, VISCONDE DE JEQUlTINllONHA : - E a de legislação.
poder executivo fazer justiça avista da lei; o poder executivo ~ue obre o que entender dentro da sua alçada e conforme
O
FEllRElRA PENt'lÁ: - Parece-mo que bastão as
a lei, As circumstancias de uma ordem tão importante, como duas Sn.
que tenho indicado como as mais competentes,
é a de S. Francisco da Penitencia, devem merecer do sennFoi lido, apoiado, posto em discussão e approvado o sedo particular attenc:ão ; o senado, assim como o paiz todo, gumte
sabe IlS bens possuídos por aquelta ordem e o uso que delles
REQUElIiMENTO.
tlUa faz, sabe mais qUE! orça por 80:000;$ o que d~spende
annualmente aquella ordem em actos de beneficencia para
Requeiro que o projecto seja rem~ttido ás commissões de
com o, seus irmãos, e que o estado em que se acha deve marinba e guerra, e fazenda para darem seu parecer. 5 de
sem duvida alguma embaracar sua admioistracão, além de setembro de 1864. - Ferreim Peuna.
ser o resultado de grave iôjuria praticada pêlo juiz contra
Entrou em 1", discussao a proposição da camara dos depuhomens bonestos e prestimosos.
tados que autonsa o governo para promover ao posto de 2.
Sr. presidente, eu aproveitarei esta occasii!a para dizer tenente os 10 • pilotos Arronso Henrique de Albuquerque e
ao senado que sempre tive na idéu,ou sempre estive conven- outro.
cido, de ~ue o juiz provedor de capellas e mais um juiz de
O 8r. visconde de .Jequitinhonha: - SI', presipaz, é maIS um juiz conciliador, do que um juiz verdadeiramente contencioso. Se estes, na fôrma da ordenação do dente, por um dos documentos que se acha junto á resolueão
Iiv. a· til. 1" § 10, devem procurar sempre conciliar as que se discute, vejo que a questãO versa sobre intelligencia
partes,como determina a nossa ordenação e determina e:tpres- de lei. Não sei se acaso o senado quer tomar esta resolucão
samente, não devendo nenbuma demanda começar sem que sem primeiramente consultar uma das commissões da cása
primeiramente o juiz tente conciliar as partes; avista disto para se estabelecer regra geral, de modo que não seja o separece incrivel como este processo tenha tido logar. Se é nado todos os dias obrigado a tomar deliberacões sobre asverdade o que a ordem Terceira diz, não ter nunca sido sumptos desta ?rdem, inteiramente da al~adâ e competencia
ouvido pelo juiz provedor de capellas, é causa extra OI'- do poder executiVO, Approvar-,se a resolução pura e simplesmente, della se não segue aqulllo que eu acabei de expõr ao
dinaria I I
Assim eu requeiro a Y. Ex. que haja de consultar ao sena senado, isto é, a igualdade de lei para todos; outros quaesdo pai'a vêr se alie consente em que este requerimento seja quer cidadãos que se julguem nas mesmas circumstancias,
viráõ ao corpo legislativo pedir uma resolucão para serem
remettido ao poder executivo.
Sr. presidente, eu não teria duvida alguma de pedir ao admittidos como officiaes da armada nacional e imperial.
Ora,
isto, eu creio que é contra os preceitos estatuidos na
senado para enviar este requerimento a uma commissão da
casa, mas vejo que se acha muito adiantada a sessão, e em constituiçãO: creio,por consequencia, que seria mais conforme
segundo logar o senado não póde, no meu conceito, tomar à constituiC:ão que esta resolução fosse remettida à commíssão
deCisão alguma, quem póde tomar é o governo; ao governo, de marinha e guerra para dar seu parecer sobre a intelligencia da lei.
portanto, seja remettida a peticiIO.
Eu leio o que diz a petição (lendo): «_ ••• e não podendo
O mesmo Sr. senador mandõu á mllsa o seguinte requerimento,que (oi lido, apoiado, posto em discussão, e approvado obter a praca de aspirante, nem a de guarda-marinha, em
virtude da intelligencia restrictiva dada ao art. 3" do cap, 4.
sem deliate:
«Requeiro que o requerimento da ordem terceira de S, do regulamento que baixou com o decreto n. 216a do 1" de
Francisco da Penitencia seja remettido ao poder executivo. maio de 1858, e ao art. 3· da lei n, 1100 de 18 de seSala das sessões, em 5 de setembro da 1864.- Visconde de tembro de 1860, etc, )) Concluo destas palavras dos peticionarias que a razão por que etles recorrem ao corpo leJequitinhQnha. J)
~islativo, ti porque se deu á lei uma intelligencia demasiaaamente restrictiva. Ora cumpre que o senado tome uma
ORDE~1 DO DIA.-l· PARTE.
deliberação sobre essa intelligencia, porque, qualquer que
CAlITA. DE NATURA.t.IUÇi.O.
seja a que o corpo legislativo adoptar, seguir-se-ha a mesma
Entrou em 1a discussão passou para 2' e desta para 3' disposicão, não só para os peticionarios, como para quaessem debate, a proposicão da camara dos deputados, que au- quer oútros, deixando o corpo legislativo de applicar a lei
t()l'isa o governo a maiidar passar carta de cidadão brasileiro todos os dias, e ficando a cargo do poder executivD o applica-Ia convenientemente, segundo a inlelligencia que o corpo
MS estrangeiros Bernardino Jos6 Ferreira ,I' outros.
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legiilativo houver de dar a estes paragraphos da lei citados
na petição que acabei de ler.
Assim eu julgan mais canveniente que este objecto fosse
li commissão de marinha e guerra para dar o seu parecer com
toda a urgencia.
Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado, o
seguinte:
IlEQUERlMENTO.
«Quo a proposta da camara temporaria que se discute soja
emettída a commíssão de marinha e guerra para dar sobre
elJa seu parecer, fi:undo a intelligenCla verdad~ira da lei.Yisconde de Jequitinhonha .•
2- PARTE.
onç.!JIIENTO DE AGRICULTURA.
Achando·se na sala immediata o Sr. ministro da agricultura commercio e obras publicas, farão 'sorteados para a
deputacão que o tinha de receber os Srs. Cunha Vasconcellos,
visconde da Roa-Vista e Candído Baptista, e sendo introduzido no salão com as formalidades do estylo tomou assento
na mesa.
Continuou a discussão que ficAra adiada a S do corrente
do art. 80 da proposta do poder executivo sobre o orçamento
e fixação da despom e receita geral do imperio, com as
emendas da camara dos deputados e as offcrecidas pelos
81'S. visconde de Jequitinhouha e Ferreira Penna.
Forão lidas, apoiadas, e postas em discussãO, as seguintes
EMENDAS.
« No, § 13 do art. 8° em logar de 105:200~, diga-se
4.5:200;>.
«No § 3° diga-se 100:000;!\ incluindo 0$ premias designados
no § 14 do art. 28 da lei n. 939 de 26 de setembro de 1857.
«Paco do senado, em li de setembro de 1861.- Can(lido
Borges' Monteiro. " '
o "'r. Caudldo Borg~1iI pronunciou um discurso que
publicaremos no appendice a este volume.
O Sr. lululsíro da ogrieultUl'a:-Sr. presidente, chamado pelo dever .do meu. cargo a discutir o orçamento cinco
dias apenas depOIS de mmha nomeação, bem vê o senado
que não posso o[erecer á sua ilJustrada consideracão senão
informações incompletas e mesmo defectivas. Comprehende
mais o senado, que tendo sido já prorogaila a assemhléa
geral, e faltando apenas cinco ses~ões para seu encerramento,
sem estar ainda votado nesta casa o orcamento, é dever meu
ser sobrio na diSCUSSãO, afim de que ô senado poaJa satisfázer o desejo que naturalmente terA de dotar o paiz com
esta lei essencial. Não acompanharei, pois, a discussao na
altura em que ella foi levantada pelos oradores que me
pl'icedérão; os assumptos geraes que forão discutidos, importantes como são, não podem ser para mim attendidos
nesta occasião, sem prejuízo desse temllo que desejo zelar.
A cril;e social que desponta no horisonte, a inlluencia que
a lei de 22 de agosto de 1860 porventura exerceu sobre o
espirito de associação, a necessidade de estabelecer o eosino
profissional, a conveniencia da estatistica, base de todas as
sciencias q).le se referem a este ministeno, a colonisacão c
fornecimento de hraços par!! a lavoura já existente no paiz,
silo questões que, como Jl3se, não podem ser tratadas perfunctoriamente. Por isso me limitarei a dar a minha opinião
ácerca de alguns pontos sobre os quaes foi provocado o meu
juizo.
O primeiro orauor que encetou este debate occupou '!iC
prin~ipalmente .da com~anhia de navogagão do Paraguay.
OUVI com a maIor conslderacão as observacões que S. Ex.
fez a este respeito, e declaro a S. Ex. qué na gerencia da
pasta.da agricultura e commercio me esforcarei para 1ue os
dinheIros do estado que sfio' destinados a' súbvencionar as
differentes emprezás de utilidade publica sejão despendidos
proficuamente.
, O SR, FERIlEIRA P.ENNA :-Estimo muito ouvir esta deelara~lio.

o Sr.. MIJIiISTRO DA AGRICULTUM.:-Um no bl'e senador pela
provincia da Bahia pediu a min ha opinião a respeito de
colonisacão; direi duas palavl'as, Sr. presidente. Entendo
<llIe o fornecimento de braços é uma grande necessidade da
agl'Ícul1ura; entendo mais qu~ a grandeza das naç~es não
50 limita. a sua extensão territorial, mas se mede pela Ímportancia da sua população, da "ua riqueza e da sua civilisacão. Assim, pois, não só é indispensavel que as industrias
àctuaes sejão suppridas de hraços, como tambem que o
governo se deve empenbar em adiantar 0_ paiz de modo qu e
elle não marche !lelo simples desenvolvimento natural da
sua popnlação. (Apoiados). Nestas vistas, Sr. presidente,
eu entendo que o governo não deve abandonar este grande
obejeclo ao seu proprio destino, e penso mais que a emigração espontnnea não nos virà sem grandes exrorcos da
parte do governo, sem muít<l cOllstancia e muito disjÍendio.
O Sa. CAr;DlDo ROMES: - Apoiado; sem duvida nenhuma.
O Sn. MI!\'ISTno D,~ AGRICULTURA: - E estou-persuadido de
que aproveitando-nos da experiencia que jà temos, conspguiremoS al~,u!U resultado. Nao nos deve desanimar o mallogro
de algumas tentativas mal succedidas, e devcmos beber confiança nos exemplos que a este respeito nos dão a França caIU
a sun colonin da Argclia á suas portas, que só agora come cu
a prosperar, o os III·cprios Estaúos·Unidos que chegárão -a
obter uma corrente tão forte de emigraçãO, que tem podido
resistir á terrivel guerra que assola aquelle paiz, mas que 11
principio virão diversas vezes suas em prezas de colonisacúo
darem mão resultado.
Tratou-se da exposicãO de Londres a que concorremos com
os nossos productos. t:u estava porguadido, Sr. presidente,
de que este primeiro esforço que fez o Brasil para se tornar
conllecido na Europa tinha sitio bem succedido; por alguma
causa que li a este respeito na imprensa eUl'open me convenci
de que os ricos artigos de nossa producção ali forão recebidos
com apreço, que excitárão muito interesse e curiosidade, e
que não nos limitamos á apresentar artigos destituidos de
merecimento commercial e industrial, apezar de muitos não
poderem ser perfeitamente apreciados pela imperfeiç1Lo do
seu prepilro, o que é naturalmente filho da inexperiencia que
tinhilmos a este respeito.
O nobre senador pela provincia da Bahia que triltou deste
objecto, perguntou se o governo estava disposto a concorl'el'
á exposiçRo que se deve fazer em Pal'is .cln 1867. Devo declarar a S. Ex. que conSIdero as exposlcões como um dos
inventos modernos que mais felizes incentivos tem dado lIO
desenvolvimento das industrias e do commercio, e que pela
minha parte farei todos os esforcos para que possamos com·
parecer naqueJla grande revista do trabalho humano de um
mouo mais vantajoso ainda do que aquolle por que estreámos.
O SR. FERREIRA PENN;\: - Apoiado.
O SR. lllNISTRO DA AGRICULTURA: - Me farão muito Iisongei'
ras as expressões do nobre senador a quem tenhó a honra de
responder, em relação ás exposições geraes e provinciaes dentro do paiz. Tive a honra de propor esta idéa na camara dos
Srs. deputados, e se o senado adopta-la, espero que ella,
bem cOnlprehendida e executada com tenacidade e uiscriCãO, ha de produzir entre nó. os mesmos extraordinarios beneficios que tem prouuzido em França, na Belgica, na Inglaterra e na Allemanha.
Dous Srs. senadores fizerilo reparo em que, estando o Jardim
Botanico entregue ao Imperial instituto Fluminense de Agricultura, figure ainda no orçamento a verba de 23:000~ que até
então era destinada á este estabelecimento. Eu devo uma explicacão a estes Srs. senadores. O Instituto da Agricultura fez
uni contrato com o sovemo, pelo qual receheu o Jardim
llotanico, obrigando-se a conserva-lo, a melhora-lo, a consenar os predlos, estabelecendo ali um jardim de aclimaçãO,
distri~uição de plantas e muitos outros serviços vantajosos;
para ISto apenas recebe 12:000~, segundo esse contrato e
em~llda a e,ss!! paragrapho do orçam~nt~: gua~do dispendiarnos' 23:000si COm aq:uell~ estabel~Clment() que pouca
v~~tagelli dav~, ~ a}~lll disito óceup~')'a-se ~ ~!lrvíç~ de pertQ
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de 100 escravos nacionaes, o que vale uma economia de mais
de '20:000&. Portanto, me persuado que este contrato será
summamente vantajoso ao bom publico, pelo lado da economia e pela utilissima aplicação que teru hoje o Jardim
Botanico.
A minba atlenção foi chamada para diversos outros ramos
de s'\rviCo qne na opinião dos nobres scnadores que me precorlerão; não estão feitos c9nvenientomente a iIluminação a
gaz e a limpeza da cid.ade. Eu me esforçarei para cumprir
m~u dever a esle·1respmto.
O nobre senador pela ~rovincia da Bahia que (aliou anlehantem pediu ainda a minha opinião ácerca das uossas estradas de rerro.. Peco lícenca a S. Ex. para lhe dirigir
sómente duas palavrãs a esté respeito. O governo entcnde
(IUO il viacão ferrca no paiz ê uma das cOlldi~iles esscnciaes
. para e desenvolvimento ôa sua riqueza c da sua civilisaçao,
Confiando nos recursos rio paiz, o governo está dí"posto a
empenbar todos os seus esforços para conseguir este desídeTatum, sem todavia esquecer se dos dictames da prudencia.
(Apoiados).
S. Ex in volveu o pedido destas informa~ões em circumstancias nas quaes me obstenho de tocar. Uma dcllas se refere á minha pessoa, e eu peço licença
para dizer sómente em resposta que hei de sahil' dn poder
bem com a minha consciencia, assim como entrei. Humilde
operaria do grande edificio em quo todos trabalhamos, a
prosperidade nacional, eu me rim'ei por feliz e ]lJgo de todos
os sacrificios que a causa publica impõe a seus servidorns
se puuer lavrar uma só pedra e colioca-Ia no seu lo):;ar.
Dedaro mais ao senado quo nunca me queixarei dos ingratos, porque nas relacões publicas não tenbo outro alvo
senão o serviço do meu paiz.
Peço licença para ficar nestas explicações.

c !Ir. FerI'az: ~ Sr. presirlente, as ultimas palavras
do nolll'e mini8tro me col1oc50 na uura necessidade dc entreler o senado ainrla alguns momentos.
O nobre ministro, em aliusão a uma pergunta que eu lbe
di l'igi a respeito do jlcnsnmento do governo sobre a viaçilo
ferrea, di:lse que eu tinba tmtado rln sua pessoa e que tinha
envolvido a questão de uma maneira que elle 0;10 podIa
responder. Ale parece que o nobre ll1inistro está enganado:
as informações ql!e eu pedi mIo tinhão nada de particular
com o nobre ministro, e cu creio que o senado todo é testemunha dallUillo que eu acabo de afinnar, nem Iloneria
haver intençào minha sobre um ponto tal, Porventura poderà
all(uem SUllflor quo unl senador. (fue pretende informaçúes
sobre um objecto do serviço publico, um objeclo importante;
que um senador que claramente perguntou quaes cruo os desejos do governo, se estes desejos se limitavão sómenlc ao
prolongamento dlt estrada de ferro de D. Pedro 11, ou se hl0
muito além, porque o corpo legislativo o ignorava, não ohstante ser conhecido de outras pessoas, coiirOi'me parece das
palavras a que alludi, poder-se-hía dnhí entender quo este
objeeto lOCava particularmente, individualmente ao nobre
ministro 'I? Parece q'lO não. Donde, pois, o nobre ministro
pOde tirar esta convícgão que aqui referiu?
Eu disse na verdade que o nohre ministro que estava em
(ontneto com as pessoas que mais so asforci!o para levar
avanto esta idéa, estava habilitado para dar a-s informacões
que eu pedia sobro a dil'eccITo do ]ll'olong~mento de~tá Cí\trada e sobre os trabalhos prê!HlTatoríos que so tiobão jA f~ito
conforme constavn. Porventura destas ~xpressões voderíil
deduzir o nobre ministro o que derluziu quando fez a.qUl pra~a
de seu desinteresse, objecto desnecessario. porque o senado
não pólle entrar na indagaçi'lo de tacs materias ....
O SR. SILVEIRA D.\. ~iOTU:
Presumo-se :lempre.
O Sn. FERRAZ :-(SllIn duvida) .. e ao mesmo tempo affirmar
que bavia de sahil' do gabinete como tinha entrado? Quem
não sahc do gabínllte como tem entrado? Ordinariamente se
salte sem o que se entrou, porque o lagar do ministro ~ um
I~~ar meramente de sacríficíos, de desgostos, que gasta a
vUla.

Quanto ao outro ponto, eu nilo posso nunca considerar qne

o nobre ministro pudesse, em referenda a mim, usar da pa
lavra - ingratidilo.
O Sn. NI~ISTno DA AGRICULTURA: -Não me referi a V. Ex.
O Su. FERRAZ ;-Senhores, eu só devo gratirllto áqueJlrc
que me collocárão nesta posiCão, n qual eu conquistei, não
pOI' meio do patronato ou apaarinhado paI' qualquer potencia.
política. mas pela e,;pontanea dedicn;lto dos meus ami!,os na
provincia, que muitas vezes, ou qunsi sempre, me apresentÚI·,10 como candidato á camara dos deputados, e como candidato a um logar no senado, contr3 os proprios esforços do
governo, que só uma vez deixou de OppOI'-se á minha candidatura. E para mim tenho a ~c~solação de que, quando, em
certa época, na camara dos deputados,
procurou de todos
08 modos ver se sobl'e mim recabiria tambem a exclusão que
se deu com oult·os, por mais qne se procurasse, em vez de
pelas annullacães de collegios eleitoraes que se davão, me
collocarem alÍaixo do numero (lo votos entào necessario, ao
contl'ilrio, me elevárão ao primeiro logar na lista dos deputados.
E que ingratiJão pólle dar-se a meu respeito, quando promovendo os interesses do meu paiz, combatendo todas as
idóas e lidando para vêr se o systema representatIvo se consolida, não posso ter por fim outra recompensa que os applausos de minha consciencia.
O SR. MINISTRO nA AGRICULTURA:- Eu disse que essa expressão não se referia a V. Ex.
O SR. :FERRAZ;- lHas, alia tem alcance, muito grande aLcance, o pôde ser entendida de um modo que me seja desairoso.
.
A quem posso atlribuir a ingratidão '/ Fallo, e fallarei
em geral. Em todos os paizes o merito é sempre distinguido
e não se encontra estorvos para o fazer, como entro nós
muitas vezes succede j em todos os paizes palavras animadoras da parte dos superiores para com seus 8ubdilos, servem tio estimulo mais que sufficiente para que estes prestem
melhores servicns, o outros o imitem.
Eu deploro, SI'. Ilresidente, que iguaes documentos não se
adoptem entre nós, sinceramente o deploro; e eomquanto o
nobre ministro falie em ingratidão. eu repetirei sempre o
que disse nesta casa, e que n5.o é idéa por certo minha. é
de um classico portuguez - que entro nós, os homens políticos. são contados como os tentos no jogo, que têm valor durante a operação a que sã~ applicados, ~,pass,:da elLa, este
ralor se perde; se elle" tmhão como mIl, passa0 a um ou a.
zero, e só prestão na occasião da necessidade.
O Sft. SILVElllA DA MOTU: - Ficão na caixa dos tentos.
O SR. FEIlnAz:-Ol'a, isto, Sr. presidente, que é uma.
causa conheCIda de todos, parece que por modo algum podoria o nohre ministro considerar como uma queixa de ingratid,io.
Senhores, ingratidãO em mim 'I queixa de)ngl'atidão em
mim?
Não tenho queixa.
O SR. ~IlI'iISTnO D.i. .i.GRlCliLTURA:-Se dá Iicença,eu explico.
O Sr.. FERRAZ;-PerdÓe-me. Senhores. se é pelo lado de
empregos publicas, um dos maiores que eu podia ter deixei,
abundodei no ministerio ao qual meus serviços me podião
promover. Todo mundo sabe que naquella epoca, se eu me
prestasse a apoiar o gabinete que então existia, não fica ria
reduzido ao logar que tinha, subiria a mais, porque Q mi~is.
tro de então não era daquelles que contavão os bons serVIdores como tentos de jogo, á seus amigos lhes dava a mITo e oS
elevava. (Apoiados.)
.
De~ois, qual foi o favor (lue eu pude ter do gove~no?
Quando vi, SI'. presidonte, que os meus collegas tinhão
obtido a aposentadoria na magistratura, sendo ~llagistrad()
avulso, fiz como em outro tempo tambem 11_<. a respeito de
ajudas de custo, que se me tendo ne::;Í1do, eu alLe!(uei o
exemplo dos outros: pedi a mesma ~:ÍI(]sentadoria, derão-ma
e accrescentárão o que eu não linha pedido, as honras de
descm b"q:(i' doI'.
O SR. F,ERRf<IRA PJrnl'U. ;>-Muito bem mereddas,

,e
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o SR. FERRAZ: - Muito obrigado. Um homem quo levo
durante H annos de líde política no parlamento geral, que
pri~cipio-" em 1842, se o quizesse, se lançasse mão ~esses
meIOs tuo co~muns d.e. gue os ~.odernos lan~1to mao; se
q~lzesse procurar o espiritismo pOhtlCO, qu~ eXige um. medtu.1~ para a cer~a dos males que acarreta0 as ambições
poht:cas, ,0 qual e um padrmbo, por certo, SI'. presldent~,
eu nao sena sóme~te. em 18lí7, e for~ado, nomeado pres!dente de uma proymCla e em 18:;9 nJlnl~t!'o. Quan?o eu v~Jo
os outr9s mnda Imberbes na Vida pohhca. suh!lem de 16pente, occuparem as melbores p~stas do mlOlsteno, de certo
que eu com 1lí ou 16 annos de VIda parlamentar tena de ha
muito obtido esta vantag~m, porque não obstante conhecer
minha insignificancia, supponbo todavia que não estou abaixo
de qualquer desses que não tenbão feito carreira.
O SR. FERREIRA PENNA: _ Sem duvida.

I

Tenho um grande defeito, trabalho e trabalho muito e eu
ar,rescentarei desejo ser util ao meu paiz.
o SI'. ministro da ngl'leultura: -Sr. presidente,
nfio me occorreu manifestar minha opinião sobre uma emenda
apresentada pelo nobre senador pelo AmazoDas. A emenda a
que me refiro ~á 4,OOOji para auxiliar a publicacllo da Flora
Brasiliensc do Dl'. 1I1artius. O actual orcamentô não traz semelbante consignacão, mas alia se acha nas tabellas do orcamento para 1860-'-:1866, e é servi~o que tem sido pago uÍti.
mamento pela verba.,.....melboramento da agricultura-. O nobre senador deseja que a quanlla seja elevadã a 3:000,j!, , ••

O Sn. FERREm,\. PENNA: - Como era dantes.
O SR. MI~'ISTno DA AGOIGULTURA' - .... mas na lei anterior
entendeu-se conveniente reduzir essa quantia a 2,OOO;jS, e eu,
não tendo presentes os fundamentos desta reducçào, limitome a declarar ao nobre senador que, ainda quando não seja
O SR. FllRRAZ: -Para mim, pai.;, a ingralidão não é uma approvada a su~ emenda, . ~er~ 5cl!lpre pag~ a quantia ~e
accusacão nem uma cousa que me possa contra mim valer. 2:000$ pel~ \erh-auxllio a agncultura-, e que pela m!__ Eu não IlrocUl'o, não aspiro nada, mas sinto que os bom~ns nha llarte nuo posso c?neordar com este. augmento de l!lalS
que presta0 serviços ao seu llaiz nüo sejão galardoados como. 1:000;jl por. não. estar mformado dos ~OIlVOS que resultarão
devem, não tenhão pelo menos a considera~ão que merecr: , , o corpo le!jlslal!vo a f~zer essa reduc~a~. .
. .
e isto se dá não poucas !ezes.
I Quanto a construcllao ~e. um novo edlficlO pa~a o cOlrel.o,
Senhores, quando esllve na capital da Austria, procurei tenbo _de declarar ao bo,.nado senad~r pelo RIO de Jan~lro
examinar qual tinba sido a causa da infelicidade de um (jue nao estou certo se eXls.te algum tl~balho a este res~elto:
grande homem politico que serviu ali de ministro da fazenda mas, se for .votada a quanlla, a~seguroAa S .. Ex. que não ha
por alguns annos...
de ser appllcada senão com mUito zelo e CUidado.
Ao honrado senador pela Bahia que acaba de sentar-se,
tenho do dirigir duas palavras. S. Ex. pareceu ofl'ender-se
O SR. FEnREIlIA PENNA : - E suicidou· se.
com uma expressão mmba que não levava intento algum de
O SIl. FERRAZ: - ... Bruck, que se dizia ter-se SUICI- magoa-lo. As circumstancias que acompanbárão o pedido de
dado em consequencia de desgostos pelas accusaçães que lbe informacões que S. Ex. iez ao governo sobre a estrada de
fuerão. Eu convenci-me, Sr. presidente, )lor documentos que ferro, estarão na lemb-auça do senado; S. Ex. o Sr. presiesse homem integro teve contra si a intriga. Em um bom dia, dente interveio na occasiüo em que o nobre senador fallava
depois de receber os melbores alagos daquelle á quem servia, a esse respeito; e respeitando os motivos que determinãrão
recolheu-se A casa e acbou uma carta que lhe era ofl'ensiva ; essa intervenção, eu deixei de tocar naquellas circumelle não pôde resistir a este desgosto que o nobre ministro stancias.
.
chama ingratidãO, e qlle eu acho uma violencia, e mais alPor outro lado, parecia-me haver alguma cousa de pesguma cousa do que violencia, e teve a franqueza de suidar-se. soal na referencia que o nobre senador fez, quando pedia li
Sua memoria. porém, hoje está resalvada desta pécba, por opinião do ministro da agricultura, ás relações que elle julque hoje que relOa na Amtria o ~ystema representativo, se gava não sei porque, existem entre o ministro e uma pessoa
lhe fez justiça, sua família recebe uma pensão á custa do que tem posto bombros ao desenvolvimento de nosssss estmestado.
das de ferro. Semelhante allusfio a essas relacões deu-me
Eu não desejo, Sr. presidonte, por maneira alguma qne Jogar a declarar a S Ex. que na gerancia dos nego cios puem um paiz. não o meu, mas qualquer outro pelo qual eu blicos eu bavia de olbar sempre e unicamente Ilara a satistenha afleicllo, se dêm taes factos; nem. 5enbores, posso eu facão' de minha consciencia; e disse mais que, como tinha
estar nestás condições; o que eu faço tambem é em beneficio sóÍnente em mira o bem do meu paiz, quando deixasse o
do paiz .•••
podei" não linba que queixar-me de ninguem, porque, desempenhando meus devel'es conforme minha consciencia, fiO SR. MINISTRO DA AGRICULTURA: - Nao contestei.
O SR, FERP.lz: - ••.• bem ou mal, tudo quanto faço é cava tranquillo e 5umOlariamente satisfeito se alguma cousa
com cOllsciencia, se o faço é com sacrificio, e esse sacl'ificio pudesse fazer a bem da causa publica.
Eis a explicacão que eu tinha a dar a S. Ex.; não tinha
nem desejo que alguem conheça, que alguem saiba; mesmo
os meus amigos mais particulares não estão presentes á mi- nem tenho motivo algum para dirigir-lhe qualquer insinua·
nha vida particular, donde isto se pôde inferir. Não posso, ção desagradava!.
não quero cousa alguma, e póde estar o nobre ministro pero Ij,l'. Fet"'eil'à PenDa :-Agradeccndo ao nobre minissuadido de quo se porventura me parecer qu e no horisonte tro a attellçfio que prestou ás observações por J?lim feitas so~ro
se me desenhe alguma escada para subir ao poder, eu a empreza da naveliação a vapor entre Montevldéo e a capital
procurarei desta tribuna quebrllt um por um todos os de- de l\lato-Grosso, oescanso na certeza de que, quando houver
grãos pelos quaes possa obter qualquer ascenção. Estou de rever o actnal contrato, procurará S. Ex. estabelecer as
contente com a minha pósiçúo, 50U advogado, semlJr8 lui, e, medidas e condicões mais proprias para conciliar os interesses
llesta pOiição particular hei de servir o meu paiz. Nesta tri- da companhia côm as conveniencias dI) serviço publico, e mais
buna hei de fazer o que puder, nas commissões, nos traba- adquadas ás circumstancias e necessidades peculiares daquella
lhos de que se me encanegue hei de proceder como sempre província.
tenbo procedido.
Quanto á publicação de .Flora Bras~ie!lsc peço p~~
Senbores, já na Camal'11 dos deputados, correligionarios do missão para declarar que não Julgo convemente que o aux!110
nobre ministro, e outr'ora o meu nobre amigo e parente pecuniario que se lba concede seja incluido entre as outras
lá mesmo cbegArão a dizer que eu tinha feito muito despezas da verba Melhoramento da agricultura.
que, por ler feito muito, tinba-me perdido. Para mim isto é
Fazendo delle especial menção em um paragrapbo da lei do
louvavel ; fiz muito e o que fiz está servindo bem ou mal. Um orcamento,llão só mostramos o ap~eço que nos merece a obra,
colebre musico um artista hoje de nomeada, Ofl'embacb, em más tambem prevenimos os inconvenientes que podel'iãO dar-se
uma carta que ha pouco vi IJUblicada. dirigida á pessoa que no caso de ficar dependente do arbitrio de um ou outro minislue pedia algumas notas de sua biographia, traçou algumas tro a efl'ectiva applicação desse auxilio.
.
palavras que podem mais ou menos Sdr applicadas á minba
Devo ainda observar que com quanto a mmha emenda
vida publica; elle disse. « Não me importo com as censuras, consigne a quantia de 4:000$, virá a ser sômente de 3,000~
ou com quédas, não olho os applausos, vou por diante. » a subyenç1to annual, como era antes da lei de 9 de setembro
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de 186'2, considerando·se o excedente como indemnisação de
igual quantia que se abateu no exercicio de 1863-1864, no
que me parece ter havido demasiado rigor de economia, se
não manifesta injustiça para com o ilIustre Dr. 1Ilartins.
O SD. JOBI~I:-Foi uma injustiça; creio que entre nós ninguem é capaz de fazer o que elle fez.
O SR. FERDEIR.\. PENl'lA :-Aquella rcuucção podet·ja talvez
ser explicada pela falta de conbecimento da extcns.io e estado
da obra, mas quando temos obtido informacões tão circumstnnciadas como aqueIlas que já li perante' o senado, creio
que deveremos restabelecer a quantia que anteriormente se
concedia.
O Sn. P!R!NIlOS:-Todos votamos pela emenda, e o Sr.
ministro ha de aceita-Ia.
O SR. FERDEIRA PENN.~:- Em summa, nutro a lisongeira
cOOlicçãO de que, á vista de taes in[ormações, hJo de os
meus honrados collegas e o nobre ministro reconhecerem
quanto iÍ justa e conveniente a despeza que a minha emenda
autorisa.
O SR. JOBU!:- Basta comparar as obras do Dr. ~Iartim;
com as de frei VeIlozo, que custâriIo centenares de contos
e estão entregues aos vermes.
Ninguem mais pedinrlo a palavra. fi não se podendo votar
por falta de quorum, ficou encerrada a discussão; e, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com
que [6m recebido, o Sr. presidcute deu para ordem do dia
licguinte.
1- PAI)TE :
2- discussão dó parecer da com missão de constituição,
sobre a eleição de um eleitor e um supplente, pertencentes
ao collegio de Ubá, da provincia de Minas-Geraea.
2- dita do parecer da mesma commissào, sobre a eleie<lo
de eleitores da pa~ocbia de Jitcobina, provincia da BahÍa.
3' discusião da proposicão da camara dos Srs_ deputados
mandando pagar a D. SerÍlphina de Arruda Camara, viuva
do Dr. Jose Francisco de Arruda Camara, os ordenados que
a este competião como juiz de direito.
Continuação da 3' discussão da proposição da cam~ra dos
Srs. deputados, approvando os decretos que estabelecel'Uo as
condições da concessão feita a Luiz Bouliecb pura lavl"<lr a
mina de carvão de pedra descoberta nilS margens do Jaguarão, com as emendas orrerecidas pela commi.são de emprezas
privilegiadas.
1a discussão da proposição da camara dos Srs. deputa(los
autorlsantlo o governo a auxiliar desde ja com a quantia de
50:000;ll a quem se ohrigar a lancar no rio das Velhas, ou
no de S. Francisco um vapor da fórça minlma de 20 cavallos, etc.
2' PADTE.
Votação sobre o ar!. 8° da proposta do orçamento e emendas respeclivas, cuja discussão ficou encerrada.
Continuaç1io da discussão da mesma proposla.
Levantou-se a eessão ás 3 horas menos um quarto.

.,.,a sessuo
EM G DE SETEMBRO DE 1861.
PRESIDENCIA DO SI). VISCONDE DF.

ABAIlTÉ.

SUMM!n10.-EXJ>IlDIENT1!l.-Ofllcio rio ministro do imperio.Pareceres da com missão de marinha e guerra.-Ordem do
dia. -1' par/a.-Pareceres da commissilo de constituiçilo
sobre elelções.-Pagamento il D. Seraphina de Arruda
Camara.-2a parte. - Votacão do ar!. 8° da proposta do
orcamento.- Orcamento da' fazenda.Discursos dos Srs.
visndede Itaborilhy, rr;inistro da fazenda (Dias de Carvalbo.-Emendas do ultimo senhor.
.
.
A's 11 horas da manba:, achando-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, Ferreira Penoa, Pompeu, Cunba Vasconcellos, barão de lIiuritiba, Jobim, Ferraz, lllal'quez de !ta
nhaem, Araujo Riheiro, .Dantas, marquez de OIinda, vis-

conde de Jequitinhonha, Souza e Mello, visconde de Suassuno, Nahuco, Souza Queiroz, Dias de Carvalbo, visconde
de Itaborabv, marquez de Abrantes barão de 8. Lourenco,
Souza Franco, D. lIlanoel, Candido Daptista, visconde de Sap'Jcally, Paranbos. Dias Vieira, barão de Pirapama. Zacba.
I"ÍaS, marquez de Caxias e Furtado, o Sr. presidente nbl"Íu a
sessão.
Comparecôrão logo depois os Srs. Fonseca, visconde da
Boa-Vi5ta, barão de Antonina, Silveira da !lIoHa, Candido
Borges, Rodrigues Silva e Carneiro do Campos.
I~all<Írilo co",! cama participada o~ Srs. ~ar[o de Cotegipo,
barao de 1Ilarolm, barão de \,/uarahlm, EuzcblO, Paula Almeida, Pallla Pessoa, Almeida Alhuquerque, Sinimbú Fernalldes Tones, Ottoni, illafra. !\lendes dos Santos, Pimenla
Bueno, Siqueira e lIlello, Souza Ramos, Teixeira de Souza
li visconde do Uruguay.
Foi lida a aela da ses.ilo antecedente.
O SR. 2° SECRETARIO, servindo de 1°, deu conta do seguinte:
EXPEDIGNTE.

Um oflieio, datado de hontem, do ministerio do imperio,
communicando que Sua lIlagestade o Imperador reccben\ no
paço da cidade, â tbora da tarde, a deputação do senado,
que tem de o felicitar no dia 7 do corrente, allniversario da.
independencia do Brasil. - Inteirado.
Outro omcio, de igual data, do 1° secretario da camara
dos deputados, participando que pOI' oflicio do ministerio da
agricultura, commercio e obras publicas do 29 do mez proximo passado constou áquella. camara que Sua Magestade o
Imperador consente na rcsoluçii.o da assemblea geral que
appl'lIVOU, com alteracões, o conlrato celebmdo com o VISconde de Darbacena. pára lavrar a8 minas rle carvão de pedra
nas margens do Passa Dous, dístrícto da Laguna, na província de Santa Catharina. -Inteirado.
Oflicio, datado de hojo, do Sr. Manoel Teixeira de Souza,
participando que deixou de comparecer hontem â scasflo
por .achar-se incommodado, o que ainda hoje acontece. InteIrado.
Pelo Sr. 2" Beqetôl'io foi lido o seguinte;
PAREceR DA

COMMISSÃO

DE MARI~JlA.'E GUERRA.

« A' com missão de marinha e guerra foi remettida a proposta, approvada pela outra camara, aulorisando o governo a
promover ao posto de 'in, tenentes os 1°' pilotos AlIol1s~
Henrique de Albuquerque e nlello e JoãO José LOlle8 Ferraz
e Castro.
r< Estes individuos requerêrão áquella camara o favor que
lhes c~ncede o Pl'oj;cto,allegando que servirão na armada na
qualidade tle olliciaes de nautica,pol' não terem sido guardasmarinhas, em vil·tude da intelligellcia I'cstrÍctiva que;;e deu
ao novissimo regulamenlo da escola Je mal'lOha, apozar de
se acbarem h"bilitados com os estudos exig-idos dos mesmo:!
guardas. e ultimamente com exame de pilolagem marcado
no ar!. ao do dito regulamento, segundo o qual 5e luas
passou a respectiva carta.
" Das certidões que juutárão mostra-5e; que o 1° rôra
rebaixado da praça de aspirant.e Ilor so[rCI' repprovação nllS
materlas do 1° anno da academia, sendo segunda vez reprovado uas mesmas materias dopois de as estudar como externo. Apresentando em seguida documento da escola militar, onde olJIÍ'lera approvaçfío do 1° anno, conseguiu
m~trículn\'-se no '2° anno da academia de marinlla e na aula
de apparelbo, em que foi ap~rovado, bem como nas doutrillil$
do 3° anno.
({ Finalmente sujeitou-se ao examo de pilotagem na fórma
do ar!. tiO do citado regulamenf.o, e ficou llabllitádo como
1" piloto, com excepciio dos portos da Asia.
(( O 2° pretendente"foi igualmente appl'ovado em pilotagem,
e consta mais que tambem o fôra no 1" anno da escola militar, em apparelbo, no 2" anno da acndemia de mm'inlta em
mathematica, archítetur<l naval e desenho de Ilaisagem, assÍm
como no 3' anno em mathematica, observatol'io, artilharia.
e machinas.

SEsslo EM G DE SETEJlIÍlRO DE 186{.
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certamente no caso de restaurar-se, como effectivamente res~
taurou-se na sessão de 2 do corrente mez.
Pelos mappas juntos vê-se tambem que no periodo do t.
reinado bouve tres prorogações e tres COllvocacões extraordi nari as da assemLléa geral.
•
As prorogações farão nos annos de 1827 e 1828, comprebendeodo as do 1° anno ;) espaco de dous mezes e doze dias,
e a do 2° o de dezesete dias •
As Conyocacões extraordinarias [orão nos annos de 18'29 e
1830, comprehcndendo a daquelle anno o espaco de um mez
e 2 tEas e as deste o de 2 mezes e 23 dias. •
llou\"o outra convocuçi1o extraordinaria no anno de 1831,
em virtude do decreto imperial de :I do abril, a qual porém
não cbegou a rcalisar-se,sendo o decreto declarado sem e[oito por outro da regencia provisoria com data !le 2i do mesmo

" Pelo exposto conhece-se que os dous pretendentes nüo fizerão regularmento os estudos maritimos de que trat~o os estatutos da antiga academia de marinha, e o l'0llulamento do
10 de maio de )858, e que portanto nenhum !llreito Ibes as·
siste para a approvação que implorão.
" Na qualidade de 10' pilotos em exercicio na armada
tanlbem lhes falta o tempo de emharque necessario para ascenderem ao posto de 2°' tenentes, como se ba praticado com
outros que não têm o curso regular da esc.ala.
.
" Eutretanto, considerando a commissão que os referidos
pretendentes t8U1 melbores estudos do que alguns pilotos da
armaria promovidos a 2" tenentes, atteodcndo igualmente n
que elles se conservão em iCl'vico desde janeiro de 1863;
observando mais que ha numerosas vagas na classe dos 2°'
tenentes, para a (Jual a escola do marinba não llóIbilita cancli
dutos sufticientes; considerando finalmente que o jlrojeclo é
facult,llivo, e que pois o go,erno 50 uSilrú da autorisacão
concedida se as necessidades da armada o exigirem:'
" E' de parecer que, continuando a discussã<1 do projecto,
pórle este ser approyado.
J): Paço da camara do senarlo, 6 de setembro de 186i.Barão de Muritiba.- M. F. de Souza e Mello .-JIlarquez: ele
Caxias. »
A imprimir no jornal da casa. para ser tomado em consideração quando 50 discutir a proposi~1!o a que se refere.
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mez.

Hesulla, pois, que, durante o periodo do primeiro reinado,
a assembléa gOI'al funccionou por espaço de seis mezes e
vinte quatro dias além do temjlo das sessões ordinnrias.
No pedodo do segundo reinado, que começa eom a pro:
clama cão da malOl"ldade no anno de 184.0, têm bavHlo 2li
proroi~ções, (l o ~empo !IeUas é igual li. nove mezes e vinte
dous diaS de sessao.
Neste período a camara dos Srs. deputados foi dissolvida
por qnatro vezes, a saber:
Em 18B. por !Iecreto rio 1° de maio:
Em 18U, por decreto de \li de maio:
Em 18~9, por decrelo de 19 de fevereiro:
Em 1863, por decreto de 12 de maio.
Em cada um dos annos flue se seguem immediatamente
aos das dissolucões, a nova legislatura celebra duas sessões
ordinarias, das -qunes uma começa no 1° de janeiro, e li. outra
no dia designado !ln artigo 18 da constituição.
.
Na segunda sessão de cad,t um desses annos a assemblea
geral tem sido sempre prorogada.
Em 1843, por espaço de cincoenta e um dias j
Em i8~a, Ilor espaço de onze dias:
EUI 13ríO, por espaço de sete dias;
Em 1864, VaI' e:,pnço de nove dias até á data deste parerer.
.
A mesa Emita-se a eIpôr sem commeotanos os factos de
que lem dado contu.
Estes farto, dHem ser comparados com muitos cutros, o
tndos apre.~illIlJs com summo críterlo no ~mpenho deesrlaro·
CCI' a 0llllllilO acerca de uma grave queslao que natul~mento

Expõe as precedentes ilo senado até o allllo de 1830, lia occaS"ião de se lerem os decretos de pl'orogação, e a convoeaçrIo extraol'dinal'ia da assemúléa gCl'ai" e as aUe!'ações
ql1e depois daquelle aUnQ têm a este respeito Decorrido, e
/lem assim o nUlllero de jJl'o)'oga,óes e convocaçiles c,draorilinm'Ías desde o alluo ele '1826 ati! o aclual, ,çollcluindo q'UC
{} Telalorio seja impresso e submctlirlo á cOllsiderafilo ilo
senado.
Consultando-se as actas dcsta augusta camara, uut'ante o
llerlodo que decorre desde a l' sess,lo em 1826 até o anno de
1S30 inclusivamellte, reconbece-se que, sempre que 110 senado leu·se qualquer decreto do poder moderadur, prorogJndo, ou convocando extraordinariamente a ilsscmbléa ger.li,
a regra foi declarar o pre;idente, depois da leitura, que o
decreto era recebido com Tlmito eSjJecial agrado.
Consta oulrosim que nestes dous casos uma uepllfaç:io
de 14 membros, nomeada sobre prorosta de algum senador,
ia como orl!ão do senado il"iudecer o ueto do Iloder llIol1e-

. ri.

""

Ol~appa junto ,ob nO.

l

b

10. mOE(ra os casos, e as scssõ S
em que se IH acedeu vor 6s(e moua.
E,t:< pratica interrompeu-se no tempo d,l mcnorldaue, em
que, segundo o ~rt. 10 da tm dc 14 de Junbo de i831. a regencia nomeada deVIa exercer, com a referenda ';0 ffiUll5tro
respectivo, lodas as allribuíções que pela con-litui~fiO (:0
imlJClio competiàQ ao 1)[.<1er moderador. e ao chefe do po-I
deI' executivo, feitas algumas hmllacues e excepcõcs.
N,io sc rc~tahcleccu OppOl tunamenie Wl ncnbuÍlJa das õUas
partes 10"0 QUC findou a melloridade o prccedente a ["ue
<lenba 'de !!ludilr-ge.
'
I
Lendo-se em sessão de 27 de ngo"to de 18qO o decreto da.
tado do ~ia antecedente que llrorogou a assell'bll,a ocral alé
dia 10 d~ ~ctrmbro Ill:oximo futuro, o presil!~nt~, dejl~is da
.
I"ImItou-se 11 1I'~7.el-qll~
.
I f,
• t'
I
Icltura,
o ~enal (Icava tll etra(o..
Esta ultIma rormula, SUI!~tltutl\'JI da que pre\"1Ilecêra ale
1830 é a que tem continuado li emprc<>ar-sc. como se vê do
l" ' . t
h
G)o
",
Il,lPP.'\lun o 50 ll. ~:'
a' 1 _ <
•
O Ic"lmeuto do 5011[11,0, no ~.t. 11, e_tabelne_ em leI mos
Aemes os casos CIU que GeVCmllOUlcar-Ec ucputacocs extraor,linarias para irem li presença de Sua Magestadê Imperial, e
Ilcllcs não so acha com cITei to cO!l1prcbendlúo o rie que se
trata; mas !lUa se dá o mesmo motivo para obliterar o 1'1'0c~de.nte, na I"trto fJue diz respeito á [onnula, rcspcitoôa e
corteI, da declaracM que fazia o pre,identc até o anno de
1830, depois da feiturn dos decretos de prorogacilo ou convocação extraordinaria da assembléa gel'll.·
Assim qu~, este precedente, que deixou de observar-se sem
motivo plausivel, depois da deelarüçao da maioridade, estava

1(1

°

°

de\tc OCCOl'1'Ct'.
A 9ue~![iO c~nsi".te em saber, se convirá reror:ll1Ur-Se o arlIgo _.7 t,a COlhtltulf,:?o,na lI al te e~ quo determ ..1a ~lue cada
sessao a':lIu[f! dllraH( quatro me_éS, ou adoptar-se algu!ll
oulro l!lC,1Jl qu~ ,eJa cffi~i1z,para que. as call1al.~s n~ exerelCIO

,)e :U:L ele~ad,u.~_ fUllcçoes.. nunca deIxem de d~c~hr.e v~t~r,
GUlante a. ,r, __ ".o,ordl~nDlla do. cada ;1nno, n~o ,o dS 1-1' a
que s~ re~ele.?,ll,
ria Co~LlltUl~,lO nos Si) lO e 11., ma,Iam_hel.l_ alpulll.s ~utla.s me[~l~aS ~e. mteresse g.clal, c,oJa sos
,uçao n:;o ~slr,!.: !,:lS},I~:\l~1:;tanc!as de campal tal' de~o~g.as.
O ccneUl,o ."" \I,tc,ll~cnCla .lJUbllca, que e sem UUVIU.\ ,!os
;:OIWll~S de fOl"Hl<l ,reprc,;cnlatll'a um dos elementos de mill;Jr
[lo~ça.~ c,:ab;l:d<lt0 .para to~?S os. p.oderes do esta~o, n~~
(.elxnJ" pOI celto de dppl~udll e le~lhDlar qualquel sroVl
rlencia IJUC I'0~s", como e de urgcncJa, consegUir o III Icado
um.C. '1 d
t exposto e conüando inteirament
onlenCl< a o que em,
,
c
'
d
na prudcncm c sabcGona tio sc~ar.l?, nao meno~ que no cul~o
que elle consagm. com a llaçaO as nossas HlstltUlçõcs pohtlCús. cujos benefiCiOS releva fazer senllr praticamente a mesa,
r
"'I"
hs o!l;:ervacôes [Iue precedem tem a honra
,01110 CO •• G U>,IO ".
•
,
de olrerecer o S~;;UllltO:

:1

PARECER.

"Que o preseute relatorio seja impresso, e submeltido á
conmJcraç;to do senall0. "
Paro do senado, em G de setembro de iSGl. - Visconde
ile AiJaetd, presirlellte. - Herculano Ferreim Pe1!ua, 2° sccretario.-IJanQel Teixeira de Souza, 3° sccrctano.-J. M.
da SUva Paranhos.

I

SESSÃO EM 6 DE SETEMBRO DE 1861.

íli1

N. 1.
~IAPP'\ EXPLICA TIFO H FOnMULA PRO~UNCIADA PELO PRESIDENTE DO SENADO IlUHNTll O PEmODo DE
"AMENTE DEPOIS DIl LIDOS OS DECRETOS DO PODER MODERADOR, pr,OnOGAliDO, OU CONvoCA:,mo
ASSElIIBLÉA GERAL.

SllS5ÕllS ORDINARlAS.

,

DIA

nATAS

w
Quando I Quando
Convocaç~es
comeeaProrogações.
'"z: ~.
eXl.l'aordinarias!
findarão. ,
~i

DO' DECRETOS.

-----.-

50temb. i
1826 G maio
1327 li maio 3 setemb. 1 mez e 12 dias
I rncz
1827

1828' 3 maio 3 selemb. 17 dias
1829 3 maio 3setemb.
1830 3 maio 3 setemb.
1830
1831 3 maio li 8etemb. '

ATlÍ 1S30 INCLt51EXTnAOnDINARlAlIE:'\m A

!1

SESSÕES EXTRAOllOIN!nlAS
E PROROGAÇÕES.
/-~

~

1826

DA LElTtRAj
NO
SENADO.

FOl\lULA D.-\. DECLAnAÇXO
DO PRESlDEN'l'&
DEPOIS DA LEITURA.

------ -----------i

!21 agosto 13'2i i I21l agosto 1827 Ficou sobre a mesa.
10 outub. 1821 11 outub. 1827 Recehido com muito especia
agrado.
28 agosto 18281,~!) azosto 18'j!,g ltlem.
1 mez e '2 dias !) fevereiro ltf29 , ::: abril 1829 Idem.
1 mez e 23 dias 3 setemb. 183!'1 j9 setembro 1830 Ficou o senado inteirado.
I mez
21 outub. 183023 outub. 1830 Recebido com muito especial
agrado.
3 abril 183 [

I

o B S E n '/ A r: Õ E S.
O decreto de li de abril de 1S31 ficou sem elfeito por outro da rogencia provisoria datado de 27 de auril do dito nnno.
Em todas as pl'orogaçoes e convocações extmordinarias o senado enviou urna deputa~ào para agr,ule~cr a Sua.. ~lagez.
lade o Imperadol·.
Secretaria do senado, em 6 de setembro do 186í.-Confonne.-O ollicial-maior 11ngelo Thomaz do Amaral.

SESSÃO EM 6 DE SETEMBRO DE 1864..
N.2,
MAPPA. EXPl.1CUIV0 DA. FORMULA. PIlO/lU/lCIA.IlA. PELO PRESIDENTE DO SENA.DO, DUlIA.NTE O PERIODO DE 1840 A. 186~, DEPOIS DE
LIDOS OS IlECIIIlTOS DO PODER 1II0DERA.DOR, PROROGA.NDO A. A.SSEi\I~LÉA. GERAL, E BEM ASSIM DO NUMERO DESTAS PROIIOGAÇÔES
NO MENCIONADO PERIODO.

I

Prorogacões e
Q d
Quando tempo de
fi udaán r~ forão dis- suas dun f<l
solvidas
rações

SESSÕES OIlDIlÚ.nUS

~_____

Dia da leitura

... Quando
'"'" coreeç.irão
...,
'"
-- - - - - - - ---- ---

184.0 3 maio
1841 3 maio
18í1
1841
184.2

3 set.
3 set.

18oi3
184,3
18i3
1843
1M3
18U
1845
18{5
184.6
1847
184.8
1849
1850
18S0
18tH
1851

1 jan.
3 maio

1 maio
3 sei,

3
1
3
3
3
3

1
3
4.
3
3

1~52

1803
1854
1855
1856
1856
1857
1858
1859
1860
1861
186'2
1863
1864.
1864

maio
jan.
maio
maio
maio
maio

1 maio

2{ maio

t maio
3 seI.
3 EeL

S
3
7
3
3

40
3
7
4
:I

3
3
10
12
3
4
3
1
3

1 dia
11 dias
15 dias
1 mez
19 Cever.
1
7
7
3

seI.
set.
seL
set.
set.

maio 3 sel.
maio 3 set.
maio 11 selo
maio 13 set.
maio 3 seI.
maio 4 seI.
maio
jan.
1 maio
maio 3 set.

no senado

dias 128 de agosto de 18(0
mez ;28 de agosto de 1841
dias 123 de setembro úe 1841
dias ,16 de outubro de 18B
1 de maio de 1842

1 dia
17 dia,
10 dias
lã. dias
9 dias

maio
set.
set.
set.
set.

1 jan.
3 maio
3 maio
maio
maio
maio
maio
maio

7
1
28
20

Da las dos decretos

dia
dias
dias
dias

29
30
25
18
1

do
de
de
de
de

agosto de 1840
agosto de 1841
setembro de 180i 1
outubro de 1841
maio de 1842

úe
de
de
de
de
de
de
de

abril de 184.3
setembro de 1M3
setembro de 1843
setembro de 1843
outubro de 1843
maio de 1844
abril de 1845
setembro de 1845

Formula da dedaracã o
do presidente •
depois da leitura

-------

Ficou o senado inteirad o.
Idem.
Idem.
Idem.
O Sr. presidente declarou que se i:lo fazer as
convenientes participa
cães aos Srs. senadore s
que não se achavão
presentes.
Ficou o senado inteirad o.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

25
28
16
27
12
20i
26
29

de abril de 1843
de agosto de 1843
de setembro de 1843
de setembro de 1843
de outubro de 1843
de maio de 18U
de abril do 1845
de agosto de 18{5

27
1
19
28
13
24
28
1

30
30
19
26
31
30
9

de
de
de
de
de
de
de

2 de setembro de 1847 Idem.
30 de agosto de 1848 Idem.

agosto de 18i7
agosto de 1848
C~vereiro de 18409
abril de 18ãO
agosto de 1850
agosto de 18tH
setembro de 18S1

29 de
2 de
1 de
O de

abril de 1850
setembro de 1850
setembro de 1851
setembro de 18tH

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

2\! dias
5 dias

17 de setembro de 1853 19 do setembro de 1803 Idem.
2 de setembro de 1854 4 de setembro de 1804. Idem.

9
8
10
9

28
10
29
30

dias
dias
dias
dias

12 dias

de agosto de 1856
de setembro de 1856
de agosto de 1807
de ~osto de 1858

30 de agosto de 1861

27
11
31
31

de
de
de
de

agosto de 18S6
setembro de 1856
agosto de 1857
agosto de 1858

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

2 de setembro de 1861 Idem.

ti de maio de 1863 • 12 de maio de 1863

12 maio
1 dia
9 dias

Idem.
Idem.
28 de abril de 1864
27 de abril de 186{
1 de setembro de 1864. 2 de setembro de 1864 Recebido com muito ca
pecial agrado .

. Secretaria do senado, em 6 de setembro de 1864.-Conrorme.-O official-maior, Angelo 71lOlllaz do Amaral.

ORDE~I

DO DL.\,-I' PARTE,

I!!LEIÇÃO

DA CIO.\DE DE UM'.

em

kntrcu
2- díSCU5Silo, 6 Coi approva1io sem debate, o lIa·
'recer da COffillli.são de constÍluicàõ sohre a eleicão ue um
J'leitor e um supplellte. pertencentes ao collegio dá cida~e de
UM, da provincia de Minas Geraes.
Seguiu·s~ em 2' discussão, e fui lambem sem debate approvado, o pal'ecer da dita commissüo sobre a eleição de
elcitores da purochia de Jacobina, provincia da Ilallia.
PAGA~m~TO A D. SERÁPÍlI.sA DE ARRU!)'\ CUI.!.R.'.
Entrou depois em 3- discussão, e foi sem d.bate ~pprova
do para subir á saucção illlperial, a Ilrol,osição da camílr;a ,los
deputados, mandando paga,' a D. ~erafilla de Ar,uda Camam, viuva do Dr. José Fraucisco de Arrudil Camar", os vrdt·
nados quo a est~ c',uJpelião como juiz de direito.
'2' PARTE.
Oll~À,1!E::'TO UA AGlílCOLTUn!.

. Procedeu-se á vot,~ção do art 8" e pill'"gr<l()ho~ da.pro[los·
ta do orçamento e das I'especllvas emelala., CUJa dl~cu"s,io
licou encerrada na se-são antecedente.
Foi apllrovado o artigo, saí.o o algarismo,
Forão aplJrovados os 5S I", 2°, 4",7-, S·\ 10 e ti•. e rejeila1los os ;.to, a', Go, 9·, 11, n, 13. 14, 15, 17 e 18, tOU05
ua JJrOllosta.
Forào alJprovadas as emendas da camara dos Mputados aos
~§ 3', 5-, 6·, 11, 1'2, 13, 14, la, 17 e 18, bem como as dos
S.s. visconde de Jequitinbonha, tanto na 1" como na 2" parle,
e a do Sr. Ferreira Penna ao art. 8·, sendo rejeitadas as do
Sr. C"ndido lloff;ei! 1Ilonleiro ao § 3°.
oaçMoIENTO DA FAZENDA.

Estando presente o Sr. mini.tro da fazenda, entrou em ditleussão o art. 7' da mesma proposla, com as trnenda<! da
camara dos deputatl(ls.
Forão lidas, apoiadas e postal! em discussão as seguintes
El!~NDÂS.

« Ao § 12 do art. 7·: - 'fypograi'bia nacional, inclusive
&O:OOOip.n a,publica~ào do Diario Q/fitial. 190;UOO~.
.de (;arvatILO. »
« Ao § 20:-0br"s, ficando desde já autoritiada a coostruc~
de uma ponte na alíandega de I'eruambuco, em logar de
l,OOU:OUU:il diga-56 t, 1GO:OOU;í. - Dias de Garval/w. »

o !!Ir. "lscGode de ItabOl'nily :-Sr presidente, e·ntre
as questões que se prelldem á di,;cussão da lei de que tmlamos
avulta tanto mais a do cstal10 fiuanceiro e ecollomico do
paiz, quanto li impossível decretarmos os sel'viços e os lu lidos
IIceessiLrios para dles, sem sabel'lllf.ls ou avaliarmos que reeur~os tem ou póde ter o tllesouro. Assím, pois, fal'ei algumal! observa~õ9S gemes, mas breves, sohre esto importanle
ponto, allt~~ ue chamar a allenção do nobre ministro ·da fazenda sobre algumas verbas do orcamcnlo da sua reparli~ão,
A primeira COUS!\ que dá nos olhos a quem folbêa os I'e!;,,torios e balanços d" repartiç,'io da. Cazenda é o crescimento
progressivo das despeza8 publicas. Sei que nem ~ellljlre este
crescimento é llliÍO indicio: muitas vezes é consequclleia neeess.U'ia do augmento da propriedade e civilisaçào dos 1l0VO. ;
mas inldizmeule Ilão EÍ o que acontece entre nós.
A deópeza publica, de alguns annos a esta parte, tem cres
cido em ~rop"rcào lIIaior do que a receila, ou autes a deipeza tem creSCIdo em progressão muito notavel e as relldad
publicas têm·se conservado estacionarias, o que mostra que
nem 11 produc~ào do paiz augmenta, nem os capitae. cre~·
eem pela aceumulação das sobras annuaes forradas 80 con·
sumo geral.
Este ;;rescimento, Sr. presidente, tem-se tornado mais pronuncidd9, a, quasi direi, mais desregrado dos dous 00 &res
ultimo. annos nalnCCÍr05 pat'3 cá, istll é, do COllleco da flova
era, 011 silunçao na..,celllil-, comO) a deQumj~o\l ~ ll!wlIUa<1o

progenit~r_ Te~-ge

recorrÍllo li emprestimo'!, qucr dontro, (lua
fóra do ImpertO, pi!.ra acudir á deliciellcia da receita do
estado.
O orçamento que e,talllOS discutindo, com os artigos a,lditil'oS que o acompanhárão, com os proj.ttos que se acbão
no senado, alguns dos quaes já forão votados, e com os que
se estão elaborando ainda na outra camara, elevilo li. despeza do. an,no linanceiro co~rento a um ponto a que alia ainda
não attlDglU; e, para acudir ao desfalque dos correI! publico5,
o unico meio que nos apresentão, são aiuda a8 opel'acOijs ds
credito, isto é, os empreslimos.
•
Coutinuando na vereda em que embicámos e na qual va~
mos caminhando a passos de gigante, receio que eln bre'l
tempo' ou cbegaremos ao caso de declararmos uma bancarrota, ou 861'Cmos obrigados a recorrer a !lUVOS e onol'oso.
impostos.
O SIl.

DANU~: -

O SR. VISCONOE

Ou ás

sub:;cri[J~'i}es

hABORAIlY :
Os impostos nas cireUlII'
stancias cm que nos achamos nito podem deixar de atACAr
as fontes da produccão, e faze-la diminuir: esta diminuic,ll>
ba de necessariamente escassear a renda publica, e a -e~~
cassez da renda ba de trazer como coosequencia a l1eeessi.
dade da creação de novos impostos. Assim, nas circuÍIIstal1eills em que nos achamo:!, e com o systema que vamos
seguindo, cada creação de impostos tornará necesi;aría li
creação de outros impostos. I\larchando neste circulo vicioso,
em logar de progresso, bavemos de promover a decadencin.
a ruina, a miseria do paiz, bavemos de acabrunhar os productores que são os contribuintes, reduzir á prolJre~ll
aquel!es que ainda Tivem hoje na abaslanç~, e à miseria O~
que Já lutão com a probreza.
Quem considera profundamente nesle estado de cousas não
póde d~ixar de contl'!star-se proCundamente e de receiar que,
continuando a caminhar assim, cbegar$IDos !aIVAZ em pouco~
annos á borda de um abysmo, em que se poderão despenhar
não só a ordem e a paz publica, semlo talO bem as in-tituições do paiz; porque o Eenado não ignora que as convul,õeK
politieas, as revolucões, para servir·me da verdadeira eXI,rcslIão, produzidas ou' auxih<ldas pelos solTrimentos da pobreza
e da miseria, pelos sritos da fome, são as mais assustll.tlüra •.
Eu disse, Sr. presidente, que de annos a esta parte as des~
pezas crescem pro/(reisivamente e as rendas conservito-se
estacionarias. Para pronr esta aS5erção basta lançar O~
olhos para os documentos que nos apresentou este anuo O'
nobre ex-ministro da fazenda.
Até o anuo de 1856-1857 a nossa de!peza não subia a mai~
de 40,000:000$. á excepc.í.o do anno de 1851-185'2, em que
[lor cireumstancias extl'aõrdinarias e excepcionaes elevolI-~"
a 4'2.2U:000~(J00, para descer logo no anno seguinte a
DI!

30.929:000~.

No anno de 1857-181i8 a despeza, que tinba sido até enUa
no maximo de 40,OOO:000.~, subiu de um jacto a 51, 755:000j,;
dabi conservou-se pouco mlis ou menos ne;le al~arislDo alô
1860-1861, em que ella attingiu o de 52 308:000$ ; no exercicio de 1861-1862 elevou~se ainda a 53,298;OOO~; no de
1862-1863 a 55,087:000"; no de 1863-186i, conl'orme
calculou o nobre 'ex-ministro da fazenda no seu discurso prenunciado na camara dos dignos d6put.1dos na sessão de 16 de
julbo deste anno, a despez" deve elevar·se a 59,400:00()~ ;
e finalmente no anno financeiro corrente nJo baixará de
62,000:000&1 a 63,OOO:OOO;jl.
Vejamos agora qual tem sido o progresso da receita. Áhí
o anno de 1856-1857 ella elevou-se progres;!ivamente de
lU, Hi:OOO,a, que era em 1847-1848, a 49,15U:OIW;$. e n"
anno seguinte. 1857-1858, a 49,747:0(J0~; mas b"ixou no
de 1858-1859 a 16.919:000JS, e no de 1859-1860' a
43,80i:OOO~. No de 1860-1861 arec61tilsubiu a 50,05 1:000':'.
e no de 1861-1862 a 5'2,175:000'; mai no de 186!-18ti~
desce a 47,650:0001. No anno de 1863-1861, segundo 11
calculo do nobre el-illillistro da fazenda, deve eU.. chegar a
52,000:000"'. A.saim, I) meio termo da refllla do estado d~sda
1866-1857 a 1863-186S ti de 18:9afi:OílO~ inlerier ainda (\
que tillha lido em ·t8ãG-1857. E note~se qll~ !ln~tcs u'li.mo~
aMOS o Cfll!eimellto da !'eceita (em ,ido ravOi'crÍt!o (J~r LRU

,
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!it
cil'cum~wneiil tlH~!'Ciol\<ll,

qual li 9 preoo elevado fjue têm
ootido productQs brasileiros, i8to é, o Cilfó, o nlgodão e o
mesmo aSSUCAr. São. pois, circumslancias e~traordinaríar que
têm Cúncnrrido para que a nossa renda não diminua e se
tenha conservado estacionaria.
Vejamos 8gora quaes são os encltrgos a que é!!tâ sujrilo o
(hesouro, provenientes de oxercícios anteriores, e aqu~lIe5
de que se acbará onerarlo no !im dos dous c::.ercicios, cujo
!lr~mnento estumos discutindo.
Quanelo se tratou da resoluclio, que nuterisava o governo
para executar no anno fillanc~iro corrente o orçamento du
exercício anterior, procurei eu demonstrar, e creio que o
!lemon~trei, crue 110 fim tlo exercício de 1861-1862 a divida.
pa,s,iva e nigivel do thesouro devia. ser de 2.000:000~ a
8,OOO:O(){)"it i'elos documentos que ultimam r,te Carão apreuntados ~s eamaras legi,lativas pelo nobre ex· ministro da
lazencJa verifica-~c, e eu não o demenstro por se!' longo,
fa.stidioso e t!8,neeessario, veriflea-s~, digo, cluO no fim
de 1861 - 1862 a dividn ~ligivel do thesouro era apenas de
i.711a:Ono~, No exercicio de 18G2-1863 fi receíta. Coi de
'\7,1Si10:000;,!, a de.<IIp.za elevou-se a SlS.OOO,OlJll.,'í. AS$:m,
v~ri5eou'$Il nesse CXr.l:C'c.iO um :'jfieit de 7, 500,OOO,jl.os quaes,
8()mmadoi com os '2 '.!OO:(lOO,;l que :fkàrão de 1861-1862.
prcfazem a quantia d41 dez mil e Wflt08 contos; mas, como
ro fim do anno \l85sado o governo contrahiu dous emprestimos, um dentro do paiz e outro fóra. importando em
10,1I0Q:OOO;ll. pouco mais Ol! menos. seltuc-s6 que estes emprestimos cb~gllrão para ,pagar a divlda exigivel existente
até o fim do anno Jlnanceiro de 1862-1863.
Pelo que toca ao exerci cio de 186'3-1116i, Q Sr. ex-mio
[Iistro da ratenda orçou !l despeza em H9,400:000,'l e a receita rm 1.12,OOO:OOIl!l'l; o deficit desse anno economico devo
• ~r. pois, de 11,4.011:000$, pouco mltis ou menos.
No anno 8nanceiro corrente ILS despez~. incluídas nas ver'!lu do .orçamento ele.:lo-Ie a quasi ll7,000:000';;, porque,
eillliquRlIto a camara dos deputados tenba reduzido as despelas pllr!tque designou quantias a IH,Si2:000,J, todavill. nll.o
inelulu abi, além de outras quantias, a de i,OOO:Ooo>6 ~ara
pagamento do resgate do p~pel moeda ao Banco do Brasil, o
IJI16 eleva a despeza ~ecretllda nessa lei a mais de liS,OOO:OOO;/lí.
A I"to temo. de ajuntar n~o só tres mil e tantos contos para
p''í:ll'me!ll.o dos dotes de. Sua Alteza a Sra, D. Leopc)ltlina (l
Sua AItF!a. a Sra . .$). Januaria, despezas de cnxov.al, etc"
mas ainda <~'dc 2,000:000,.& parn a companhia Ulliao 6 In•Iustria, confurme a lei que volálRos ba poucos dias. Deixando de parte outras 'despezas, e nno melemlo em conta se
Afio as de ~ue tenho fallll,lo, -é' claro que as' do exercício de
t8r.i-l~65 elevar-se-hão a mnis de 6i,OOO:OOO/.
:feremos.pol'tanto,uo annofinnnceíro de 1863-1864 um de!leit ele IUOO:OOOllie 110 corrente o de 11,OOO:OOOIi!. No de
1865-1866, pnra o qual servirá wmbcm a lei de orcamento
que e§tamos di.l'cutindo. o ileficit não doe ser inferior a
1I,(){)O,OOO.$ ou 6.000:0001. Teremos, ,pois, n~cussídado para
lIóudir aos sl~ni,:os decretados ·nesllllei, e fi defieiencia de
receita, de 1863-: 186l, de ober ainna por 'Via de operações
de cre,hto li {lulllllla de 22.000:0001i1 a 23,OOO.,OOO~, afôl'8
os 10,IlUO:OOOll que pedimos emprestado em 181>11, Ora, este
quadro me parece MfU5tarlor. (Apoiad.()s.)
Se tIvessem 06 e~peranças de que as rendas do estado
au{tmentassem progrcs~ívillIlellte d'ora em diante; que a
jlrOducç;10 crescesse; e que dabí lirassemos meios para acudir no Ilcrescim,' continuo da. dcspezils ordinal'ias, e /lO augmel~to dos jures e amorl.í~ll~llo ,los emprcstimos quo temos
conlrahino e vamós coutrabil', alguma razão, algum Cundamento ha\'eri~ para lan<)armo~ m~o desse recurso, e nllo
tratarmog sermmcllte de redUZir as despezus- publicas; mas
1I0demo; ter e.perancas clisso'/ Se recorrermos aos oito ou
nove annos li que m; referi h1 'jlouco,observa-se que a renda
1'.!!Il-Se Conversado cst',cinnaria, lllas. que a producC<lo tom
uo facto díml!lll.ído; e quaet silú as ratões que podei'l!O inspirar-nos a confi.an~a 40 que n!lS IInnos seguintes dar-t;e·ba
um facto Inteil'UOlcllt.C oppo~tl} ?
Ao agrieullllra, nossil unica Conte do ri'lucza, pl'(unette
Ilr8S€er "prMperar de IOlIlIeil'lI 11\10 9 aug,mento dn renda
publka seJa Jllíllçiente I'RI;\ liu~r lIesapparecel' 1); dea~it5

doe futuros orçmllent05? ,fia poucos dia6 disi;'e um d~s ornÍlmento! destll CMa quo nossa lavoura estA ameacada de uma
crise borrivel; e, de~gracatlamente, é isto uma' verdade, de
que nenhum de nós duviJa; e, se assim é. senbores, cO,mo
poderemos contiuar a marchar na senda desastrosa em que
vamos proseguindo?
Quando se discutiu na camara dos deputados não m~ re~
cordo .e a lei de forç.as de mú ou de terra, ou a resolucM
que mandou continuar no nnno COI rente a lei de orçamento
do ;mno passado, concebi, .ao h\r nlg'uns dicursos ali pruferitlos. esperanças de que rccuririamos dCí'sa vereda; qúe
~rripiariamos carr@ira; que a camara quatriellllal esCúrcarsn-bia por diminuir as l1espezas até o ponto que Cosse possível,
e que proporia outros meiOS de supprír o defiei!, se (Hlcit
~udesse bll"er ainda depois. do reduzida~ as ,je13pezas. lnfe~
li.mentB nã.o aconlerell assim; o rem(,dlO fll:C se deI! ...ara.
evitar o delkil foi conceder se ao governo a autorisác!o
illimitaJa para fazer operaçlles de credito', como Ibe pa-r6cesse mais conveniente.
O

S~. F.nR~~:

- Em dons artigos adrlitivos.

O Sn. YISCO!'lDI: ns I!ABORABY : - E' verdade, em doua artigós aúditivo$.
.
O Sr. presidente do conselho no! disse ba poucos dial qull
é um dos pontos do seu programma fazer todos 05 es[orC05
para equilibrar a receita com a despeza. E~tou que S, Éx_
tem agora boa occasião de mostrar que seu programma '6
uma verdade, que suas palavras n[o sllrllu desmentidns de
obras, E' tempo ainda de reduzir este orcamento, mesmo em
alguns dos ministeriol, cujas despe&aljá -{orlio votadas em 2"
discussão.
O SIl. SIL'I"lIIB,lIl,l MOTu: - Ap~indo •

O Sn,

VISCONDE DII hA.BOR!.Bi: -

81 de5pe~a5

com o exercíto.

O Sn, SILVEIRA
O Sn, VISGONOG

lIÁ MOTTA: -

Ainsa podem-se reduzir
.

Temos a S' discussão.

Um dos grandes inconvenientes, além de outros, que me parece baver no systema que
temos seguido de alguns alloos atraz, de acudir âs exageradas
dcspezas por opcraçõeil de credito, li a Cacilidade que li re
CUI!O dos empre.timos dá pará se augmentarem as despe.as.
DI IUBOnAllV : -

O SR. CAl>ll1DO DonG&s: -Apoiado .
O SI\. Vl5GOflDI! DS lTuoRAHY: ~ Estou profundamente
eonvencicJo de (Iue, se fassemos obrigados /I crear impostLB
para nugmentar ns despezas que exige li elevação do exercito
de UJ,OOO a 18,000 praÇlls; se tlvessemos de crea·los e arrecada-los para o pagamento do elce~so da garantia rie juros
á estrada de ferro de l'ernambuc6; se tivessemos de decretar
c cobrar immeniatanlentc impost(Js para &ubvencionar com
2üO:OOOilJ annUdes a uma companbia americana de vapores 'e
outras despe1ll8 desta natureza, nlio !l5 teríamos decretado.
Os clamores, descontentamento quebavião de excitar, embargar-nos- biito fazé-lo.
Mas recorremos aos emprestimos, o povo nil.o vê, nito sente
logo os males quo dahi rllsultão; não percebe que no futuro
hão de appareeer em muito maior e,cIIIII; !l, portanto, soffre
pacificamente, soffre calado, c o governo ou nós, as camaras,
porque, qunnrlo fal10 em governo, refiro-me 'wmbem ás camariS, o governo vai assim creandopesadil!Simos onus para 05
cuntribuintes, porque não acba resistencia d/l parte daquellc8
que têm afinal do Eupporta-los,
Mas. dizia eu, o Sr_ presidente do 'conselho pôde ainda
r \lIlediar este mal, pôde reduzir"8. quantia que se pede para 1l
exercito li que ror indispensavel para.termos 1(,000 ou 16,000
homens em 10gar de 18,000. 1\ a forca que decretámos em
1861, e que quando muito poderemos continllar a ter. 1st!)·
nilo é uma suggestã.o, ama lembranca bostll, ella tem Si~9
advogada nesta casa por amigos dedicados e prestimosos 110
ministerio.
O governo pediu t3,200:aOIl~ par)! ~ repll.r·ti~o da
f;uerra; a camarn do~ deputados ndu~1U C5ta qnanti
a 12,OOO:OOO~, conlaodo ÇOIll o qJla4ro do sX!Cr~ilo dovôl.d an

°

.

Ilt

';dl' 000 homens. Im lS60-11l1H CSlil quadro se elevou a renda oorrelipondento, r&i:orrcndo cO~~~lIer/16 11"" empre,timoB
Iillli:de 17.000 homens, e de.pen~eu-tie neôsa .. eparti~ào, 4ue nos bito de lI'azcr, em 11m futurG mais ou me"os longo,

gra,·i.simos comprometlimontos, passarei u fazel' ulguml\8
G()mo se '1"11 dos balancos, a quantia de t 1,3tlO:OOO&.
Ora se os nobres ·ministros quizesscIII reduzil' o exercito obsenllcões tlcnrca de "arias verba~ do urc~mellto da fazecdu.
11 15,0'00 homens, !(astal"iào, não ~i!!o 10,000:000J/!, mas Mas, CO[1I0 nilo posso n:ai4 estai' de pó, ro·go u \'. Ex. o favor
muito menos: porque um dos nJals Illustrados e sinceros do consultar o ,unatlo ~e me dA licença par/!. continuar 1\ fali ar.
amigos doministerio disse na outra camara, na sessão de sentado.
8 de julho ultimo, e disse o sem duvida com muita convicção
o SR. PRIlSWIlNl'~: ~ Convindo o senatlo, o Aobl'O seuador:
~ conhedmento de causa, que a mesma quantia que se dava
ute agora, para um exercito de H,OOO Q 15,000 bomens póde sentar-se.
chega muito bem para sustentar um exercito de 20,000
O SR. YISCOM11! DI.: ITAROfiAH'Y: - A primeira observuçilohomens.
que tenho de fuzer li respeito do art. 7· recahe sohre 3 emenOra, se com menos de 11,aOO:00o,a se póde 8l1s~enlnr um da da camara do~ upputatlos. Tinha o govel'no p~dido. n/!.
exercito de 20,000 homens, sel(ue-seque, reduzlOdo-iw o sua PI'op"sta para as dc.pezas da rel'arlicJo de fazenda,
l'xercito a 15,000 homens, poderia o govel'no fazpl' li de,pe~a 19, 131:198:J55t2; a emenda da camora redui. Ci'tú qualllia a
do ministerio da guen'a com 8,000:OOO~ ou \I,OOO:OOU,3. Eu 17,367:779Jii3:í; mas a emenda ti illusoria. Se se quizesll~
dar·lhe-hia, por~m, os to,OOO:OOO~, ainda as.im se eco no· fazer um Jrcamento pouco sincero, niio se pralicüria do mouo
mis lriào dous mil e tantos contos.
divcl·so. A c·amara dos deputado. supprimiu (I § 27. que cou·
~e, demai., os nobres ministros quizessem. tomar o cou· sigllavu a quantia de '~,OUO:OOO~ para pagamento dI) res~al6
selho de outro amigo dcdicado, acabando com varios. arie- do papel-moeda; e. devendo, portanto, o algari;Ulo da (11'01'0.1,(,
lIae! d~ provinci.as, que, cOlno elle dizia, o ~6tOU ta~bem ficar reduzido a 17,131:198:,;'iõt2,elevou·o li ti,3G3:,19$1Hii,
cOllve,ncldo, são tnu~els sorverloros dos dinheiros publlcos; sem aliás ,ul1primir realmcnte a verba relativa ao resgate do.
1!8 quize;sem de.armar alguns navio., que, na pbrase do Sr. papel. porqu~ em lNU du~ artigos additivo:! autorisa o go,'cl'lw
conselbeiro Saraiva, silo verbas de despezll inlltil; se qui. a emittir apolices até li importallcia de 2,OOO:000tl pAra oeze<sem deixar de gastar diuheiro com novos armamentos, correr a esõa de_peza. Em tlue euu"i:;t~, pois, a realidudo ?
com fortificacoes que mesmo na opinião dos seus mais extre- qual o fim da emenda? l'areco-Ille que fMa mai,; reb'ular e
IDOS dtfensorcs nào servem para uma I'esistencia sena e ef- legal ter conservado, nessa palte, a pl'oposta do gO\'ernu,
IIcaz contra as a.zgressõe. dOIi governos estrangeiros; se laulo mai8 poryue a lei de 9 de setembro de 18U'2 não I'erq\lizesscm fazer, além destas, outras economia.~: estou que, mitte ao ministro <:la fazcnda ordenar o pagamento rljl ~erviço '
elnbora não se rpstabelec~sse desde logo o cljUlllbl'lo eutrA a algum ,em que na reópectiya lei do or~aml'llto estejào é\lnreceita e a despeIII ordinaria, ao menos harcria pequena dif- slgnadoa os fundo:) necessan05 para e,,~~ serviço.
ferenca, a qual. poderia ser suppriàa sem. recorrermos ~os . A srgunda observação é relativa ao § :2"-Juro da "h'ida
elllprêstimos.
Int~rna fUlluada.-l'ião_tcnho observacilo neuhuma a fazcr a
Procedcndo assim, os nohl·es.. ministr{)S mostl'arião que. respeito da yuantia que pcde o uobi'c mini.tro da fazend,l.
querem sineel'UDlCllLe' renli'Zal' o seu programma, ao menos Creio Q!le eit:io abL inclüidos tambem os juros das npoliceô
no tocante ao equilibrio entro a receita e de!ipcza, equilibrio permutadas, deag03lo do anno passado em diante, por ~c.~úes
Ilue é necessario restabelecer, sob pena de expormos o paiz- da estrada de .. lürro de D. l'edro lI. nlas o nohre mllllíll!.o
ás maiores calamidades, e o meio de fazê-lo não é augmental' pede, comQ deve, u. quantia nece&óal'Ía para pagar o juro.
os despczas sem criterio e recorrer aos empreêlin,os para dessas apolices, o não contemplou no or,camento a somma
necessaria para as chamadas das acçOes q·ue furão recebidas
supprir a dcficiencia da rcceita.
E', quanto a mim, um erro o querer-se Justificar despe- em troca daquellas apolices.
laS exageradas que nr.o offerecem vantageDl presentemente,
Q,artollo da leLde:22 de agosto del8GO diz: (lendo)
nem talvez em um futuro ainda muito distante, com a con• O gonrno fica igualmente lIutorisado nlio só p~ra consideracão de que somos muito rice~. E' uUla illusão; o Brasil ced"r aos accioni.tas dll e!trada. de ferro que gozão de gal'ilulIà\) é um paiz rico. Temos immensas matas, terras fertci;, tia de juro a permuta de suas acrões por apólices da divida
J';os caudaes, (} verdade; a natureza foi libcral corunosco a publica interna de 6 'I. ao par, õu.por titulos da divida 11.·,
este respeito; mas não nos i.cutou da lei a que sujeitou toda ,tm'ui! de i 1; 2 o;. ao par, 5e os ditos accionistas elltl'an1n
a humanidade, isto ó, a rle ganhar o pãe e enriquecei' com o e({cctil'amellle no tllesolllio, CODl a quantia neces.aria para
suor de seu 1'0;;.10. (Apoiados . ) De que nos senem coses elc- pl:eencher o valor nominal das mesmas ac~õe.s, ma; tambell.\
montoi de riqueza, se niio Lemo;; braç.os para deóbravar as para raalilUt a ~ita ~ermuta por qualquer outro meio quo.
flO'J'e~tas, para rotea-Ias, (Iara arrancar de seu seio o. recur- não seja'mcnos favori/.vc ao. !\lteresses do e,;tarlo. A somm>l
sos que ellasencerrão '/ (/~loiad(J.s,). Esses dons que a nilturcZil da primeira das indicadas 0l'eril~ões lerá a applicaçiío qu~_
1I0S otlerece, e.~a vastidüo de lerTeno~, essas matas SrlU hoje lhe fOI' dada na lei do orcamenlo. "
luais um elemento de enfraquecimento dQ quo d~ verdadeira
Foi assim que se praticõu até o anno pas:!a<lo; mas enl
Corça. 8e com a. populaçi1o (Iue tem o imperio todo bou- agosto deSie anDO foi expedido "tio tbesouro ao prc:,iMnL~
vesóemos povoado sómente dua. ou tl'es provincias, icriamos da estl'ada dc fen'o de n. Pedro 11 o -seguintó avisQ.: (lclld',)
uma naçã.o muito mais furte, muito mais podero.a, muito
" Millisterio rlos ne;:ocio~ da fazenda.-I\io de J;meiro. '2\1
mais civilisada do que tendo esse me.lUo numero de homens de agosto de 1863._l\eipnndelldo aos oflicio. da directoria
e_pu Ihados por uma iuperficie immensa separados uns rl.o:5 da estrada de ferro de D. Pedro 11, datados de ao de julho
outros por distancias quasi incommcnsuraveis, de sorte que proximo passado e 13 do COrrente, e satiôfazendo oi requisi~ara fazer uma eslrada que communique alguns milbares ção feita peta miuiôt,erio da agricuJturn. cOlllmercio e obras
de habitantes entre si somos obl'igados a fazer desl'ezas publicas, em '25 do mez filll].o, tieelaro a Y. S. qae o govel'l!~
avultarlissimas.
mperial autorisa a chamn~a ~rollo;ta do 10J 1'0.1' al:ção, o
Assim, senhores, declaro-me altamente contra o systema bem assim, consenLe qno a directllria, para .U:5teutar o valor
que estamos seguindo: cmprestimos para despezas ordi- dos titulos da ':ompanhia, declare áquelles accioni;tils, a,
nadas; emprestimos para pagar jUI'os de emprestimos; quem não convenha rcali:wr a eulrada que vodem l'el:mutHI'
emprestilUJs para fazer trabalhos publicos, que não com- as suas acções por upolices de 1:000$, computados ao par
pensiío actualmente os sacrificios que fazemos com elles, ambos os titulos, devendo, nos casos em que o valor das aenem podem compensa-los por muitos anno.; emprestimos ções pormutadas for de t:OOOJ/!, eutrar o accionista com'1
para fazer estradas de fel'l'o afim de irmos admi I'ar as lllagni- quantia necessapia para. cOHlpletar um numero e.xacto de ap~
ficencias do rio de 8. Francisco (apoiados) são illu:;ões, são lices. »
uev"nêos que não creio que o senado possa acompanhar .
Claro é, portanto. que esta disposição cstá em contradic. Feitas estas ohserva!ji'les geraes, Sr. presidente, para ma- cão com a lei. A lei lIutorisava a troca de accÕ1l, por apohces,
nifestar o meu pensamento contra o systema que estamos ila divida publica, com tanto que o. accionista·s entra.sem par,;;·
5eguindo de crearmo. düspezas ordinarias Ilara que n1l0 ternos o thesollro com a quantia neee-:,aria para preench~r o yalq!'
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1I0minal das mt!mali acçôes : a llrJem de 20 de agosto autorisa
" permuta sem e,ta condiyão, Assim, quem possuisse 20 acCOes ~ quiusse troca-Ias 1101' apolices, quando nao tivesse
realizado ainda senão 160~ por aceão, deveria enlrar para o
tlJesouro com a quantia de 800~, ê receber 'quatro apoliees
da divida publio8. A ordem de 20 de al(o.to permiltiu qu~ o
possuidor das 20 acçGes entregasse ao tbesouro sómenÜl 200~
c recebe,lle tres apolices, O preco que tinbão então e lêm
aiuua estes titulos da divida publicá, e a necessidade em que
se achava o governo de contrabir emprestimos par1\ acudir
ás necesliidarles, 00 serviço publico, tornão evidenl~ que a
operaç.lo autonsada pela ordem de 20 de agosto li mUito menos favoravel ao estado do que a pllrmitticla pela lei de 2.2
de agosto de 1860,
Aquella ordem é, pois, urna violação de lei.
Mas, pondo da parte e.ta questão, pergunto eu, com qne
aututisação pó de o nobre ministro da, fazenda pagar as prestações ou c~lamauas que forem feltns llela cOlIlpanbia da
estl'1ula de ferro rle Pedro lI, sem baver para isto fundos da1~l'etados no orcamento? E o facto é que se têm feito, de
_( nneiro pal'll cá; duas chamadas; que o governo tem en!. ado
oum a imJlortaflda dellas sem autorisação do poder legislativo; e, o que ti mais, no orcamento que di.scutimos não se
vede dinheiro !Jara as pre.tncÔes que aiuda restão.
Vejo Ilesses factos duas il(egalidades: a primeira ter o governo feilo as per!\lUtas ue uma maneira diversa da que foi
Tlrc~e~iptn na I~I de ~2.. de ago,tu ; a segunda ter disposto dos
ÔillhClIOS publtcos para um emprego não au.torisado pelo
Ilodt'r legislativo, Quando as permutas erão feHas na fórmll
da lei de 1860, ficava em deposito n.o lbesouro a quantia
necessaria pafi,l. elle realizar as chamadas; agQra não, agora
é precÍi'o que o nobre ministro da fazenda tire essas quantias
da receita ordinada, e as de.line a um senico não autorisado
!Jor lei, Desejo, pois, ouvir à esle respeito' alguma explicacão fio no.bre inilllstro da fazenua.
.
• Para o tltesouro nacional 'e tbesourarias de fazenda pede
o orcamento 1,235:178;3. Segundo o balanco de '18~1-1!l62,
'IM é o 1\ltimo qu~ nos Coi di.,tribuido, g~s"tou-se nesse exercicio a qUillltia de 1 152,(JOO~; pede-se, portanto, 82,0001>
ma!s do que g~~t.)u· ~e naq\ldle ex,ercicio, Não se têm feito,
CI'CIQ C\\, deJ861-1862 para cá alteraçGes no reg\\lamento
,lo tbesouro e tbe!ourarias, que conservão o me~mo numero
de empregados: posso estar em erro, mas nao me recoruo
de 'lua tenba LaVldo allel'acao alguma nesse regulamento,
Não concebo, pais, a necessiaade de gastar-se mau 82:000lO'l
do que,;e despendeu com essa verba naquelle exerci cio.
Para a typograpbia nacional pede o governo a quantia de
1110:000$; e, conforme o balanço a que ba pouco me rereri,
gastou· se em 1861-1862 a quantia de 95:990~; ba, portanto,
uma diJferenca para mais; no p~dido deste anDO, de líi:-090$.
Descjo quê o nobre ministro me informo se no augmento
ue desl'eza que nesta "e rIm pede o lbesouro está comprehen.
dida a que se faz com a Colba offieia!. .
O SII, DIAS

DE

CARv,\Lno: ~ Não,

O SR, VISCOI'iOE DE lTAllQI\AR,\, : -

~eÍlhor,

o. e:x-nobre mini8tro da

fa1.cuda tem a bonrlade de declarar que não está comprehen·
,Iillil na verba - Typographia Nacional
a despeza da folba
cfficial ; mas como pretende o governo fazer assá despeza?
Não vejo na prOliosta do orçamellto que discutimos nenhuma
verba tlestina~a para esse fim ; e por isso ou Il. folba official
!leve acabar, ou o governo pretende fazer despeza cOm este
ramo de serviço sem estar alltorisado pelo poder legislativo,
Não Mra melhor, mesmo para o governo, que no caso de listar
r~solvido a contÍuuar e;sa publicaell.o, pedisse para ella os
fundos ncce!isarios, tanto ma1s poique deve estar seguro de
que lbe não serião recusados?
.

O SR, D!u

D.E (;!HVALRO ; ~

Álloiauo.

O ,SR. VISCOllDE DE ITABORABY : - Não se pense que, c0!ll0
a lei do orçamento votada em 1862 autorisou em um artigo
~dditivo !I despeza de 10:0004\ com a publicacão do Diana
O/li,dal" cOlltinua esta. despeza a ser autorisatla. Seria isso
,:olltl'arío nâo .ó ás dispo;;ições das leis ant.eriol'~s, mas prin-

dpalmcllte 1\ de um do! artigos do mesmo prt.ljecto que estamos discutindQ.
I!ura obra~ publicas pediu-.c na propo.ta do orcamentu a
quantia da 13!lO,OOO.~; a camara dos deputados êoncerieu li,
de \.UOtl,OI!O,p; mas pllnL que lim s110 pedidos estes 1,OOO;OOil~,?'
.111Im que ohrlls ? quaes s;io as flue o !t0verno tem de cQntttl4ar dUf'Ilute o anuo financeiro corrente? que quantia é destinada li cada uma ddlas ? em que e:<tauo se aebilo? quanto
!'6 tem flespcndido com cada umó ? quanto resta a de;pen~er?
Nada distu sabemos, de nada somM informados; 1\110 ba.
nos documolltos uficiaes, uma palavra que nos pOi'sa esclarecer Pilra rcturlllos COOoClenClo,;amente ne.ta materia.

O SR, vl,cm'J)E
casa da moeda 1·

DF. Jt:Í!UlTL~nU!\!lA,

1

: - li essa questão da

O Sr., V15CO~DE DE lTADORAUV : - O art, 14 da lei de H
uo setembro de 1B5U, iôto é, lei uecretaua ante.s da nova éra;
diz o se~uiute; (lClldo)
« Cada um do. m.íHi~fros Cará especificar nas tabdlas ex1,licativas da Ill,.,p,,,t'l lIIJ11ual do orç.mento as obras que por
couta da repartiç;;o a ~eu cargo deven.l ser emprelJenrlldas ou
continuadas; que quantias se têm despenuido com cada uma
dellas; (luauto S61'1\ I,reciso para conclui las e a quota que
,umpre COH~ignal'-lbe8 na lei. cuja proposta for apresentada. »

. Esta disposic,jo cl,3 lei de li de setembl·o de 18~9, Sr. prc5idente, é sabj,i, e, se Cu>se exeqtada, evitaria I(rand~;; abuso&
e nos Caria .0 menos ~aber quanto se te!!l gasto com cada·
Illl;\a das obras para que o governo nos vem pedir quantias.
tão enltlobadas na proposta da lei, ,do Orçall)(lllto, .
Se tives,emos esses esclareCImentos, saberlumos, por.
e:>;cmplo, 'ju"nto têm já eu,tado as obras externas da aHall!lega; quantu ti preci.o ainda despendtr ,para conclui-Ias;
qual foi fi prejuizo qu~ teve a fa~enda [Juh,hca .com o de"moronumelltu <lU" occoÍ'reu" creIo que em Janell'o ou fevermrQ
uo anno prvximo pils5atlo, e cuja reparaç,l.o não consta que
tenha começado alé agora; que quantia e preCISO para concluir a duca 'lue se est;\ fonstruindo;. quaot,o para levar o,
c"e;; aw o anienal de guerra.
]\iilo sabemos quanto tem despcndiooJ'à com e;;.a8. obras, 6
em qU'lllto ~o avalia a reconHruc~ào a parte du molle quo
fui d~.stl'Uida.,
\;'erguntarei eu : gue embaraço) qu~ difficuldade acblIo o~
mÍl,i,tros em cumpri!' com essa dl~pOSIÇào de leI?
lia poucos dias nOs uizia um illustr~uo senador "ela proI'iucia di! Ualua quo 00 IlIO d~ Janeiro se têm d~s"endldo
grandes SOIl!lllaS, sem que o pocer legislativo tenLa entrado
DO exanlC desSlis despezas,
E' U1!m verdade, mas é uma ~erdado tambem que, para
evitai' essas e outras censuras bem Cundl1,das, a legislatura
de 18;;9 estabeleceu a regra Ilua acabei de mençioui!r e que,
<o Cü:;se cumjJritla e executada como devê.ra se-lo, pelos mi~istl'os das dílIerell~es repartições. ter-nos-hia ministrado
inforlnllCMs e dados sufficientes para .entrarmo~ em mai~
acurauo' e:,:ame sobre e$Ser8mO do serviço. publico.
Chamo, I,(lis, a attençiio do nobre mInistro ~a fazenda 1\
do~ seus eoHegas (l~ra que cumprão co!,! mais esmero dl\
ora em diatite essa tlis,posiç;io de leI.
.
Basta já de abusos; pOll bamos u'!l termO a essa obstmacão, ao capricho que fazem os mllllôtros de postergarem as.
j~i< !linda quando ellas não olferccem o menor embal'aco da
e..~~uc:10, e nem pouem estorvar o~ seus projectos politi,cos.
.O uÍJhl'e miniilro ria fazenda diZ me que têm de sahlr do,
senado Il~ra objecto de se!'viço ; VO,U, portanto, terminJl.r o
meu discub;o ; mas antes dl;;SO desejara. cbamar a attcllç<1o.
ue S. Ex, para á organisação dos balauQos do tbesouro.
O nobre ministro e o senado sabem que não temos out~o~
meios de lh,;ca\i;:ar as despezas que fai o governo, de ven6car !e clle cumpre ou não as disposições do or~dmenlo, SI!
excede ou não as quantias que Ibe são mnrcadas , se admlni~tra como deve a fortuna publica, senão os hala.nços, e
estes mesmos mui retaruados; mas ó precis.o que taes documentos Eojão ao menos ol'ganitiados ~e maDeira que fa~ão fé.
que n1l0 suscitem a mrnor ,usPCll.a de quc não devemo,
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estamos no fim da sessão, e não quero ser causa de não 8"'·
concluir o orçamento. Estou convencido de que n~o nos faltará occasiào de comparar e!se periodo com a nova éra, e a
comparaçi1o será mais sensivel, mais palpitante, e mais decio.
.im, quando a nova éra tiver tido maior duracão. Reser(lendo)
• Receita.- Opel'a~,lIes de cre<lito.- Importnncia do em- vo·me, se Deus me der vida, para demonstra'r quanto são .
pre.1I111O levantado ~m Londres para li COlUllílllhia ~Iucury, o injustos 05 censores e accusadores, e principalmente aquelles
qual Ocou a carg'o do !!,,,verno em virtuole .10 "cto ria enculnpu- 'lne . tendo lido parte Il\uito activa (apoiados) e muito
cão d" contwto ua me,ma c',mp""hi'l, 1, 200;OOil~. " Es,,~s ~m,'"z nas a'lministl'a!lões dessa época, boje t<io aboca·
1. '20 (lt(HlO,ll sOll1n1<lo-se com 0$ outros' rr~cur"Il$ extr'lOr,lina- "bada, não se pljárilo ou mTo tiverão escruloulos de serem
rios do (besuuro para prerdzer~m a quantia de 51i, 121 :961~ os primeiros a accusar aquelles com quem tinMo ser,ido ao
quo saltlilo, como se vê na pagina da direita, com a de8p~za pa iz dos factos em que elles mesmos tomárão parte tão im·
.
ordinaria e de operacões do credito. As,im. um contrato pOltante.
p~lo qunl o i(overno s;, obrigou a pagar 1 ,'jltiO:OOO~, que a
Antes de terminar rarei uma observacito ao nobre ministro
companbia do Mucu,.! dúvia em Londl'c~, se eócripturou como da fazenda, ou antes dar:lbe-hei umâ. informação. O, di.
ulOa operação de credito que deu ao tbesouro o recurso ou nheiros recebi~os em conta corrente estão por lei isentos do
I'eceita extraordinaria de igual quantia, ou, por outras pala· imposto do sello ; mas abusa-SE! desta disposição.Eu leubo,
vras, a obri~açiio. 'IUe o governo contrabiu de .pilgar mIo um recibo de um estabelecimento bancario desta cOrte,
1.2no:ooo~ pela companhia do Mucury. se converteu Imme- mas uma cópin que mandei tirar, li que diz o seguinte: (lenda)
diatamente em uma sumUla ,te 1,200:000~ que entrArão para " N.o. Rio ,Ie Janeiro, 2 de julho de 1864. ltecebêmos do
Sr. F. (supprimirão-se os nomes e as quantias) a quantia de
as caixas do tbesouro I
$ que lhe creditamos em ~onta, e que não poderá ser retiO SH. FEBBAZ:- I"to é bello I
rada sem o Prévio aviso de 90 dias .• E' um recibo como se
O SR. VISCONIlP. bE ITABORAHY:- Assim. cOll1paranllo a re- co~tllmào passar aos que I.evllo dinbeiro aos banqu~iros em
çcita de t>6,126:!16 1;$ com a despezfI de 5!:U~09:000,jl, resul- cont;\ corrente; este reCibo li passado em 2 de julb? de
ta o .alrlo de 912:070<11, quando de.êra 31'I'arecer u~í dellcit, I 186', ma~. no mesm~ dia escreveu· se nelle a seguinte
pnrque os 1.200:000$ nãO podam fi"urar como (I)C61ta extra- declaraçao. {lendo}
.
..
.
ordinaria.. .
.
O.
«R~cebêmos o constante aV1s~ deste reCibo. RIO de J.nelrO,
Citarei ainda h~lanço pro.isorio apre&entado tambem e~te 2!le Julho de 1864. » De munelfi!. que o. que era um reCIbo
anuo. (Lendo.) , I<Receita.-Quantia~ que, pelos motivos ex. ne c?"ta corrente tornou·se uma Terdadelfa letra a pra%o d6
Jlostos na tabella n. 7, ainda onstão a que seja saldado o mo- 90 lhas, que d~v~ra pagar seHo e nito pagou. (Entregan~o. o
vimento, de Cundos, 51:a53;l5~6.)J To!los nós sabemos o que papel.ao Sr.-IDlJIIstro ~a faunda) , .Eu s.eç~ ao nobre mlnlS",e chama no tbesouro moviniento de fundos. São as remes~as t~o que guarde para SI o papel, nao e:;,eb~ mesmo que se
Ceitas de umas pam outras caixas do e.tado. Estas remessas, dlvulAue o no.me da casa qll;e passou o reei .
por mais que se multiplitluem, não podem fazer augmentar o
Tenbo finah.ado. Sr. preSIdente.
producto dos impostos, nem mesmo a receita extraordinaria
o "' ... mlnls.trq da Inzenda pronunciou um diado tbesouro j as~im como, se qualquer pessoa tivesse em ullla curso que publicaremos 110 appendice a este volume.
alltibeira li quantia de l!:OoU,ji, não Caria augmeotar O valor
o ..... P~a" de ~~"HlbO: _ Sr. pre.idente, levan.
delles passando-os para a' outra. DeSIJe~ag de lOo~i- to-me nesta bora tão adiantada, porque entendo ~er do meu
mentos de fundos são as remessas (eitas de umas the- rigoroso dever dar ulIla breve resposta ao nobre senador que
sourarias para outras. Receitas de mo.,·im~lítos de fundos encetou este debate.
~ão as quantias recebidas pelas tbeiourarias a (/uem ellas
Senhores, estou convencido de que niIo haverá nesta. casa.
~ào remettldag, A despeza, pai:; de movimento de fundos dous nobres senadores que não pensem do mesmo modo que
deve scmvre balancear com a receíta, salvo se em caminho S. Ex. sobre os pontos em qu~ ellll lallou; em theoria estou
se extravião algumas dpssas quantias, O thesouro, porém, de accordo co,m o mesmo nobre senádor; não ba nenbum de
dú-nos lIe:,se balunco uma tabella ,le movimentos Ile fundos, Mos que não reconheca que é preciso pOr um paradeiro ás
e lllJrque ainola 01<0 "liquidou n I]uilntia de 51:000,'5, accres- ,iespezas que não (orêm ab~olull;mente indispensave\s e que
cellta e.ta quantia á rcceita. do estado!
tudos nó~ devemos concorrer parI! este fim. Infelizmente,
Sei 4 ue se trata du bnianço provisorio, e estou que no ba- porém, quando se desce da tbeoria á pratica, nem todos
lun~o ucO"itivo nã',,'ppar~cerásemelhilnte 1I1l00lillia e erro t:to ostão de accorilo; então vêm as necessiJades de cada loca·
"alnHlr, OlaS nem 1'01' isso deixQ de recear que vellhl a repro· lidade, os interesses ilI\me.diatos de cada provincia, e lazem
duúl'-~e pcnmte I) sellado~que se praticava em outros tem- com que muitos daquelles que têm influencia com seu voto
pus. Consultem os nobres senadores os balanços anteriores a subre o orçamento se Vi íi10 obrigados a atrastar-se um
1848-llli9 e acuarãõ uhi ora augmenta.la ora dil!linuida a pouco dilquella tbeoria..
receitado estadocom salJos ou deficits de movirnenta de Cundos.
pijla minha parte dedaro que penso como o nobr.e senador,
Em um deS~eg balancus augmentao-se os recursos do tbesouro a re;;peito desta mnteria; 8. tanto. quanto em mim couber,
com (J st\ldo do 6,0IÍO;oou~ de movimento de fundos. Ora., estou prompto. para !\l\lÍliar este pensamento.
como des~jo que semelbante cousa se não rcprodu%a; que,
O nobre senador ha de recordar-se de que este anno eu
quando [) tbesouro tenba, como tinba nessa ~poca, um deticit procurei cingir-me o mais que e.u poss.ivel a este. pen6amen~0;
de' quasi 9,OO():000~ não nos allre,entelU um bulanço com o se não pude acompanba·lo em tu.do fOI porque Clrcumstanelal
8a)l!o de 2,000:000$, protesto contra essa pratica absurda e muito Imperiosas me obrigárdo em um 011 em outrO ponto a
cbamo para esse pullto a attenção do no~re ministro. .
desviar-IDe desses principios que tenho sempre sustentado.
Foi com semelhantes documentos que a,índa ha pouco Diante do interesse nacional, diante dos comprolI\issos a CJUo
tempo na camara dos deputarlos sUstentou-se que as admi~ o gov~rno não devia faltar, não podia eu, por motivos sim·
ni;!rnçl!es de certa é:,oca deixarão sempre saldos no Ibes,ouro, vlesmente de economia, sus~ntar certos principioi, deixa:ndo
e pretendeu·se, à vista desses saldos ficticios, imaginarios, elI\ abandono outros que e.ra indispensave! sustentar.
accusar as admini.strações posteriores; quando aliá~ a época
Eu ~eio, senhore~, que a ~eS!1io já terminou o se\! prazo,
a 'lue se alludia ha.ia deixado, em logar de s/lido,' 11m que estamos em uma. prQr~gação, e que os meu.s n.obr\!5 colledetlcit muito consideravel, como $e provou no relator[o do güs terão, como eu, desejO de que, sem presCIndIr do exame
mínisterio da fa%enda do anno de '851.
neçessario Dali verbas do orçamento, le aprei8.e .. lua
Seria aqui, Sr. presidente, o logar de eu fazer algumas vOta.çilo.
con5ideracões, algumas apreciações retrosl'ectivas para vin,
O SR, FERREIRA PE~lU.: _ Apoiado"
gar as administracões que servirão o paiz durante os H an1I0S, conta.dos de õutubro de·t8,ia a 30 de maio de 186~, das
O SR, Dus llg CA.IlVALDO:-Não quererei eu, pois, tomar
acculiar.Ges, dos improperios que i6 lbos tem lançado; mas inutil!Dente O tempo ao senado, lIem m~mo, mJhoretl, mil
;Icredltar 1I.lIes. OI!!, deixando outras irregularidades que
!,oderia Ill,nntar, chamarei 11 attenção do nobre ministro para
it ~e!.(uinte pôlrtida, que 50 lê no rosto do balanço de
1S60'::"186!, o qual nos Cui distribuído ba pouco tempo:

°

tef~ntllria

hoje se nao tivesse necessidade de afl'astar de mim
uma accusaç/lo que !Do paroceu grave, embora o nobre senador que a fez não tnes5e intllllc.ao· de aecusar-me por esse
mcto_
-

O Si_ 'VISCONDE

DE

ÍT'ADORAfiy:-Sem du-v.ida,

o SR •. DUS'D! CAltVALBO:-E

ponda ás suas·palà\'I'aS, não pOI'que &s tl1me çomo U!llll ul:~
I(resll.o, porque estou certo de que o não forilo mas porque
de suas palavras põqe dedulÍr-se alguma ccnsu;'a no aeLo da.
'camara, e por ess~ acto eu sou tão responsavel como a camm'~, porg.ue o aconselbei, [JOrque .o aceitl'Í.
.
E por I,;SO, senhores. que eu entendi do llleu ri"oroso
dever apr~sentar 'perante o senado a~ ralões que me ~M\'Ó ..
rão a aSf)nl praticar na ouLra camara. e creio 'lue, citando
.HP,mplos qne n.ào Iludem. s.er contestados, lenho mo,lra,IQ
que, ~e procurei fical'habll:t<lrlo pal'a essns de_pezas. com uni
recurso exlraol'~inar~o, não roi s';1I1Io P' I'que não podia onte-lo como depOIS a camara tios 81'S. deputados concedeu em.
absoluto.
, Se eu tivesse-obtido na 2' di.cussão o artigo que veill
'para, o senado, au~ol'lsa!ldo. o ~ovel'110 a .fllzer opelações de,
.credlto pilr" &Uppl'1l' a tleficlenCla da receita, declal'o ao 110,bre senador, que nilo plinlJa o ·menor oJj.taeulo em aceitar o
orçrlment6, tal· qual alie tiuhq. sido ulll'eselltüflo.
Etá· pois,s senhores, dada a explic~çito a c.te respeito.
O n~bfe seliil<llll' fez algumas observações ;. l'cspeitú rio
'.acc!esc.'mo do desl'eza que se nota na "crba dus jlll'OS da·
diVida Inter·na. Devo responder ao nobre senador q\le II~O era
posiivel que eu conservasse o mesmo al/!,HI'ismo para o lmgamento dos juros da divida interna, quando eUa nos fills do
anil o 1H1ssado,tinlla subido a 5.55:1:000,~ por urna' operactío de
credito que o .. meu nohre líntecessor hnvia reit" em vIrtuda,
de autonsaçilo do corpo legi.lativo. O nobre seulluor sab~
que a lei de 1802 autorisou o governo a emiLlir a~olices lIam·.
o pagamento das prezas hespanbolas e das pretas da in de '
pendencia. para o pagamento ao Banco do Bra,iI e pllI'a mais.
alguns outros objeclQs; foi em consequencia da díSI!Osiçilo da
lei que o meu núbre antecossor fel essa emissão em outuhro ..
do anno pas.ado.

Fe ea nao tomei logo a pala'!l'a qua~ldo o, nobre. senaJor vela provincia do Rio de JaneIro !ermmou o seu C!I~cUrso, se deixei que o nobre ministro
eBunClasse aI; s~as OPlnIGC. <I reSlleito da matprin. creio qUl'
era este procedimento um. dever da miu\ul parie, Desde o dia
30 de al:0~to eu não respondo ma!s Ilela administração, é ao
nobre mlOlstro a quem compete bOle manifestar. [I l'eQ~amento
do governo, sustentar. e defender iíquillo que eutender que é
C?nveaienle; mas eu nllo posso declinar de mim a responsa,bIIldado dos factos qUB pratiquei, daq!lelles em que tomei
parte_
Senhores, exporei <10 llOoado, com toda a verdade, e;ses
factes; e são testemunbas do que digo não Só os membros
da commissão tle fazenda da camara dos Sr•. deputados,
-como alguns outros qpe assistirão ás conferencias ctue eu
tiv~ na cam~~, q~ando se tratou do orçamento na parte relallva ao mlnlsterlO quo estaVa a meu cargo; quando fui
chamado para combi~ar com a commiss~o a re~peil() deste
assumpto, eu fiz senUr que não me parecia I!rovav.el que a
renda. do estado, no anno a que o orçame'lto se referia, fosse
sufficlCnte para todas as despezas; que, embora eu tivesse
alguma esperança de melhoramento na renda, como falIa
crer o produclo tle nOi;;aS alfandegas, ia verificado nessa
época, toda,:ia eu acreditava que o governo ficaria desarmado, se accltasse o orçamento, ainda mesmo foitas as reducções q~.e e~tlio proposli.s, sem q.ue. fosse e.lle babil4tatio
com os meios mdispensav.eis·llarU, na lulla d'e renda. occorreI' ás despcns do esl'ldo. Fiz então sentir li illustrada
O'SR Vl~CONDE DE IrAIlORArIY; -Nilo censurei tomuem li
c0ll!miSSllO daquella camara que eu não leria duvida de Y. Ex. por i.so.
.
aceitar o orçamento do meu antecessor como elle o bavia
OSR, DIAS DE C;\RVALBO : - I'.ortanto, digo ql!e n~o. era
ofl'erecido, Ee nas disposicões fillaes dg' orcamento eu fosse
a~torisado a preencher o ([eficit ou com a enli$.ão de hilbetes posslvel que eu deixasse do lledl!' uma somma muito maior,
do thesour!!, nllo sendo ella só como antecipação de receita. para o pagamento da divida iuterna do que aquclla que tinba,
o~ por mel? de qualquer outra operação de credilo. A com- sido pooiJa !l.uleriormenle,
mlssao manifestou-se contra e.m opini~o !fuando discutimos . O no.bre sen~dor lambem pergu~lou. se ,no juro ria divida...
em particular, e até a segunda discus~ão' ella sustentou o seu I\lterna estava Inc!uldo o das apohces que o governo tinl!!l_.
emillído em permuta das ac~õe. da estrada de ferro,
proposíto.
.
Eu me achava obrigado, pela posição que occupava,a susQ. SR. VISC01'iD&.DE hABORABl' ; - Perdôe V. Ex" eu lI,io,
tentar wn orçamento que nM sabis~ do COf(IO le~islatívo perguntei. Eu disse que côtava cel'to ~c que c=lá"ão com,~m os meios iodispensal'cis. para b"bilitar o govern; a rea- prehc.ndidas; nem podia deixar,de ,er.
lizar todas as despezas decretadas; (Jl'opuzentào a commi.são
qu~ ella fitesse nao uma iIIusllo ao Jlubli~o, nã<l UIlL mbt8r~
O So, DIAS Illi: CARULUO: -1Ila5, outra observacão rc~"
(uglo para mostrar uma despeza menor do que aquolla que· S. Ex., e é se não estava incluida a renda das accõu -da e,,-,
r~alment~ se bav!a de fazer, mas que imitassemos o que trada Je rCI·ro.
•
tmbll.J rCIto as leiS de orçamento anterwres. O~ nobr-<ls sena~ores S?bem qu~ pehllei de 9 de setemhro de 186! o governo
O Sn. VISGONDE DE lTADonAHl' : - Nao, senhor.
t~ha SIdo aU!oflSa~o a f1l1er as, desJle7.<ls do ~stado, e, tiuba
O Sn, Dus DE CARVALBO : - Ent:i.o nM comprebendi bem_
lido tambem autoflSatlo a fazer operacões de credito para
O SR. VlSGOM!! DE IunonAHY: - Se estava incluída a
realizar,aJém de diyersos obiecto~,o pagãmento de i,OOO:OOO~ . somma necessnria para pagar este auxilio.
'
ao Banco do 'BraSIl. Como f.U tmba achado embaraco em
obter da commisslto o aUl:ilio de que cu julo-8va preéisar o
O, SR. DIAS DE CARVALHO: - Eu Ir.tareL depois deste,
tllesouro, recorri a este m~io, propondo qlHl~ visto não que- assulllptO. Pareceu-me que o nobre senador tiuba feito
rerem conceder-me autoTlSacao para operacOes de credi.to algumas observações neste .senti.do, porque unt~o eu premi c!lso ~e que a despeza losse ~uperior á réceita, então tendia mostrar que havendo mclUldo lia teceíh quinueutos e
provl~enclassem desde logo .8 respeito desm verba, dispondo tantos contos com!) producto da renda da,;; aceões tia estrada
na leI acLual, como se haVia disposto na lei de 186:2 e me de rerro, não era possível deixar-se de in.cluír na verba das.
pa~ece que em algumas outras anteriores. !linistros muito. apo.lices a somma necessaria para, o pagamento. dos juros
mais emlnen'es do que eu tinhão aceitado este arbítrio e correspondentes a essas apolices.
nenhum delles de ~ert(). procur~u iIIudír Ilem o corpo legislaVou agora tamhem mostrar ao nobre senador, que S, Ex.
tIVO, n~l1.l. 0. publiCO. ~u, POIS. senhores, quando aceitei e não tem razão de aecusar o governo pelo facto de ter eHe·
m~s~o IIIIClel na commlssão este recurso, afa.modo'me da mandado pagar a jmportancia das cbamadas feitas até o flreOplnJ~O do m,eu nobre antecessor, declaro ao senado que sente por conta das acçGes da estrada de ferro de D. PeDão tIVe ~m v.15Ia~ nem· iIIudil' o publico, liam aparentar uma dro lI. Direi a S, Ex. que, pelas contas que me forãO apredespeza m{enor nquella que realmente tinha de (azer·se.
sentadas no tbesouro, eu observei que o producto dessa opeO Sa. VISGONDE DE ITABORABY :_ Não me referi a Y. Ex. raçãO de permuta das acçGes da estrada de ferro por apotices havia deil:ado um saldo, que era alé ti oecasíào da ulti. O SR. DIÁS DI! CÀI\V~LI!O:_ Ninguem é mais reco.nbe- macbamadade novecentos e tantos contos,de sOI'le queas entra.
tIdo do. que eu, á maneira por que o nobre senador me tem das até o presente têm sido feitas com toda legalIdade, tem,
Inta<lo nesta casai mas, 5, Ex, deTe J>l'f!nitlir quero Tes-, sido tirada essa importauda da quantia quo O:go~erno rece-

SESSÃO EM li DI: !iETE)lllf\O DE 1861.
~ell uos ncciolli,tas qUê troc:,ruo sua. acçüe$ por apolices,
S~ ti memorill. me nãQ falha, porqllc n,10 des~jám agora il' re-

volver alguns documontos que eu l,odia COll5ultar para prodirei que, segundo minha lembrança,
ultima chamatla, ainda licárito Iluatroeôntos c tantos co tos por conta das quantias que o governo
havia rccebido. NITo ba, pois, senhore., até o presente, accu,,\çáo que d~va sor fuit<\. a~ governQ; o\!e tem prdcodiuo
r.l'''IC ponlo com tnda a legalidade.
Concr.rrlo. porêm, com o nohre sena,lor em que ti conve
r.iellto ~uc sl'jao governo babílitilrlO ...
O SR. Y15CO~D1; DE I~BonAnY :- E· necessario.
O SR, Dus Dll·CARY.\LBO:- ... de ora em fliante para
cOl11[Jlel..1r as chamadas dnquell,is accões que elitão pcrmutacas P€:o thesouro ou de q'le o thesouro ê possuidor.
O Sn, VISCONDe DE hABOMny :- Não é $Ó conveniente, é
~ar isto ao senado, eu
~u~n(lo se determinou a

n~cess~rio.

O SR. DIAS DE e.,nnr.l1o: - Eu disse conveniente?
Aceito a' correeção. E' necessario que o governo ~eíahnbili
tndo cem os meios de poder fazer elfectivn a entrada das
neMes ria estrada do ferro de que~elle é possuidor, porqlle,
continllanuo aque11a obra, e devendo continuar. é provavel
Ilue dentro de muito pouco tempo 1\ compnDhia tenba de chamar as ~Qmmôs, que ainda re,tilo os acclonistas para a conti
nunçito da obra. Se, pois, o thesouro n,lo recebeu dos .pnrti'eulares toda a ímportar.cin das accões fi indispenSiívél que
elle ~eja bnbilitado com 0"5 meios de preencher o "Valor no·
minai das ~ccões de que é possuidor.
Eu direi âo nobre seoador que, se estivesse no pOller e
achMse quem co~prasse apolices ao par, eu me julgava
habilitado a emítli-Ias para preencher 3scbamadas, porquo
tendo sido n gove,rno autorisado a permutar acções das
estradas do ferro, recebendo o saldo que os accionis!as ti·"Vessem a. pogar ás companhias,'e dando em troco de~te
"Valor apolices, eu ·con~ideraria a operaçáo como $C o go
vemo compms$e apolices ao par pela qunntia excedente no
'que já a companhia havia recebirlo dos aecioll'$tas, e neste
caso éu 0<10 t~ria duvirla tle fazer esta operação. l\In~ enlendo que é muito melhor que o corpo le~íslativo habilite o
governo n tomar n providencia quo entender conveniente.
Não di~~imul.arei ao nohre senador que a operação sefez
como Si·Ex. ·mostrou. Talnz eu nfio procedes~e do m~smo
modo, talvez eu n~o entendesse a~Slm a lei, emhora ella so
preste a outra intelliltcncin, porque fi lei. comquanto determine que o govemo faca n permuta das ncções d~s estl'adn~
de ferro por apolices, recebendo o equivalente, diz tambem
que o g()verno pó de fazer quaesquer outras operações ....

O Sn.

VISC01\DE DE

lTAllOnAllY:

~lais

vantajo,as.

O Sn. DTAS DE CARVAlnO : -Eu ia completar o pensameoto
da lei.. .. comtanto que sej,in maio vantajosas, A ~!1est,io, portanto, viria a ser se, na occlIsião (letermina,la pcl" meu nohre
·antece!~or. tinhasido consultada a maior vantagem da fazenda.
M~s, direi com sinceridade, qllC, entrando para a admioisIracão, eu me persuadi de que assim se procedia, e, tendo
autorisado permutas de accões da estrada de ferro por apolíens, aCNditava que o salrló era recolbi€lo ao thesouro. Tanto
eu estava nesta persuasão que na cnmara dos Srs. deputados,
rll5fKlndendo n um iIlustre membro daquclla casa, que me
bavia interpeUado sobre este assumpto, eu disse que a tal
l'el'pllito não juIAa\'a. necessario providencia alguma porque o
tbesouro tinba effeetivamente recebido a importancia com que
er.! obrigado a entrar para a companhia. ~las ao depois reconheci 'lue havia uma falta, que a operacão 56 tinha dado
f)~lo modo porque o nobre senador a explieoÍl, e ultimamente
eu mesmo tinha recuado desta oper;lc~o. As ultimas op1!raçiles que mo furão propostas, eu despachei qu~ fossem permutadas na fórma da lei.
O SR. VISCONPll DE ITABOR~IIY - Mas a ~irectoria tia. oslralffi do rfrro est{, annullcíando.
() Sa, OUi ~I GAfiVU1lO : -- Ilonlíllua ~ annun~i:u-; nw~

eu declaro ao nobre senador que nas propostas que me for!,
feitas ultimamente, despacbei assim.
O Sn. VISCONDE DE hABOHAIIY : - Não é preciso repetir para
eu acreditai'.
O SR, Dus 00: CAIIVALRO : - E' com toda 11 sinceridade
que trMo oe explicar os meus actos ; naquíllo em que ares.
ponsabilidade delles lfie tocar, eu bei de tesignar:me a ella
O SR. VISCO~DE DI> hUOnAHYc: -Estou dizendo que' nãÔ
é preciso 'repetir para eu acreditar.
O Sn. DIAS os CARVAtDO : - Agradeco fi V. Ex. , mas isto
é unicamente para dizer que não estou .fonge do pensa·mento
do nobre senndor, de que é mai:! 'con"eniente que a lei se
obsene W1 qual 'foi promulgada, 1l neste sentido já eu estava procedendo oltimalJ1en'e no thesouro.
O nobre ·senador notou uma differeuÇ<l entre o pedido os
orçamento e o vot~do pela cnmam dos Srs. deputar/os, para
as despez<l. do tbesouro c thesuurarias, compal'ado com II
que etrectivamente se despendêra no uI timo anno de que temos balanço. N,io preciso chamar a attençff.odo: nob~e senador para aquillo que não escapa á sua IOtelhgenc/a. O
governo, no orçamento, 'é obrig~do a eontempl"r os quadros
<las reparticões publicas no estfldo ·completo, a 'considerar as
vencimentos dos empregados eomo se todos elles estivessem
em exercício.
.
O SR. vrsCONbE DB lTABOIlAIIY :~Sim, senhor.
O SR. 01,,5 DE CAlI"VALnO: - Mas, como sempre, em todos
os aonos se dá o facto de ficarem alguns empregos não pro,idos, de obterem muitos empregado$ licencas e dnrante ellaa
nAo terem os mesmos vencimentos como se esüvessem em
elfectividade, dáhi re~ulta o facto que apparece. Alguns
membros me~Tílo das repartigõcs de fa7.enda pertencem .a.o
corpo legi,lativo; dUr/lOte o tempo das sessões ·elles não "encem os seus ordenados. o os quo os substituem não os "Vencem integralmente. Ba, porlanto, no decurso do anno, sempre ditrerenSla entre o orllado e o despendido. Assim. o que
nos cumpre Ó examinar se o thesouro, no seu o!'!lamento, excedeu as quantias que são indíspensavei~ para o~ empregados
como elles eslilo contemplados nos differentes quadros, e
conforme a legislallão do paiz, Não bavendo, pois, excesso
110 pedido do governo, a comparnjlao do que se pede com o
que se rlc5pendeu não deve prejudicar a verba.
O SR. ViSCONDE De IT,\Bon~nY: - Notei a differenca entre
o que se "Votou naquelle anno e o que se pede agora:
O Sr., OlAS IH! CAnv~Lllo: - A este respeito discordo
algum tanto da opini,lo do nobre senador; parece-mo que ao
governo ó que cumpre fazer a economia das quantias que se
n:l0 dc,;pendem; mas o corpo legislativo não deve deixar do
votar integralmente todas as verbas do serviço publico.
O SR. V'ico~ue DE hABOn~l1Y: - Eu não entendo assim.
O 3R Dus DE CARVALHO: -Nós sabemos muito bem quo
nesta casa mIo se reunem tOl(09 os senadores, que os deputados não se reunem totlos, que n1l:0 ba reparticão alguma em
que todos os funccionarios estej.lo tcdo o annõ em exercício,
e, todavia, nem por isso se deve deixar de contemplar a quantia integral para todos alies.
O SR. VISCONDIl DE h~DORAUY: - Muitas veZ85 tem-se
deixado !lo contemplar, tendo-se em conta esta dilfercDj)a.

O Sn. DIAS os C~nVALHO: - Me parece, portanto, que
nestn parte o nobre senador n1l0 tem toda 1), razão.
Passarei agora ao Diario OflicilÚ, e direi ao nobre senador
o ao senado que o governo neste negocio procedeu com a
maior franqueza. Eu peço ;lOS meus iIIu&tres collegas que
recorrão li discussão havida na outra camar/!. Sustentei, de
accordo com os meus eollelt:lS, a. neceEsidade de votar-se
des'Peza precisa para o Di~rio Offieial; impugnei até
alguns Hlustres membros daquella casa quo acbavll.o conveniente que se aeaba5lle com o DiariQ Olficial; retordo-lIIe
mesmo de que :i. nnbre eommlss:1o de orcllUlellto offereci lima
el\lenda para qlle fOSSfl eontell'lplada está de9pe~a, ronlio.~
em'vi/1'l1' o ar-(f~o tfa lei de 1862 que tlnhaeoniignado fundOil
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para ella. e devo 'presumir, pórq'u.e 'não H!sillti á redacç1io da
lei, e,nâo sendo membro Uaqiietlíúása, não assisti tambem á
votacão dos artigos additi'voÍlljue a mimara dos 8rs. deputados não a rejeitou, porque a, opinião ger81 era a favor
deita medida. e que a faltá, de, cOÍlsi~naçllo não foi senllo
~m engano qúe escapou, e que só depois se pôde verificar.
Assegu~o, pois, ao nobr!l,sl!nlldor,,\llc o I(overn~ nao unha
a menor 'InLencilo de contllluar fi. ra.er esta despeza, sC,ella
não fOlse autor1sada pelo corpo legislatiyo; e tanto era i"tu
ex.aclo que eu, antes de começaLl~' di!cU8Sa~ do orçamellt~,
como, espera~a que, ella.tiv~~se ,ua~ logar dIas ante!, haVia
redIgIdo a emenda qüe fOI hOJe háa lmand~da á mesa ilutOrisando a despeza de 4O:000tl para este, s6mço.
, ..
'Portanto, p'óde 0, nobreil~uador l,ica~ cerlo ~e que? mmls'lerio de que fiz parte nAo tinha o meno' des,ejode fazer despezas para que nao fosse autorisado, e se ,porventura ell~ nilo
'tivesse"1I. alllori~a9ão, que eu a~ora soliCito nesta emelída,z e
'que o nolire ministro darepartlçAo compelenJemente, apOla,
'sem duvida o j/;overno ver-le-ia ?brigado a ~uspender a públicação da tolba por 'falia de meIos para conlmua-l a:, .
. A respeito da quan!la pedida para as despeza~ da typograpbia nacional, eu não 'pOsso dar outra! etphca~ões, alem
daquellas que estao no orçamento.

'o SR. ViSCOllDE n~ [TABónAUY : - Pelas tabellas tlú oreo.
mento vê-se que ..ão necessarío~ 1,800:000~.
•
O Sn. D'IAS DE C!IIVALnO : - Além das obras que esl1lo em
anditmeuto nós temos úrgente ne.'ce.siuade de fazer uma ponte
em l'eróainbu'có, onde as informações officiaes dcclarão qUtl
a acti.wl p/!lle ameaça ruÜI.r e é iudi"l'ens"vel acudi't',se á
sua coilservaçào ,em o q''je podem solfrer muiro os interesses
fi,caes, (Iorque aqüella ,dfalldega li uma. das mais impurtantes
do impeno. Perguntar me,bão porque f<lzão, reconllecendo
eu ~.ta u'ec'c,s'idatie, cOllcordfl I,a ieduc~iio da verba, Ueclaro 110 ,enado qU!l C"!lcor!lei nesta rcdueção porq,ue en!clldi
I\ue !lOS apu'ro8 'Com que lutamos, no estadu de dcuclelfclil do
nossa relida lia'ra lazer face ás deiipezas, era. precIso que nos
limit"ss~iuos a fazer o nccessllrlo, a adíalllar as obras tanto
quanto nos pel'míUissem os no •• 05 recursos, e fi rCSIJcito das
obra~ nova. que ,~.perassem~g um melbor lempo e mesmo
que o governo estivesse babllllado com os mclOS neces~arws
para poder vir ao corpo legislatiVO pedir qualquer augmento
tle verba.
O Sn. VI5CONDI! !lI!: ITAllOIlAHY: - Prouvéra a Deus qUI}
assim tivesse 'procedido o ~x ministro da guerra,

O SR. DIAS DE CARVALIlO:":" Peço a S, Ex., o nobrc minis(ro da fÔlzenda,'lue ~e dign'il de mandar pata a meBa a planta,
orcamCllw e mais trabalhos que existem a l'.se re~l'eitIJ.
o Sn. DI!S B~ CARVALBO:-Nlto serão s~fficientei!, mas ani 8: Ex, teve il bOlltlalie de concordar comigo em apoiiíf e$ta
estAo detalhada8 as addíccões; e se o nobre !tmador entender itléa.Eu não a olfereci na C8m.ra dos deputados lwrque quando
que algumas dellas silo eicesóilns, podem ser redutidas. O se di:;cutiu o orçamento, não estava ainda preparado com ali
nobre ministro da reparticllo cQmpetente podlmí fornéeer 0$ iuform<lCÓe5 e darlos nece8S"rio~. D~pois de ter I'eeebitlo da
precisos eselarecimentos, ou para convencer a S, Ex. da nc- pl'ovinc[a de ~erllamltuco as informações, a pl!lIlta e o IIrça"cesiidade d'e sustentar-se a verba ou para concordar e,m melOto enteOlIl que devtaconsultar a r~"artlçàll de "obras
qualqüer moditlca':i<lo'. Eu sustentei na camara dos depulad~s publicas a respeito de~ta materia; era um assumplo gmve e
a verba tal qual está e mostrei que, long-e de ser pesada ao aquella repartição. dispolJdo de outros recUl'SOS de que não
llstado, esta repartição dava uma renda que cobria a 'de.- dispõe o tbesouro, é que me po,lía babilitar pura Que eu
peta que com el1a se faz.
' tomasse d delíberacão que fOBie m~is conveniente, RecebI
'O SII. PARAl'U'lOI:-A typographia nacional li não a Tolba DOI! ultimos dias informações da r~partiçilo de obras ]lublica~
a respeito da pl"lIta e orçamento deo~a obra e então entendi
'official.
q'ue, uão sendo posóivel apresentar na camara dos del'utadoll
O SR, DIAS DE C,UVALÍlo:- A folba olllcial, não senhor, Ilma proposta pediUiJo credito para essa dl'speza, com,o no
ti typograpllia naciona1.
senado se discutia o orçamento, aqui cum'lH'ia que eu Vle~Sfl
O Sito P1BANaos:-lsto faz bonra no a:ctuallldmini~trador, apresentar ao corjJo ltt;islalivo a necessidade de SI'r o govtrtlO nutorisado para mandar faler aquelJa obra, Ella está
O SR. DIAS DE CARV!l.BO: - 'Poderei eslar enganado" cal'Culad+l em 320:0001>; e,considerando que este a~ não se
mas minba memoria me recorda. que a lypographia dá 'cento poderá fazer mais de metade da despe~!I, pedia ~6mellte a
, ,
liescnta li tantos contoi ao mesmo tempo que o pedi,lo para Il metade do orçamento, que erão lil{):OOOii.
Quanto as obras que estão ':111 andamento as maIs Impordespeza é de 1!i{):OOO,., li foi esta uma das razOes com que
~ustentei a necessidade d3 continuar-se aquella despeza, por- Imites ~ão as da alfândega da côrte e casa da moeda; além'
que lambem contra a typograhia naçional se levantárão vozes, destas ba ou Iras obl'as que são sempre indí~\lensavei~ em
mostrando que nAo couvinDa que o governo tive~se aquelle todos os outros pontos do im!lelio, porque á cargo do mínis!l5tabelecimento; acbava-~e mais conveniente que elle recor- terio da fazenda está a cons~rvDc<io do th~souro, tias alfao,
1\!l66e ti omcinas particulares para os misteres a que se presta degas, etc.,o li reparo de tudos os 'predios que não são occupa;8ll ueHa omcina ullcional,
do~ por outras rel)arlições. Na alfalldega da côrle temos duas
O Sa. PUANIIOI: - Eu desejára que ella fosse melbor ortlens de dt>spcxa, a desppza que se faz com o edilicio o ao
,aproveitada.
desl,ezaque se faz com o cães. A respeito da obra I!ydraulica,
{J SR, Dus DE C1R'VALlIO: _ Tambem sou desta oppiniilo. que é a mui. importante, contínua-se a trabalbar na parte
:Sustentei como netenaria a cons~rvação da typograpbla, não extrema e procufl\-se fazer jUllcção com o ciles da praia dos
-116 porque não é onerosa, mas, amda. quando fosse, pofque Mineiros, umqu!\lIto se LnO resolve a que~tilo, que era sem
entendo qlle o governo na publicação' das leis e aetos officiaes duvida muito important~, ácerca' do modo como deveria ~er
deve ter não só o privilegio de os fazer imprimir, filas lambem reparada a ruína que 50tIreu a ]JMle desse cites desmoronada.
uma t;ypograpbia ollda se faça 8ssa impressJ.o e seja por eUe cr~io que ba duus UIUIOS. O governo con~ultou as pessoas
fiscalisada. '
profi;~ionaes, exammou este negocio e cbe('ou a convencer·se
de que a obra deverá ser continuada debaIXO do Dle~mo sysO SI. PARAlISOi: - Carece mais da typograpbia do que tema, salva uma "Iteração que se reduz a nito encher 0'1'110
da (oIba ollicial.
dos dous pare<lõc. que formão o cáes fazendo especie de
O SI\, Dus IUI C.lIlVALHO:- Tenho 08 mesmos sentimentos aboboda Q semelbullça de ponte, sobre a qUfll se fará 1\ car~a
ao re~peito da folba official; persuado-me de que nllo é uma ea descarga das mercadonas, Alas este negocio lI,io teve ainda
despeza improficua a que se faz com a conservação quer do uma soluçl1o onida! ha apenas apreciaçilo e tinba de ser reestabelecimento. quer do periodico.
•
solvido de aCcordo com outra que,tão,e é se se ter;' de renovar
O nobre lenadorJallando a respeito de obras.fez sentir que, eu não o coutl'ato com o engenheiro encarregado desta obra,
havendo o meu antecessor pedido 1,3011:000$ a camara dos porquanto conbece fi noure senador melbor do que eu, pois
deputados tivesse. v~tado sómente 1,{)OO,OOO~ e eu aceitasse ti proIessionallla maleria, que não se póde .encarregar uma
esta emenda. Aeeltel a emenda não ,porque eíitivesse
obrll dll5ta natureza senão a um engenbelro que mereça
tido de que 1,300:000~ seja.o 8ufficientes para ai obras que plena co.nliança ; e quando o governo 1 do acco~do coro esle
estAo' a carg<l da repnrhç~o da fazenda, . . .
ellgenhClro e com 8S PC8S0[,S profi~slOnal's, tiver ?,:'>8ntado
O SR, VISCONDE

I)H

!TnoRABy:-Nllo explica nada.
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o SiI. nL-"J.i', 11:-0: CAHy),f~a~: - f3r;m, Sí.! n tLê:wuro aH!) f';~
~Ie~~c iH::!;), (;:rtreg-:Hl c;n IHllrú, dre:cí1\':ln~('il~C f'{'t;..
D~U LOlUJ lliil .:iJlH:ilto '~l~ fn~ld,a:; {]fl! c!:~pü:.'it{}
ü;'ci o!..HrnB !ll':)O,-::tt)S liC i!ll;Hdt~ê-(' !Hl:~!!:r~;
cal::\)
(",~~~ !'.:('t:); cntret;,nl.:), O IH';~)I:l! GCnilrJll.l' hem \'0 que e:,lllll
LUCíllÍU ~\;IC~U;; Ullla ajlled;lç,i.O) 1'(\1';1 explicar o attv da tlw
Sld.lr0.

t.r . .\~ou

O 8n. nSt:{Y\DE DF, frAGnp.HIY:
r',1{) nlt~'ilJui L"~f) 1
V, [:~". não era pf~h:1Y~;1 rnf!~.mo; ChtHl"!ci at';)01~S a ,'·!ll.('~·~(:i,)
da SI'. lninÍ;,>i:·o.
.•
O Sil. Bns Dl:; C.-iHV,lL!!O: - E' um neto anterior li mi:1ha
:lluito udi?:!l* tl!!mini::.-tração.

pü;!era tnm;;,J'

uma

l/~'~~ l, ~,'~ r~~;~;,}:l~ ~;l' pn :i:;'~: Jt :: ~);,i'0 c;~'~!~ ;~~,,[ll':!,:el'

'itio:ceo.~ na:-; !iL:· .. :i i:;ten:;\~~_ e (ft!;l,;i igual quantia COUl a
vasa U3. l!loe~b) :H{ui estio 9UG:OOüJ,
O SrL ',T;Cf)::;I){~ DE i L'.cor.Aa'í: - E prt"J a.s outras alf;:-"fi-

() S;1. FF:R~P~:::-, E' UI:!.l
('0;i,:(!nienti;\ que seja ú:58im.
Ü S:~L D!AS DE

~:l.st;10

miau::t, mai não ach.J

Ni'iD p0550 t!\lr {p.~tr(l cxpLl'~'
",,,·"!,,o,,,ln o t.hl'ZOUrI) U impOi'1{1;1c1it liu
a. h~vüu ;i ;;IW n~tr!il,1,

í'3'~'I!"e:,,,u dos 1.~i}H:OOti!;):
f~\:ei' súa:1o

esta

apreciação t,ue me
d/!.gas.
li. hora cs~á ila,J,l) uilj) qCCl'o :llms~r PO}' mais lêmpo !.la.
O SR. VIA5 l'>f:: C,\HY.'.Ll:n; - Fica mu!to POUCQ; m~s ~e
n~1) fUI'
pns:ivt:l dos j lenuer ~OO:O!lOz~) dC~[Jend8r~:5e-kiO ;"ttcnç.ão GüS nohres senndUl'fs} flne Sd ach~!o prcseBt~g} ()
concluo dcckrand(} que voto pelo nrçam:-:nto com ~l$ emC!14l~O,G()a.~, porr,uo a ohra acc~]era-,e COI,I 03 recurso" de quo
]Jade d'''pÕr o tbeoouro. Se. pois.aceitui lima somma meilUI' do das e aitenH"i:~~ 'j'':f1 o govet'llo iU!~:lr inJi3iH:ngayd~, Pl)~'
que estou u{:ld;er(d~O H presta!' au c.ctulI r~(lLin('to o l~lêU.
(I.\j~ '\llneHa 1ue tinha sido PI',)posta, a 1·'u:l.o foi eEt,l ; eu G'Íü
l!!lha em quo ~collollli$ar,as desp()z!lS da razenda 5ão dc,prz"" votQ e m'\u l;t.;q iH)l::) concur:-o,
O nohr'3 j!!~:!;~;lt·O da fu:~en.lj.1. r(z p;ll'te rcrnigo em 13G2
]lrCV'ttas. o mmistt'l'io mio Vóde deixar de raze·!::>; era c,;õ<l
a untca verba em que ea podia aceitar Quahlu.er l'e·luccilD. l~~ !:in ~abinl~t,j t~tW :.,0 dil550ivl!u crn pouco~ rlbs, e tii~r.OU-5C
Tenho, p'lrtanlo, justificadQ a emenda. que aceitei !la ca:ll;r:, ri;) t)r~5~al'·me ne~ta ca~n o tH~U y~tl). eml)uanllJ oct..:upd o
lü;~~lr f11!e IJHo hojl1.tão rligl\tlm\!llt~ occ'lpa ; 'porlanto) cumDirei agora mui poucas palavras a respeilo cl,)s bah~ços. pri!l~;G pCLl mi!!ha p.nto i\ prt)mcs~,a qllC !hemos de que
~C:H:i)
o t:e;5~O fi:n m~mter n ::,iluac,lõ a 11;10 as pessoag. beide
Sc~hores, os balanços s:l.o apresonlados com dCIMra, ffiil.S
p~cstar ao m~rd:!teric ~(:~t.:al lodô ti âuxi!iô de qlle t'11e ca.l'f;!~
esta demora esta autol'1sada pelo. nossa Icgislaç~o.

3ei

reI'. e que elll mim cc'ubcr ~l'~~tar lhe, emquanto se cons~r
"ar, como estou pl'r~uildlrlo de que I,adtl COIl,;en~r-se
õempre, lOilutellUO Oll prillcipios pelos quaos 116s lelUOS pugliilllo.
Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada; e o Sr. pre~iuellte deu pal'a a ol'tlelll do dia 9 do corrente;
l' discussão da I,ropo.ta rio poner executivo sobre a eon
r.es~ão de um credito de 2:U8G:OOO~ para cumprimento da
leí n. 1.211 de 7 de julho do corrente aune;
COl!tiJ)uaç~o da di~cussrlO da proposta .obre a fixacão da
tlrspl'~a. d.1 or~~mtl\lll da receila geral do imllerio ílaru o
":x~mC-lO de 1I\M-18GlS.
t.evautou-Hl' ~ seE~ão á'S 3 hora( da tatue.

pOHa ~o poder executivo SfJDro o orcamento. com H6 emellúut
da camara dos deputado~ e as orrerêcidas no senlldo.
. U l!i~. ti'errt'z .-Sill~o, Sr presidenle, que o nobre min:,tro da fazenda não esteJ~ presente, porque li e"ta llwt.el·i ...
pr~~dellJ lanlas outras Importantes que imllússivel é que
se po,lia bem dlscut.lr sem Ilue [,eeamo. alll"'U1i esclarecimentos á aqu~Jles 11ue n?s podem fomocer. E' ~'erj~dc '1"1)
um dos ,membros do gahlllete actual escusou-se aqui de da..!'
esclareCImentos, que se lhe l'elhl'~o, pela ralilo d~ eoLreite7.l1
do temlto ; eu crolo (llHl este l'ccuri'O é por sem !Iu.ida COtnmôdo: ll'Ias em matcrws 1I~"t<1 ordem I\iio ba eJiillll1llo nlf!um
no parlamento que p(\~sa fUlldl1menl<lr eMa escus~.' A e~t"ei.
tezadô tempo iJ reconhecida 1101' todos, mas a IJeces8idnlÍc
, de. discutir em miltel'ias desta ord'cm me parec.e 5üllttlllo(\oeV1fle[jte.
Eu não poderei, SI', presidente, deixar de dizer nlgumllS
EM 9 DE SETElIlDRO DE 186í.
. p,ahlvras nesta occaslno.nào obstante esta .considel'ile,io. j'i1!''~lIldo desta CÓrte em fins de agosto de 186'.!,não ]lUlie assistir
l'hElilOlll\etA DO SR. "VUCOl'mJl DE !URrB.
l'·umlA",o.-Dpcllll'aclio do Sr. presidente.-Ordem !lo dia.- a dlscussã~ d? .orçamellto do ministerio da f",.cnda; e.til
'unno no prlllclllIo ~Ia se~slio pouco disse, conservei· mA por
l ' 1,urle.-Conceisao do credito.-'2· parte.-I)rcamento
da falenrla.-Di5curso do SI'. Csudido ]lorges, comó orador n.JUIIQ tempo SIlenCIOSO; [orça ti, portanto, que eu, que tpllho
I,a l',,,mmís.~o ellcarregadn de compriJllelllar a Sua IIlages- SIdo por tantus mO:los, por lauta~ ;-czes, ou, antes, conLinuó1(,u!t· o Imperador 110 dia 7 de b'lltemhro. - Dí-:;cu~;os dos !Dente accusado, dIga alguma cousa sbbre as materias ~1I1l
lIltercs~ão ao ministBrio da fazenda, e sobre r.ertas med-Ias
:-:rs. Fernz, miniblro da fllzenda e l'aranhos.
I\.s 11 hora. da manhã, achando-se presente. os 8rs. vis- qne em outro tempo se tomárão ilas quaes dizI'm que lll~is
c('I'Je de-Abaete, ,isroude de Sapucahy, visconde de ~U:assu- Ou mel!os eu sou responsaver por nlltUllS resultados dallas
1}f1, Jobim, marquez lia ltanhaem, Ferraz, 1). Manoel, l'~ITeira pr?vemcntes, que se tem querido aco'mar de' dalUllo50B ao
1'ellna, Cunha Vasconcellos, Rodrigues Silva, Teixeira de palz.
Se eu reporei ':0 procedimento de um membro do jtllbinete,
Sou!a, FOIl~eca, Para~lhos) l'~mpeu, barão de IIluritiblt, burilo
de S. Loul'eo\ ()~ Araujo 1~lhell'o, Dantas, Dlarquez ,16 Abrall- allegando a estreiteza do tempo lIam não respouder sob; e
certas
que.tOes, e dar seu Jlarecer soore certas materi~H. n[,'o
·tes, barroo de Plrapallla, Larão de Aulonillo, Pimenta Bueno
lJixs de Cana lho,. e i::audido Baptista, o Sr. presidente abri~ posso deixar de !ouvnr.o procedimento llo nobre mlllistro da
fazenda quando, Immedmtâmente toman~.o li Plllavra. respolli! selisào.
ComJlarecêrllo logo depoi~ os Srs -visconde da Boa-Vista dtu ao nubre sanallor pelllprovlllcla do !tIO rle Janeiro. Creio,
.. i.conde de ltaborahy, Carueiro de Camllos Souza. Franco' portanto, que o gabinete abandonará aquella via e se~uil'á
b
Lôndidu lIorges, e Si-Iveira da Motla.
.,
, os documeulos que 1105 deu o nobre ministro da fnzenua.
'Faltilrllo ,com. Cliusa parCicipada os ~rs. Siqueira e Mello,
Senhores, é uma m~teria de grande ponderacao a di.cu.bil)'l'O de Coteglpe, barào de JlJal'ollu. barão de Qua- são do orçamento da frlzenda, pl'incipalm~nte· na presente
'l'a1lim, Eusebio. 'l'aula A:hneida, Paula 'Pllssoa, Almeida e situação. O nobre senador pela provincia do Rio tle Janeiro
l\\l.uquerqlle, Mendes dos 5'l.ntos, Sinimbú, SOUZ,I Ramos. demonstrou que a nOSsa litua!)1io era infeliz; demon,tl'oll qua
Fernamles Torres, MlI.fra, Nabuco, Ol\oni, vi~conde de Jequi~ ella não po~ia prova"Velmente ser melbOI'ada : qae. definhando
IIillionba., e visconde do Urubuay.
as nossas forças pl'oductivas em consequellci~ das causas nu. foi lida e appro-vada a acta da sessão anteceueotll.
turnos qU<l actuão sobre a nossa principal índustría, neces~,\O hJUlO eJ:pedlente.
sariamente a renda <ievia. resentír-se; e aUllmentandll a
O :in, P~E.IDENTE de.darou que se ia officiar ao Sr. mi- despeza tão progressivamente, como tem augmentadlJ a úlbos
luHro do Impeno,pedmdo (ila, bOra e logar em que Sua "Vis~os, de um ~nHo para outro; força er~ re~onhecer que pelos
Mólgestade o 'Imperador se (hg~a J'éceber a deputa~i!o do se- meIOs orrlmarlos ella não podia ~er satisfeIta, e que os meios
1, • .10 l(t:e t~m de Ir pelhr re~peltosalDellte ao me;;lllo augusto extraordinarios, os empr~stimo. podião acbar elllbaraco e rle
S'IILur o dia, home l~!l-ar do ODCCl'ramclIto da [Il'cciolüe ~e. ordinario de17orávão o fuluro em \ll'oveilo do presellte:e uillicultaváa a marcha da admiui.trac50.
,fio da ass~mbléa geraL
O nobre senador, no apanbamento que fei: das dcs~esas, não
ORDEY DO DlA-t" 'PARTE.
\-evou fim conta uma que necJllsaríamente se deve dar, uma
que já está fdta em parte e que se augmentará talv61 de
~ftEDITO SlJPI'LElIENTAR.
modo que não podemos lllesmo avaliar: são as dcspezas
Adiiludo·se na sala ímmcdiala o Sr. mini.t.ro do imJll:lrio um
da reunião de tropas sobre as nossas fronteiras, despezas fX'flJr~o SOl teados, para a deputação que o delia rect:uer, u~
t~at'rdinarias que não se pódem bOOl calcular. Se, pois, ao de"
~rl': Dantas. D. Manoel Il Caul!irlo llaptistn, e, sendo int.,oque se av~lia em mais de 20,OOO:OOO,ll, se accroscentar
iJu:i;ldo 00 :;,,,Ião com as formalidades do e.t110 tomou- assento licít
este ad,lendo, o senado vê que a nossa posicão cada dia :;~
na mésa.
'
irá tornando eadu vez mais infeliz.
•
Entro.u. em I' discussão e passou para a ~, telldo sabido
Eu ainda ponderarei que, não obstante qualquer favor que
o 81'. mInistro para votarcse, IJ. proposta do poder executivo
,uhre a cOlice!'8il.o de um crerliio tia 2,lS86:000,G parI! turn. possamos ter da providencia pelo meHloramento da nosôa
\mmen!O ua lei n. 1,217, de 7 de julho do corrente armo principal indl~lria, cumpre' advortir que para eHa marchar
~()n: a emenda da cam!,-ru dos deputadus.
' dee3ssombradn., para. ena manter-se em Ilma boa posic!!o,
\ olt"Jldo o Sr. mlfll6tro entrou eIÍl 2- discussão' e Onda para eBa melhorar. é lnister que seja allivíada ~os lribútos
~~til, retirando-se o Sr. ministl'O com as me8mas (o~malida que sobre Illla: pasão, e principalmente dos direitos addicioUPS Com qUe fOra recebido, passou para a a. discussão a naes sobre a e);.portação que 88 decrelárão por uill ou dous
annos, em consequencia das causas qUe então actuárão.
dtla propos~ convertida em (l'I'ojecto de lei.
~ rlll)uel'lmel!to verbal do Sr. Ferreira Penna foi dispen· Ora, ,a marcharem assim a~ nossas despeza! accrescídas
pelos juros da emissão de apolices, que necessariamp.nte déve
,;,'flO o JuterstlclO para a referida discuss1l.o.
dar-se para matar o deficit. como poderemos nós fa"Vorecer a
,
onr.J,MENTO DA FAZEND!.
e,;sa agricultura tão desvalida corno se acha, que caminha
( ()lltIIj.UOU, .estando pre~ente o Sr. ministro da fazenda, n em uma marcba progressiva para o seu definbamento? Do
l ,.lli~~\l, J.Jlada na SQS~~O antecedente, do art. j. da pl'O' ,certo não podem~ lcvantar-llle o peso de '2 0'_ de ",'irciW2

.e

,';obre a exportw~ão,e muit'J meJlos lavanti\I:·lbe os :; °h como
l:ra natural. como n(J:I todos devemos rtes eJ <i r ,
'
E não ~óm('nte pOI' c;<te la,lo: n imllOrtaçl10 de ordirwrio
bl\l~nç(f-~e conl a ~xpol'iaçiio, e sobre a importação tambem
reCil hinto 1) 0/" artdicionaes, além de que nós nll0 porlemos:
lliminuir os impo,;tos ordinnrios que ~obre ella pesão o quo
varião de 2 a 1;0 % , e, como todos sabem, a IlHl1'c-ha de
torlos os estlldi~tas ~o pre'!ell'.e 1'6culo;) sobrecarregar antes
11 propriedlule e outros haveres, do 'Iue sobrecarregai' ele
'impostos 11 importaç~o; nós oD'U'IamOs qliO a primei,:,. na~:1o.
mais cultivatlü na Sci('llCÜt fina nceira telll com fehz eXlto
para o povo " expt'IlS8S daqu~lles diminuído e.tes. a ex-'
pensas dos impostos internos tem diminuido os uupustos da

nada pelo~ bom~!l' compct~lItc'l;, qUQ rOl'ul,lrei !Compl'Ol o~ !p-,.
m~n" (Ia thAuria, os h'llllCIlS da sdencia e~recllluti"íl.

finalmente que o mOllopolio b:lI1cal'ill, que Ilinda ha 't!) 110nos ~ra combatido a~cnas por um ou dous c{or,omistM not<lveis, hoje é combatillo po,' qHas i lorlos os economistas Ira,,cezcs (A excepç:l0 rto Sr. Wolow,;1ü e p~ucos mais), e por
alguns outros da lngl,ltcrra,
Sr. presidente, 11 litteratnr/\ da rconomia politica O di!!icil
rte o'otHr, li pr~.ciso que estejamos em dia com todas 118 pu.
blic.lções, com a hi,toria dos (larlamenlns (l dos !(ovp.rno~
011 administ,'a~ilt'l! dos jlaiv.es em f)lro 1\5 n'ortidas .e inicíi\o.
Se (I nolire dCllutarlo.fIUe me parece quer razrr a sua arr~n.
dizilgemfinanceira angarianrlo n popularidade de certos e~[li1mporta~i1o,
ritos, mio !ligo exagrrarlos sobre ma.terias de credit'l, mas
Esta posiçITo parece desconhecida do nobre senador, mi-. que ao me,nos estilo de~viados da yerdadeira ~en~n, dos ve,>
nistro da fazonda ; elle no. pintou com cl}res de rosa o qua-: dadt"iros principiog, d., scíeneia, se o nobre rtepnlatlo consularo 0.11 ~ue se acha a rl\"lssa induslria, nos affirmoll que n lar bem a Ipgi~laç,~o dos díITcrentes paizes da EurOIJII e d"
l10ssa producçuo não tenrle a diminuír, mng que. ~lInlido mc- .~merica, se cOllsu!l~r' os e;;cl'iptos mais lIH,dt'I'I"le encontrara
110S, se deve conservar estacional'Ía, Admittirla esta se~unda uma respMta perenlptoría a p.stas ~u'; propo;icúp.s.
hypothe~e, SI', presidente, eu per~unto se, no estarlo della
Na Inglulernl, 1101' e'lcmplo, o &ill de 1814, -fIne 8e de.H(l'conservar-se estacionaria, nó" poMmos ter pl'obahilidade rte mina i'eel ainda olío recebeu o menor t'J~ue. Aitl~a hR IIOUCO
·havel' os meios necessarios para malar o nosso <leGcit e SI!- tem~o, em 11 de fevereiro de .. tc mesmo Simo de 18/11 pOt'
·tisrH1er as uespe;l\s que temos, nUo só ~s clespesas ordinal'ias occasiilo de h'r-50 diminuido a circulacilo das notas ,los bft~·
como as extraorrlinarias. e a'luellas que nece~sariamente cos da Ii"co~,ia (Iligo Ila pouco (em!'", porque flli em fen'nos podem acarretar alg.umas qU6$lões externas a ~ue os· reira úeste aono) ~() computo <le i6, i);lS~,m~o a pOllC,1I m,mo;;
tamos presos? Eu con~idero mais yantajo8a a verdarle mia e de 60, I'P-sultalldo uma rli(fC!'e'nca de 9,noo,000 ile libr~, .lllI't'rua, llinda meslllo a ~x~grraç~o, qU~lIlo ás lor~as produf1 linas, eUIJre'enlaudo· se umaassociaç'io pNlinrlo a" p"rlamp'lí f •
tlvas de um paiz, tratarlllo se dos IIllPMtoS, do que li exage- que lhe autnri,,,ssea sua existent'ia, conc~Mlldo-lhe e~s' rlirr~·
ra<;fio em senti rio contrario, que nos fn crer que vamos bom rpnça rte 9,OOO.Q(J() de libl'~s Iln/'1I emittir bilhrteH, o crlÍn~"to
quando não temos segurança dislO, nem da probabil,idade di financeiro, quo lo(!os re,peitifo, Gla,lstone {)P!l0Z-~6 fi i.to a
erillio disse que era melhur que esses !),OOO,Oüu ljbras fossem
oPle·to,
E' digno d\J elogio o mini~lro da fazenda que apre~Mtou o rrparti,lo; proporcionalmente pelos bancos da Escossi .• , flUI'
I
.
"imla funccionnvil0. E,ta é uma opini<io respeitavel, entre·
~pn re atorlO na ses<ilo de 1tl:iR, poqlJe, razpndo con,idera- tanto muítos e~rrilltores de,41l IJair. sustenlãe o principill Ckr.
ções !'obre o orçampnto, pedia ao COrJlO le"i,lativo que Il~O
{
56 iUudigsem com a marcha prospera da renrla, IJor'lue ellll dia I ria lei rle 18H, e aqnelles ~ne divergem o atem somente
purque bi!l e.tabeleceu um limite á circulaçifo, o fina eOl
",10 estava assente ,obre bases 8Pgllrbs, 6 de um momento rel'nt deve sor determina io r elas ne-ces5idades rto merrado.
para outro O~ nog.ocios podião tomar nova facs e os cakulos
tio orcamento lalharem,
Eu nllo quprel'ei agor<L fazer urna dis,:ertilcãr' scieotiticl\
lIlas, PUlOm, eu creio que a el'cQla nova se~ne outra vo- produzinrto autoridades o opiniOes do econom[<tas, que Silo
:eda, pillta-nos os negocios rio paiz, 08 nossos negocio. nlais em grande numero. Jullt o impossivel que" nobre deputado
.lmpo/'tantes, que SilO os financeiros, deb~ixo de lima COr bri- deixe escupar a leituta rios escriptures antigos 6 modernos.,
.lllante, uma cór que póde ammar-nos , 8010 cuid1tnnos no e despreze as opiniões respectivas.
futuro, Eu Ilão sigo 'lsta escola,
A lngli,terra, entretanto,.e acha satisfeita, e o que lloln-se 9
~
N\)ta-~e nus bancos da Escossia que o seu del)Osito e'n ouro,
~
Já na camam dós Srs. depulado" um distinr,to membro da f) seu fun,lo disponivel pllra fazul' face á sua emisFão, tem
.Jeputaçlio cro ftlaranLlio, o SI'. Fabio, ~lIe se rlii!noll de rere· aU;;/RPntado e au~mentado muito,
'rir-se ao meu nome, pintou esta siluac~o, conformo o fez
I'do ladu, Sr. presidente, da Allemanha além de tFcripln~
nobre ministro da fazenda, mostl'oU qlío tinha grandes e~pe "o profoi'smes da ulliv~r.illa~e de Vienna e de lena e de mlliranças que {J nosso futuro não seria desanimador; e 'lueren- tos outros, temos dous exemplo~, O governo da AU$tria
do procurar a causa da estarlo pre,eote que ~e nos apre>onla adOlittiu o principio rtn bi/l de 11Ri e () admitliu por lei de
ante os olllos de 11m« maneira que 110S inqnieta, attribuiu-o 27 de ·uewhbro de 186'2, dous annos depois quo pnssol1 enlre
11 passagem da lei de 22 de agosto de 'lll60! Eu tenho aqui nós a lei iJ.ua ,li. questionada, Essa lei estl\beleceu l/ue 110
essa parte do seu rtiscul'so que poderia ler, o Se-:1adn me per- anno de 180. de~ra o banco rle V,enna pngal' em mt ta SUfl~
'mittirá, porém, que eu resuma as projlosicõos contidas nos nota~ que artUillmonle tem CUI'SO forçarlo, e tomando Hi;
diff~rentes lrechos desse discurso.'
IlI"ovidencills necessariaa para. osse fim admittiu os me,mo~
Esse distíncto deputado, quel'enflo demonstrar que ns nos- principios da nossa lei, ou antes aquelles que forão e,tabe-'
~os males, relativamente ao nosso commercio e illdu'fria da- Iccidos pe:a lei ingleza de 1841 e que tem sido seguidos p r
tavão de 1860 para cá, forão o elJeito das medidas rtesastro- outros paizes.
SJS que se tomârão relativamente aos bancos. disse que supHamburgo IÍ ulna cidade commercial, ó uma cidade cujo
punha que desta lei decorreu algum beneficio, mas que e,te movimento commercialn~o pódo serequipararto I'elo cl3 muita~
beneficio não compensou os grandes inconvenientes que della olltra~ praças; HamtJ.urgo mio tem um banco de p!llis"no.
resllltàrão, que o unico resullado bene!lco que tirAmos da lei todos os negocios;e fazem com a prestem maior jlossÍlel
de 2'2 tla agosto foi a delllonstracão de que não era impossi- {lor metO de seus banco8 de depusito.
vel li realízaccro das notas dos nôssos bancos em melaI. Mas
Voltando de, te ponto, mesmo na Inglaterra nÓs v~m08 quo
que este beneficio que poderian.os ter colhido IlOr outro mo- Liverpool, Manchester, Lancashire e outros Jogares mallu~
do; este bcneficio que o tempo mesmo se teria enca/Tegado lactureíros, cfntl'os de uma ri'lueza e movimento commercíllol
de lI'alel' sem o menor abalo, sem mesmo o menor esforco da e industrial adf;lir~veis, não têm bancos rte emissão, seus
parte do legislador, e sómeote ]lel~ ordem das cougas; nuo bancos se servem das notas rto banco da In!(laterra, dislleu ..
compensa a restricçuo absoluta do credito que decorreu des~a sando a.sim os servicos rios ballCOs de clI,i~são,
legislação, da qual tem resultado graves inconvenientes para
A Rullanrlil, que nínguem pó,le contestar que em materílla industria do paiz.
commcrcial é um paiz que deve servir di} norma, tem um so
Que estava prcfundamente convenCÍ<lo de que li opiniiío I bnco de emissão e ainda 11;10 ha IlIl1itü, o anno paE5ildo,
'tue sustentou o privilegio ou unidade bancaria li opini<iO rl!lr Sr: (lresirtcllte, rlcci'ctou 11. rcnova,;M do privilegio dess0
,~l sind<J toJos 05 di". cOIH_Jmnatlana Enro!,iI, € rondell;
b.wco, e.t"belecemlo li ipg'm'te r~gra: 'lue lI~nllum~. a,1~O-
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r"rn'cer ao, bancos I,i!!;cies, ou l!',ias em ÍJI',lllCO, .ré".;;.

~e~ra flue c~tá de ate,oruo com a que encerra a nns~:{ h'l Ih~ lld.ts de. certHs r":'m:d!di-!!1cs-, ú *:~dI;:naluri:!s var~ uso UI):-;ig-013tO de 18GO que f~ dt':fiondcnte il hmd~H',~O dv novos nlcsmos l\fl.T~e{1'3; ... }l' um cl;rtlfie;ldí) de que ~c a,t!l;J(1 ()b~er
Jianens de emt5s;J.o de autor;~a(',fi,o do poder Icgisla1ivo.
v~das tn{!as as cC:ldi~õl's exigidas P(J!' cs:;a lei I!~ra ql!l! lJl!~
'. A Uelgíca em ít:;;Ô, a Br:lgicíl que fias Iii'C'cedfu nr:};la bU!lcO pns~a fiPIC8!DiHlr,
o qU:'ll niío, po:JenH e~,~J; cn·
-t'í~:, t:cabotl com os sellS bancos de enli~s~o, est"helec.f:u sóf\1ct:te Ú ti{}T:,.~1j nacjaf1~d, C O grand~ C'~tndistil FJ(;i'e tlrh:J:1
dj~d~iI'OU no jlal'lal!H~.'1to q:JC não pDrl!i1 CCfH~(~rr~ TH1t
!'ousa in:HW:";~ la, o estabelecer-se llit m~smil lúCüliJ\rdc (;OtlS
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lHiiü1cnte apl~:tr:!ceu Uil~j. puLli~açtli) de um lEsliI,t~u ~:1.:w
tl}ir!,~ o h.lr:1n CJge13, quo nucptou 03 mesmos (lnnc:qlit:S.
th:fend(l.nr(o a I!:! de 13:~ü, JC!~lti\'a ao n;ulco m:c:unal} o ~t:n
prl\~i!cgi_o)

c ej:rgtnndo o proc€díme.nto ua

H:J!:i!_~:hL

/1 !!H;:n. IligteZQ, adaptando ti :--yslema de H' u~un.
lHd' Lrdnr:) que o sur;cpi!I-U) iH';-;bt:n CO[~ 03 'tl'e5
lJanCO$ qtHI, cn:.ão cxietiao, ennbeleceu a cmj~s[io
t(tdos os bancos fieúrão l'cduzidns a ll31:Cns
~ití) ~ a ~udia íng!cIa pl'ogd{je, Iljllguem so t.;.!lej:~a
{'~lado financeiro.
A ~Fr;l!lCn em 1tmO concedeu:l prQfGK;1.çào do pl'i\'iirgio
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ftHH>~iOilai') Gl! Ci.f\

breviJaílc.
As nütn); :.:Jo f!)j":l~\:Lh~
(!~ ti; ·IH) 2\\
pó,le

(lo

do !luis de I"

n~~i\!, cs:.1Glh' \-'nio;'rs
c 5'~a v;!~,:t' tnta1 11;10-

e;~re{jc;'

do hanco rterwl:Co (los mesmC3 prinC:l}io3, e o sena.!o!tn (:~. ca!xa~ do
ler pl'CB\!nle \\3 publicações f\!itns pc1n .lOri'id rio Co-mr:.lcrcfJ tribuiJo
";<1 di::cussão ultimamente hnvÍt!a no senado a l'e$('e~l!.l de "-ares
o E:n
;;'éJneU)~!.lLo nH!t~J'ia., e os homuns que' n;:;;;sa {:íSCil~~;10 ~e
tb~,ou~o
f'Llpcnl~,!.r;1~ :'~í) os. búIi22US lUúis acrc lilaJu:1 nal1ueUc pai1. ,

h-

1

t:tllno lWI;tl:J (.I:1anCCIl'tls.
~ra possi·;cl que o ltobi'e {~eputa!h1 ~c C!3TJ~cc::s.c d,~ lnn!3&
iHltU:'il!ilGe!J C procur:\i'se s6merltl); t.al\"cz,tl tIo Nii;uel C~levfv
;;c1' c ;. do S1'. Larergno? -O SI', ;":l\'('rgnc (Hfft!l'o do..: e~!·t

em um J)onto, elie n,l(l (IUl'}' qce bi1ja um
unko par:l toda a l~rança.: qu:-r qtHl lltlja hnnr-os
ilfirs unir'os em cada retü1Q, O Sr. Mi~ucl Cbev::Ucr
D.'" princíi)iDS jpW reguL-i;) a- nos~a le,gi3la~Jc; eIle fjUU' Dl',f:\

di.'~,l;)ô rr;w~e!t~S

htu~t(l

" nlullíl'licid,de de bancos ...
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Y1SCOi"i)E DE 17AXlonA~1':-Apofadu.
FlmnAZ; ~ .•.. mns fi
0fltimog, ti d;ITercnça

,Jllcdit!ad0. O,:; ~í'US príl<C'íC 1. ~n"o ("I"' r'··cn' r.",;,,;"";" rio 1 ;11" ~rq .1r W\) nl1,lO fiif
l;líV- ~fín
~Óffi2!)tO ê hfn~er O Dur,cu de f~r~~t~~' O~t sC~~i~l;~~; b;'l!~:~:t~.;t\'~<-i.:;·;:~j~;;~\;':~t !ji;~~h~ido~. ':gll;;íFrímra, com monopo!io, ou nntc~} frJJkmú~ tt vcnln[;e i;üe- me:A,\) nenhum h:mco póJc eomJl~';j;' ,~~iHS
ou (lo tHilJ'.i
ri\;;:~tli!n por fjlllilquer maneira na sorte do Lnnco da SalH\ja, cnmíJ(!nhi;t, cu p05sui,"!a~\ ('X(;í'l,to no
f!!~rCí;~jlj,
J;,;le defelide o ban~o da Saboya) quer que este compartilbe o 00 arJiuljicílc[il) prüvc1!lclitc de (;o!Jra;l ~;! d~: ~H1:',:,- d:dd::;5,
mnnc:;1l1io do banco da Frrinta.
SITó r('!!jd~of, For dr.to cu no,;\:: djr('dl)t'í;~. <iu:;) V6\('_.n ,:;;1;1"
A U('.~pnHha no prindpio rio ar.;1O de 1R:iG ng-u\üu il matc- cidadtlos -dos E~LiH~O~·lJílidu:, L' rcsl\Ietli.es no ln~~ar I'fSPCd.l'Víl,
ri;1 de hanco:: segundo os prinr.ípios que 8ervif'ün de b<l~f; li ll do menos li (:ou~ aImos, e í;l'!;;-:t;1o Ldtt:S cauções. O Cí:;~O d.}
IHJSSa legislação de lfiüO. A unidade hancflri~1 foi f\omittida. íallcncia FC tlcha regulitu',). O~ biibctes suo sujei!:;:; aO 1I~1
lissim íiUC nüo S3 pôde fU!1dar ffia15 de um !Janco tie emis~'~O pesto de 1 l1/v P;llnuill do fCll vak!\ etc.
em ~ruJa praca nu loc:dírlade.
A lCl!blaçno a que me refil'o é ,\ lt.'i de~:.s de, fc~cl'c:ro de
Nr: 1tnH~ "ehta.VI\. ultimamente 001 rli~cuss[o uma lei que 18G3, Ó :'1I1utiva ,ws bances que Il()varn~nlr, (;t~púlS de SH.i
~,cak,'1a com os dif1'ercntes bnnéos de emissão, conserl:ln(o puhEcaç~o, se illHiluirCln. E~t<l lei fui l!'oi!i.lic.!l!u. en~. um <:!l
I',;a facuitlatle a um unico banco, sob () noma !lo Danco da outro ponto que ni!o menCIOnei, ou mencIOneI com a a1bcraç"V
Judia, Essa loi tinha sido já adaptada.
.
feita em dCZl.'lll;}rO do mCSlT.fJ annn.
Vejamos agora o que se pa!sa nos E,tados Unídos,~obre
Em 1'irlmle de,.!u !ti milis de cincocn(.a hancos EC crcúr;loo
esta. mateda., nílsse pail que se nos apr(lsf:nl~va sempre como A lei de 18 de ahril dcne anno ê reliltIvtl nos hnnco3.-cxlstcn" modelo do sj',!pma de liberdilue de ereili!o.
tos nntes dc f0VCrcíl'o dIl12{)3; donde !'nsulln, Sro prcsi"~,\!~,
1'ou05 conhecem a lef,iôlaçi1o do estado d~ Ncw-York, que quo ha um~ t;nídadc. um tYf1" ({lIico para ~ emissilo ue hilheregulou a emissão dos bancos. Por os~" lei os bnocus Ci:!!'C- loe. Além disso cada iJi\oe.o ilrve t!lr em cmxn, n!óm os Iltlllcs
~ayão ao tbesouro titulo::: c!1;' divl(fn imblica ccrno sCj?ul'nnça que vara !;egunmça (!epo::itão no tb?s:1u:o, pelo J!lcnos a
de ~Ila. cmissa-o f O reccbião notas Cln uma quanliuade o:) qU[lrta parte .de sua crrH5~(iO e_ de ~FUS rh~l)osltos em, ouro, ê!l1
"l'alor corrcsp~ndente ao ôos mesmo!} titules.
reoeo:! mctahcv. E~ses b..U: filO rl~6nos de ser cstUlIrdos. SdO
Esl~ cxemplo foi ~cgl1i,IQ por ói!iol'cotcs e"taGc~, c ~ervju di~;lOS de ver-5e pela sua minucioSldade ,abre mUlt,ls causas;
.le base a. nova JcG'i~:it~~O g,cl'al da união; e ~~YO Ob~€~YíH a ~ua p~naii~<lcle nu até li ~u~penfão . .c. d[ssoltl:~o ; e aqnel1~s
quo rt legIslação p,n·,tCuJaI' /lO carl~ esiMiO Ilao p.orrllltllil o q\l8 so b?8eav~o nos exem,l!ns das l,s!ados-Unld~5 podc~"o
cargo d~ l10tns de ~ull'o ~m ,ou tcmtr.!'lo.,
!!Jojo 5u;:tent;\r a procedenc,? 00 ;I!~S Ide,,:? De cErlo fjU~ nili).
Pa~.salà!) temp.os" e uma .e:qJ01'1Cnem lioloroS:l ~~: ~uc o
~r. president0 cu: ponG;?rnnno lHo, n~~o (l~e;,o ~i)l' m~p.~I~i\
c~!~gr{lSS~ f>m ~!J oe f~vcrcH'o no anno passadr) rloG~~} ~u- a.lguma que se conslde.re qn~ sustento a ~t'i;:si(!çao de l~Glt,
IJllc"s~" uma
regalando a creaçJo <los ~ancos "e enms~iO. por'(l!c eHü cstalleleceu (l umdado bancana ; nJo, oUa nllo il
{\ e~bH~dt:cEn(,O l'P-grns fiobro Fnas fU!lCçOeS ti n5c:d!s(l~ttü. estabeleceiL ..
!~~ta I~i foi seguida (:e outra. puIJt!ta.dn em nbril deste :lm~o
o SR. YI;;{',o:\n~ DE lrAnoil:\üY : Apoiado.
JK 18(;4, ~pplicando os mc~mog prim'ipius da primeirll rluan10
O Sn, fEnn,\z:cUa qniz que os \lancos cxi>lefl[c;;
11 emj$sio de noias ele. cO~ han~()s !'xistentc8.
S~10 rFg'na-. de attclç:iO a~ di5r:O~i~~ni~f; desta lei. er{'ou Ul1líl í(}s~rrn at--::'3,'lllU5 sfJhr~:ls verdadeiras has~:i dos ci'!Hbeleçllnell~
:::-laçf:D f::;c I :3tljdta no míni~h'l'io da Ll.z~llda) (11.10 tem por tos dt\ c.rr!Jitr.. ;\ kt:Íd;:~:;;_H tomou por h;(~c c ~I;r;uiliit: pri!!.
j

:eJ,

do.

f!lera!du, querp.n10S ,isio e<1l ~~çuc~ ,h CSlm,la de f OITO C iI[J"li'~e5 da U1vida pul'os,;1o ser realizados "O blica, ponlue eõse banco não quiz aproveitar-se do fa.vor que
1.:. b~~2e t!o ,'crdadeiro CI'C- lhe foi eoneedido pela lei de 1860,
dILo ....
, l\:!as, enlre nós,' na verdade, o crellito ~slá iatdl'amenta 10.Illdu, como ~e dls~e? 1"I!lido como? os b~ncos não fU!lccio05:\,
Apeítido.
nilo ? ná:; se tem Cf?<l'!OS !lOVOS bancos de drpo.ilo? Eu não
o Sn, t:;~~!uz: " . t'3tl;' é a
da lei ~D HtW; nc&ta seI como 50 pÓílt) d~zer que o cI'eu!lo c~tá entre nós tc;lbido e
l),l~e Cí)nCDrt~~.o ua:ycrsalmeüto
os ÍJemccs dd. sciencia. tolbido porqUz. ? pOi'(jUC é mi~ter \rue os ba.lCú~ de emissãl
AilOifldo.
Hhttnht~o autorbaç;lo do corpo \eglslalivo para FC incorpÓrítl'Cm
st,tyi(tO ;l.(lt; r:üSSj)~ hünr:es e fUllcclOnrorel:l ? l;;' o que "e observa em 10llos 05 ll"izes do
('canomí:-l;!5 e l)cmen:-. i.,,'e~Cl\te. CúIi1 exccpçãll t<llvez de um ou outr~ da Amel'ica.
par'! O~ eúr~üo está tdhirlo ? O, c[eito3 da lei de 1860, que hoje se
05 d;'lpi)Sjt~~Sl lbe aLll'lDUC, nIa exi,tião imtes da sua l'u~licação ?
,S"uh~r~3, fillando cu li,e a I:onra. de, em ·1860, corno lllidi:,:cl' n~:;inL
nH,'Q La fu,~nl\'l, ~prcsentar o meu r01atorio ao corpo Icgis'
l::.tvo_. :h.~f'r'.. ei o seguillt.e: ye~ulo) c( A ex.btencta da primeira
Uas re~endas C,{1UStlR (dE:::lillUlctIO nns transaccõcs commerem um
o ~i~,';,,) r;[c precisa. de demom;lrilçdO, pois ó reconhecido por
,\

h)~n

~.i;lhdc3 nue in$~;ir€'m
;;:flil\:'lllO' q!1C qtdZCrmiJ2 ; ))

(m;:~:!o é CllllcHrla
f;f\ Ph(';'(l, mJ:.;tl

:'l!r,ü5 qu~ o Hlo.Vltnünto de n05SélS trnn$ncçõÚ'~.l qtle por diV':?1'3aS C;1 1Jst1S tmhr: tomado tP'ande exlensfio 1 acatou, obserdi, ",Ol"5, e "'"l.I?,,~ em ;;er~t, depOIS de cerla ecoeI! " e$Co1SSC~ ~e
h;j Gua~ tJ lla paíll~l OUCIU~lf;t(!, morosHI~tIe nos pêlgnmenlos e eSD10reCl-

I

mpl1to em al;;uns ramos 00 commelClO, esl,uJo este quo
o pn 5entc: )}
.
::.15 m~;nl:i,
~tl1 fO;~;(5"
1:.1a. H;to nUura., S1'. preSIdente. Em tCI]OS 05 pau;cs, au:L:,.Íia cmii~{,l.·~s~ UG,;r ~Ul
rantc. 2S cri~c.;;) 5C obsel'va o scg'uinle: o p.rimeil'o pcriodo é
C-{'2C';J(ia ,
~t)
í~C ~1!Hlaç50; ,0 primei,\') ,periodo pórle consitlerar-~e como a.
.:; :I" Fi.::t;nl'l;(ü
CO i1~e'JllImel.tJnJenlo ou lllva~ão·da febre no cor~o humano;
L:,!:L~I~úb. porque o.PU~;s;H11en:() (:q govühl'J í,}i reter na cir. ~l;~O f,C c~n5il;cr~1~ não se pó:le pe~ceber 'os damnos flue d~
11 uj~:m;:. 1\~g~~lti::ão do

,

1tr:~~ conlinUil~o att~

1

1

1

F~ú:! {~;lia c:'rft1 rI!JaIJlii~::{h cie DUn:;Cl'J.l'IO em 1~1ctid
i:q:~ i;li'.::~~,:c !3~rv!l.' ue b:~3e Ú:3 O~lCrt.l"'uc.? dú eommerclO, ás

: :l;ih.;:;O 1:0

(';.'{~I;~,.\jJ;~3

tL)

J-;'fi"'.':..\nlO

etc,"

. ~hr!l ::.1. p;':lEca.: pf=h~ rtl".~IJlt;::tos obtidns nos Estíidoc-

I'e

l

o íundn (E;:;:lni~iVl'l do,:; biHlco5
,.::;;" .... h q~c G '~j\;..1dO r0('!éri,;o p;:!:l n'lVi·!
[íll!(!(:f:,

[I)

ff!D

é

n,~u e'3h\'~o ':3uj ..,itos ú rei que
(~e ~;jJj'iiJ C3t;:o) e ÚS V~':~(:3 () [Ulil;O

L,i

t~':H ido a ílluiLD \~II,i3 da P.1ct.1rl~ da
Cmi3BãQ,
1': quant~} ,L; ~;0.n~agc~1s rt'ful tantss GO ~'j'btema Gt1 nossa
L:i tio 10[;:); Cil pOllilerarci ainda {iU~ SI) r:ús combti.1~l'mos
:~ !t\~;(:,~Ll:3 da :dça o ba!xtl dr,g jlll'(lS cltlrü:ltc n exh·;tr',nej~1.

I,tll;)

~:'~5 f1nti~'os bnncos tics ·Est.adQs-Unido3 que. h~.H1YC

tomHr pOi" modelú~) com as c1aljucHc:: [iue !!f.n
[la Etitopa por p.incipios OppootGo, ver-s:c·lla q\l9 lá o
SQmprn mnis ;:dtLl; CÚ} !laQ ohstante as osciílacõcs.
~empl'e é c1uito ma13 b;i!:;:O; por com;eiytlcacia o ~yslcm3.
"t\;llI:r~l ú ;aai; ii:lyorrlt'el ao prOI)rín cn:'nmereio e á. inrltistria
da íFIe n syslnTlJ. UOS bancos nos E:!ta.Jo5-Un~dos,
o meH.HJtlü ~egui!Jo alá 1:Hj~3. E, aÍn(;a maj~l qliei
.~j':::.tu~f:rr.:t ant0s do viU de 18.1.1, as rnin;~s dfls
::1JI'O[lCU5 nunca Corno iguaes i~qucHas qne se darão
c;l.;;;io ô ~l)O ~J:l to;ná,ão a'iui por nCI'nUl.·.
Rrpc:irei ainda, não ob>ôlanto o c:;poslo, qllo r.ú531l lerds!açfiQ de 18ü() uão cSlabeleceu a unid:tde bllnc~ria, ape'nas
r'l. tl')penllcnt~ de aUlori,açãa uo pode: ler-is!1ltivo 11 nuladp3rr.. ~o mCO"porarem. e, demais, conóerVOll 05 ba!lcos
exi,tiilo. :&ías, disse o ilill5íre deputado, a quem me r~que a:lo era essa legió\açJo nOC2ss"j'ia que ,3 podia
O fa\'oravcl resultado que !'e oblo'te ct'll o re~ímen
lo! o í'n"amento em ouro de um outro motio, ~ :lIas
'1 O tempo o faI'ji:l, disse cUc . .»
com;) fHHEa isso dar-se? Se a quantidilLle de
:lO ias
em tal qU.1 !it,ba eflfraqnp,cí:!o o seu y"lor,
Oin:3Z1'Y~I;)do-sG ~ mesma f,lr.aHarle. nào bavendú ('.DnlrJlccn;;
não diminuind'!J, e (':0 Clinll'arlo aU!;Illê:ncomo lloc!ia-se chtor o c'1uilihi'iry c-nliO o
LIa no1n e ü v,~lol' <io ouro q Como esta (H nota) reprce:th:tl!1Hwtc o valor que rlCV6 reprcsentar? E,,:t pJ'G1111]J. meutlla; o tempo por si só o podia fazer? De ceito
não.
E:'c) Sr. presiJente. 'q~H}, niiü oüsli:niB todas ôs
t,)\l03 os favpre:; \!lIC a l~d de 18"G deu "os L,;ncos,
o Ü~;!H'o aí! "al.l1n. llilO pú,le (a~.;r 05 seus prtg-a·
:ll,:n[cy~ (:tU l)Urn : pnrqur. '? pOj"íple. r) ~;eu fundLl di"p(IDiv[!! t~m~

I

1

'í.

\".)\'0 í'Ó ,e prnnr; no

~?gU:1(;O penOílo t~mbcm e5t~ conhecl-

mento n~~ pn;lcmos t,~r e só o csguanbl0 os b~men~ dn art~;
s6 se Ci!:I,i~ LO 1'2mec.tO~J f!) t:ldo se lança mao. No terCe!TO
per'it}(!o) de~f)is 5~a ccssnçuo da f~br31 da li')uidôçfio, é que se.
cCllhH~e o :Ü;(ttlnle-nto d3S forças, 8C sentem os damn03 que
5' 1I,ú[o, e sê~lpre o que st:ecedJ; ;l,epois;le passad:, a.
e {rUe t~ por~) flvnhnr !! se e:q)CrUllcntf!o os e!1'ettos
rlclln.
e cntao que .se dao as,quebl'as, que se da tudo
ltr(';?-e~ a :'moa ou a uemora no progresso do
e H:l wc,ustrHL
que houvo entre nós uma época de grande agide <::1peculacão, e espeeuiacão, Sr, pr~5idente,
o senaúo quê eu denomino ·de inCreno. A exisde emlí3sfJ:o, a grande faciHt!ade qlH~ estes
sem rel1ex.ão para obter capitaes por cmprcsesta::; especnhlclJcs ; tinha-se como um princique a. crniB~ão era eápital, que quanto maior era a
0$18 facto maior era o capitnl do paiz, qGe o
il'JO e:'n urna. obrigação de pagar~ ma::: immiíQ:;o dn porlador um debito. Estas idéas cxage~
miÍ.os eiIeíto5: cíida um, ao abrigo deltas.
começou a c:r:jli:ahâr-sc nos bancos ,n 5,m tooos os logares
onde se C05tUIll'l dar o dinlieiro a premiO, Qual foi o resull"úo? As
dos hancos ficárilo enfraquecidas, porque
PI11 desconlo de letras que não tinhào o
de segurança (Iue, não enio o, elIeito de
lran5aCCÕ~:l cemmerdacs, nem pOOlão ser reall1.adas de
IH. época do seu vencimento. Esse estldo durou
estado ft,; lnl que ainda boje se resente o llanco
sous e!r~il0s.
o c!'tr.rlo cm que parou a caixa filial de Pernambuc,. ; o estado em quo ptll'OU (\ caixa (lliaI da Dabia; e nÓR,
:-:~ e;.t(:heIB~~rh1os um inqucrito na pl'opria caixa millr~z
de::!,. curhl. [J6de
lliio achemos uma grande quantIu~~~e de effeitos cu
de carteira em estado de segun;n;;,1. e de prúrupta r€nli~acãoj nesse estado na.tural e neces',\l'ÍJ em q\1C (:evem
, 'conforme a índole desse estabeiecimen:c, :;cnhoi'c:\,
so u'lmittião a Jescon!o letras que
:üi.o rcpi'cscnta7iio traasacçõc5 mercantis't se ([11.1:;10 operações
contra a i~dole UO sí'slcnHI qu~ se devia seguir e rn10ter;
ii1wstigue-sc tem, e ,eremos que esto c"tado não ó de poucos ttias. é t!e muito tempo.
Além' dis30, quem não c~nbecia" al1t~s da lei rle 1S60,
m(:~m(\ eln J~~j3 nnra 18l)~1, I') estarlo Hifü!lt. de n~~5as prnças
fi!! C(\raal(':r(~f)'? r(tlJ h;iit'ia: ~r. pt'f'Eirlcot(,;) um inrhdo nl';;;;!il
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I

época de que elle era mCto nessas quebras, nessa demora
O SR, f"R~U
presíd'lnte, esta ,hsposicí') .0 ncl,.\
de pagamento que se dav,io? nno se I'ia um indicio na de accordo com li nova legislaçan dos EstôdoslJlliJos, AlJi
fraque~a dos bilhetes emittidos na ôusencia de capital Jlu- lambem se dá a fallellci~; os titulos de FcguI'811ca 5;10 immcctuante. Ninguem o póde contestar. E como acttribuir-se diatamente vendidos; su"pcnrle-se o banco e o é~ere lia cstaesses elfeitos, esse mal estar de nossa indusLria e de 110550 cão fiscal é immediatamcnte considerado svndico, ou cUl'1ldor
commercio á lei de 1860, quando ella interveiu depois de ilscal da massa respectiva, Eu quero 8ómeilte la7.0r o p;ual
uma época em que todos estes elfeitos pvultaváo de uma leio; eu sei que o parai leio das legí:;hções é o melhor ar!!u'
ma.neir2. enorme?
. mento que se pÓlle tral!\lr, prinCipalmente ne~te ponto; o
Argumenta-se com o bom estado da Iiquirlac50 de u;n dos parallelo da legislaç,lo dos Est~rlo5-lJnidns, (IUO serviu de hal'll
bancos desta cOrte; e ~orq.ue isto se deu? N;10 roi porque a todo este systema que aqui [oi ~pregoado eln 101:íti, ti muit"
f)SUI banco aproveitou-se do favor que lbe concedeu 1\ lei de proveitoso.
18S0, convertendo os nClões depreciadas de companhias em
EntreL.Tlto, Sr. presi,lcnle, na dí'Scussão de alguns parr.que consistia exclusiv~mente o seu fundo disponível em ou- c:raphos do art, jo do pI'ojecto 110 o:'Çamento, eu redil'ei 110
tros titulos mais susceptiveis de prompta venda, mais valio-' nobro ministro que me diga ,e elle Mtendo necessarÍo que H1
sos e que não tinhão no mercado um grande abatimento? LJe conservem empregados atldi!los no tbesouro. E' um abuso incerto quo sim.
qualificavel; h:1 individuog que. ou forjo empregados de reNa provincia da Bahia, ]lor exemplo, nao est&vão todos os particões extinclas, ou que n;10 forão, esc achiJo adllído5 tlU
pequenos banquinhos, as pequenas caixiuhas todas em um tbeso'uro e nas the,ou\'l\rias de provinr.ia. Eu entendo Ilue o
estado miseravel? Não bavia bomens que, nlto pos,uindo Lhesouro p'óde admitti!' collnborlldores nos casos exu'ilordinamais do que 1()O:OOO$ ou 200'000;!\ no muito, el'ão devedores. rios, porem essa marcha de admiss~o de addídos só póde ter
á praça. de 1 ,300:000~, e pela iniuencia que tinbão ne,sses logar quando, por exemplo, um emprCI!arlo de cel".a condiestabelecim-entos llgur;\v~o grandes haveres, grande riqueza? cão uro emprCl(al!o superiol', sendo domillido, ni10 pódc ser
Senhores, o estado do luxo, o 8!tado das despezas que se ímn;ediatamente r~emj)l'egarlo ; ou fi re.peito dos empregado;;
fazião ero toda parte, em to rios os logares, não era 11m indi- de r~pal'tições extinctas, mas a emrrc!l'lldos que nM jlodem
c·ia da exageração de toll.s ~lg Ll'ansacçõos '! n,10 era um indi- ser jllmais empreitados aposentados, etc. 'ou empl'eg~(los (!l'
cio de grande vôo que tillua tomado o espirito de (lspeculação ? orovincias que desej,io ficar na cOrto" e se os d~lxl\ ~Ó para
satisfacões de seus desejos com excl'cicíos, e fiSFento rm
Alguns senbores crêm-se ~om direito á nossa gratidão por all?um,is rla~ estilcões do thesou! o como ndrlirlos, me parece
ter iniciado ess., movimento febril de emprczas ; mas cu attri- isto um abuso, 011 o numero dos em]lrega,lo~ nas eStR~ões
buo a elles a causa de muitas de$graças individuaes. p@rque' das províncias é sufficiente ou não: se uno li sulE.eiente ~.omo
os factos são os melbores argumentos que faJlão 1\0501h05 do todm.
dias o ouco di7.er, e quando estive na arlministr~ct\"
rou9do vu}ga,r. De repente vimos subir estes senbores de uma' recebi ll'IllltRS l'eclâmações, porque se cOllservfío 110 Lrihuí,al
PP5)Çll.0 humilde para uroa outra opulenta; todo o mundo, à do LhesIHII'» como addidos? beró. por SU,IS luzes '! os emroaneira da rã da Tabula, quiz imitar o boi ;sordo, e Ila!li a febre pregados lli' tbe50llro não os terão? ,e n1\.o Lêm, rllci! é no
que se den e em que economias sem contil. forllo inteiramente governo tomar uma medida a este respeito. Se os têm. para
absorvid.as, em que muitas Torluna~ se dp,struir:tn, apezar de que isto? para que esta merliou rle addirloR em ccrtas
outraS.8e terem elevado á custa dellas, Como, poi~, atlríbuir cíl'cumstancías e da addidos quusi pennan"ntes?
fi lei de 1860 estes factos? Como argumentar se destl\ ma- Eu de,ejál'a tambem quo !l, Ex. se dignnsse orientar·me
Ileira? Oul eu não o esperava cert.1mente, porque antes da se o regulamento d... casa da moeda ~ppl'ov~d0 por disposiçãu
tudo no homem llolitico, no bomem financeiro, a verdad~ ; a Irgislativn 50 ácha ou não ~ill execuç;lo. Consta-me que a
'Verdade li a norma nas financas; consultarem-se os factos parte relativll ao CUfl~O das moedns n:10 está cm execuçil~,
conforme alle;; se d,lo, [azel:p,m-se ilpreciaçõe~ profundas, que se pl'otexta a fal ta de abertura de mutr~s ou tnlOS. Se
llão prefunctorias, Ó obj~cto inherente ft rnissao do estadista, ó assim, SI'. presidente, eu j),lO PO'50 deixar lle deplorar fi
li rigoroso dever de estadista, priocipalmente !lo estadista estado (Ia Cllsa da moeua quP, depois de quasi tl'es R11110<,
financeiro.
ainda nllo pOde preparar os trabalbos necessarios pal'a faleI'
, Quando eu r,\1I0 de. ta maneira, quando occupo os mo- elfectíva 11 disposição do regulamento, que se acha approvado
mentos do senado neste lesto de sesstio, cleJo os meus colle- p~lo corpo legislatil'o.
gas que não tenbo por fim justificar-me, ú meu fim é esclaDizem-me tambem que existe um!! representação do rcsrecei, b repellir ainda eSSllS ideas que se querem de novo I pectivo provedor que acoima. o regulamento de hUler illtrointroduzir entre nós, n~o obstante terem sido abandonadas <luzido a hlsubordinaç,jo naqueila rCl'artiç;10, Eu o dllvldo
pelos seus maiores mantelledores.
int~irame(jte. porque em meu poder existem dous pl'ojectos
Tbiers, em uma de suas obras, diz cem muita razllo :
de regulam~nto que forilo olIel'ecldos lror esse jJrovedol' e o
" Quando um erro economico se manifesta, se propala, é regulamento se baseou sabre suas IJlfol'ma0õ~S e sobre esses
preciso que cCom toda [orça se combata, se destrúa, Jlorque projectos. O que ma parece, porém, é que o provedor nlio
os ,esuJtados .delle, quando loma incremento no paiz, quando llór1e admittir outro regulamento que não seja li sua vontade,
se uesenvolve, silo faiaes, não se podem mais remediar são o que me parece e que o rep:ulamento da casa [Ia moeda
irremediavei5 mesmo. "
'
tem um grande deleito e é nãO tel' elevado vencimentos do
Passando deste objecto a outro (felizmente o nobre minis- 'provedor, como elle desejava, á altura do. vencimentos dos
lro se acha ]ll'esente) eu perguntarei a S. Ex. como elle en- directorcs do tribunal do tbesouro I
tende a l~i de agosto de 1860 no art. 1. § não sei se !j. ou
Em todo o caso eu direi ao nobre min~$,t('O _que _o estado
6·, vou diZê-lo, na parte relativa a fallencia dos bancos de da casa da moeda não esta ao par da cmhsaçao, nao se enemissão pela falta de pagámento ã vista de suas notas. caminha para ficar mesmo atrás das casas ne moeda as mais
(Lê)
,
atrasadas da Europa, inclusive 11 da plopria Roma. O que
A minba pergunta é se esta di~posicão S, Ex, entende ponderarei li que é impossível que um in~ividuo possa RCCUapplicalelllO Banco do Brasil cu ~e S. Ex. entende como o mular dous empregos, o de lente da academia e u de proveministerio de 2 de marco de 11.162, e o entendeu co~o mem- dor da cosa da moeda; o que ponderarei, ao nobre ministro fi
bro do senado o seu illustre antecessor, que o nanco do Bra- ao paiz, é que nós nos achamos em uma posigão tal qUA, se
sil devia s~r respeitado .como UInR estalua de Jupiter, isento acaso tiver algum accidente moral ou pbysico es.se provedor.'
d?s p~eceltos dessa le!- No meu humUde parecer, é uma não teremos quem ? possa substItUIr, e para Isto chamo it
dispOSIÇã.o geral que a~range todos o~ bancos de eír~ulação; attençiio do nobre' ministro. Se. elle coJlocar qualq\ler m~~()
li falta de p~gamento Importa sua fallencia depois do pro- que tenha obtido sobre a theona a prat!ca daquellfl se.rvlç'.'
testo. ~po!ado$,)
em alguma. casa da moeda boa, necessaname.Rte n1\o parara
O SR. !l1l'I1~TnO ~A FAZEI'D!: _ Eu tambom o entendo por muito tempo.
&s$im.
O SR, MI~lnr,(! DA r,Hfr<PA : - Porque '7

0,

ú !:in. FKnn"z: _. {) nubre milli,tro afltl'a apenas; depois das

ca]Jata~ias em c,cl'íp!uratã9 e úutros lieni,;o3, aiém dv",
convencerá desta verdade, A casa da moeda, como se acha, cmpre;:ados addidos,
1i';O ',óde foruecer 1\0 estado o serviço que t11e deseja, é preU abuso que o governo tem commettiuo a respeito de noei,u ~'(:corrcr ao estl'angeiro, Veja o nuhre ministro: bOi tres meaçOe" de Illoio!' numero lia empregados, para o que nà"
41illlUti ::;H decretnu uma mulr(~ IIQva. a qual consiste mn ter está "uto~isado, e lia admissiÍo de addidos, é granue; e a
I"~ úroIla as palanas - lmperio do lirasil-, a semelhança 5cnsaçllo que devo produzir ao senado esta reflexão ueve ser
Da que se achil um outros paizes e que se demonstra como tanto maior quanto lIes;a. nomeaeiles nào se seg-uiu o preruuito Ilecessal'ia, Isso mesmo fui feito com uudiellcia.do pro- ceito UO regulamento, Eu terei Je produúr alguns factos',
H~tlor; até bojo as rnoeuas se cunh;10 pelo cunho antigo: on- perdoam-me o:! nubl'\ls sen<!·dures, é unicamente para previnir
de .ir, se viu isto? O que !!ie scg"ue é que a casa da llloeLla não u futuro; olle, pertencem á~ adll1'inistraçõe3 de dilIerentes
e"tá prl'pllrada para fazer seu serviço; entretanto g-astariio-se meus collegas,
1,3UO:000,'5, creio eu, se nào mais e v.i-se g-astanuo com
Neste rel"tol'!o se diz que n50 se deTe crear o ·logar da
C"ssa Cllsa idli. Creio que não poderemos obter a llIudar\ça til0 ajudante de inspeCIOI' para a côrte sqJnrauo das funcções dB
(~edo para esse logar da casa Lia moeuil1o quo é tüo urgente,
~tlefe ue secç<il}, ·porque o regulamento não permitte, e por
allel,tu o cont,'ato em Que se acha com o thesouro lJublico, ISSO se mencionou e~sa novo 10l?ar na tabella respectiva;
Porque se tem dado tuuo isto? E' para mim um objecto admiro tantu escrupu!o pam a côrte quando a respeito ua
digno de reparo, e que ao mesmo tempo se acba circumdado nabia e ue Pernambuco se fez o contrario; lá exiotem ajrlfie' uma nuvem que u:lo posso penetrar, Des~java, pois, obter uantes de inspectores ü1dependentes dll outro qualquer emdo liobre ministro algun3 c.clarecin:entos sobre o que 4a ao prego, separauos inteiramente, Para a nahia até· se deu o
[acto uo nomear-se um cí:.c[e tle secção para o logar du
presento a re.peilo desse edificio,
Deve-se ou nao mud~I' ~ casa ua moeda? Dele-se parar ou chole de 8ec~áo que estava inteiramente ou em commis.tIo
dar desJino a essa cilsa? Eu uirili ao nobre ministro: « antes exercendo o logar de i,lspeclor, u:lndo-se a~sim ao mesmo
de se ter acabauo a fachaua rio edificio, e.!ando promptas as tempo uou. serventuilrio:l do lUesmo emprego,
lloje já nao existe isto em virtude do fallecimento d1l ajuC"S"S para as oficinas, ordenei que se mandasse f"zer o
planu dos arranjos inr,ernos para que estas olIicinas fossem dante UO inspector, lUas consta-I:la que ha um ajudante lle
montadas; achei a resistencia mais ruele da parte do provedor inspactor separado inteiramente de outro qualquer emprego,
em querer quo eu contratasse a feitura Ue.sses an'anjos para De PernalUbuco eu o sei com certeza, 1101'0111' o antigo guardamOlltarelll-se as machinas, etc" e sahi uo mi:1isterio scm nada mór boje exerce o logar de ajudante tIe. illspector sem estar
l)oder fazer,
anstricto a <Iuulquer outro emprego, a qual,!uer secção, é
Nilo direi ao nohre ministro que elle não :;eja zeloso, não ajudante UO mópector, logar não creado,
nIas não pára abi ; ora, se dá provimento ue reitores par
direi que seja recalcitrante, não obstante "I{[um do seus actos
o autorisarem, mas creio que está muito atarefado, que nM meio de concurso, ora não. !la pouco tempo aproveitou-36
iem J1~ssoas que o ajudem, e por esta razão todas as co usas um moço distincto, ~ue pertellceu oi nossa marinha de guerra,
correm desta maneim ; ha uma morosidaue nessa repartição para o lagar de cou[ercnte ua llahia depois de um concurso;
que não se devia attender no cumprimento UO regulamento; entretanto que se tem [elto outras nomeaçúes sem concurso.
lIa C0010 que uma perturbacão que não se devia presumir, Estas nomeações até têm fcrido de frente o regula.mento e
Eu creio que ene deve tel: algum ajudanto que contri~ua usos, Em uma rela~ão, que o nobre ex-ministro da fazend'a
Jlnra os trabalhos a seu cal'go, quo o ajude, e o substitua; se dignou uar·me particularmente dos empregados interinos,
elle ~ murto pensionada, e na verda'le alli. excepto os chef['s acbei o nome I!e uma pe~sDa ~uja Ilúmeação se deu ria seguinue officinas, dos 'Íuaes dous pelo menos são muito dignos de te maneira (lenrlo Uni jorlla!). - Porto-Alegre, i" de abril
recommenuação, a respeito dos outros não sei se poderá de 1862, - « Foi nomeado 2' escriptu~ario interino d~ alfanJega desta cluade um ]ovell filho do Sr ........ e sohnnho
dar-se a mesma recommenuacão,
Eu sinto ter ae tratar de· um objecto para mim penoso, do ExlO. SI', ministro ua, , .... Ü logar pel'tencia pelo reguvem 11 ser as nlfanuei(as do imperio, mas tenho direito, e lamento (por via ue substituição) ao 3° escripturario mais
razão para o fazer, Antes da minba partida para Europa, e antigo, emquauto não fosse posto á concurso; porém que
depois me5mo, se pretendeu enxovalbar-me, se quiz mesmo vale o di:'eito?,.,' "
Ora, () re)(ulamellto estabelece a orúem das substituições:
diz& que no tempo ja lllinha artministrac~o a alfandega da
cÔl'te andou em máo estado, Isto [ui publicado na tribuna no illlpcdimelltú ou [altas repentinas, o inspector designa um
e consta-me que por outros uocumentus; - força li, jJürtanto, empregauo, mas sempre o empregado que acba mais iuoneo ;
que cesse ohjecto me oecupe, ~jas o senado Ille permittirá nunca ,e manda substituir por um moço que nao é empreque diga an.tes algumas palavras a respeito da t"bella qlle gado, <Iue 11;lu tem as h.hilitaçõcs nccessarias, que não pasregula o peswal da alfandpga da córle, e uepoi3 que ellLre ,ou pur " ..1 cunCJ;r"O. Os proprios supl'anumerari05 o regueUl rJefesa uaquillo qlle se tem dito a mel! res;leilO. Sol a lamento l'x;~e que tcnióJ 11;; Ilua!idades dalJuelle,; que devem
Illinha oe[esa não interessasse ao publico, porllue impurta preencher O~ logarc:3; mas lliH.La di::;to se fez. Ora, no meio
uma di:scussll0 sobre ml! teria que póde revclü.r algumas de tudo isto, bIlVJIII!O lo::;ares jlrovidos e n:lo creados, admittindo-Ee isto, n"0 li eslabelecer-.e anarcbia? De certo que
id6as dignas de a.J{)P\~~O, eu n~o :: faria,
Foi opinião em 1862 que o numero uos cmpriigauos ua aI sim, Eu I'lllieri" ir por diante nestas considerações, podel'il1
fandega era grande; a lei do orçamento mandou que não se citar "IQUmerOS f<letos, mas quPl'o ;;<imente apresentar uma
]lrOVeSsem as vagas que se uessem em dua~ cbsses de em- pequena amo~tra,
pregados, conferentes e e,;criptul'1lrios. Eu não sei como se
Eu irei locar em al~uns pontos que [ortIo objccto de grande
decretou isto, quando a alfanrJega naque!le tempo tinha em- discussão, mas anteg, lu'mitta o nohre senador ministro da
)lregados addidos e quando se tomava uma parte ~'o pessoal fazenda que eu ponuero que o este,do das capatazias da aluus capatazias para escripturar e [unccionar como emprega- anllega da cOrte é digno de toda a attençiio, Consta-medos de escl'iptul'ação, Esse estauo de cousas aiuua existe que mesmo os trabalbul:urCs não são aceitos sem pagãrem
hoje; e tenuo-se no additamento ao relatorio do ministerio da uma quota ou joi'} de 30i!. O facto é qhe o pessoal é supefazenda declarado que, depois das alten1cõeó feitas nos regu- rabundante e anda em parte desviado do trabalbo braçal, que
lmnentos, as providencias tomaçlas pelo· novo regulamento, li o mais importante das alfandegas, A primeira pal'te que
diminu.indo alguns dos serviços não só da alfandega da cOrte, refe!'i é objecto que exige uma indagação, tem-me .ido afircomo das aHandegas das provincias, determJllúnlo mna re- mada por pessoas em <Iuem acredito muito, O nobre ministro
uucção no pessoal respectivo, nào sei como existem ainda tomará as providencias necessarias e reconhecel'á que as
estes empr~gauos aduidos. E, na verdaue, segundo me capatazias nunca chegarão a um ponto mais lastima-vel do
consta, existem onze officiaes de descarga como conferentes que ao presente,
.vermarentes; existem guardas fazendo conf~rencias de merFui censurado, SI', presidente, ainda nessa se~são pelo
eadoriu. e navios; em toda. as sec!jões exi,tem empreg<ldos illuslre senador pela provincia da E.chia, o SI', barúil de
s~

S. Lourrnco~ pOl1uC IJO r{·gul.lHH'UlO ~d"; illf.i!l!h·~a~. (h~i.HI11·~ lidO adnltl'a, 1'01' !ue !f!{FIUO j,p:.[l [if'~;l a que lia r)o~;;!J ill:;
de estabelecer a1> COtl it~õe$ nece~~~rln~ pr,ra 'lua;'ltHW iu(;\- :I"rcrt~ S~ ,i,,;:, e qllIJ tu\lü era filho do (.mtronftlu} que (os (:111,'ifluo seI' 1l011.1Clt10 cmprcbado da a.Hilnt1ag~, (!epo}s de e:s~(!.- pregados (,3taviTo ifjt('i:'~mente de2moralisado:5; qiH:l a fi~Cí\ií"·
belccer as regras do concul·so. ao mesmo p:\::,~o estabeleCi a S(l(',~o 111l'1Ía. de forç03nmentc rcse:1Ur~sc do cmpr('go incG1\'iu;
regra de que a. plin,eiras l:omeações seriiio feitas íuderer.- e yi~rnic~osn desses ill"ll:ument:J3 d? que se scrvi", elc: de'
dentes de COnCUTl'iO.
'
Eu nu:) in\! amUlO a di2.!~r Ul11il E-O pala.vra solH',e f>S;C 11)'
As vozes do nobre semulor (lcuárão echo em alt;lwS i!ifS i pico 1 f!f,l':~ue o lium senso p.l!bhco pôde e ft'.":\'c re!Jc!\ir l;JI:s
hancoô desta casa; re45, senhores, porque? POl'ii~le o ~Hlhn" '(h.ser~~Js::i. Per, c:;rto; bnvi;~o mãos _cmíJrc:;.i\d{J~ .lílJ(' n;td
senaoor com gracrt. di6ze. (IU~ hso importil"Va di::.er :
Cllmpn(~u S{->.l.i.~;' Il~S(:res, fí GC a!.l~iHharl\'i.iO a rt'.p;:,rt!s:,1,J,· d.c.;
iUCCCSS(Jros n:1o ntnuearáõ. Uescrvo para mim só ~3:..:a
~ ELl,1; ti tiucm lSiU i!l1pU~iii'? E ,.;;1:.1 u!1\"!,; l:~~iUgC:S} c G3 ÇIW $e
dade. }) Eu niio sC'i como se pÓtle ar;:;umenla.r l·~ta lli,t;;tlr''"·t tHr.Wo tu;!;; id. \CZl'S t1";l? a Co:i'.j~";~ ctt: tu~o.,,"
_.
c em rebcão (,o r~lrrubm~nto das uifanctcgds po:.ti em C,..i:j~
O outro pf1í"Jtü G;~ ~(~tl!sa!.'ã.f) b qtL" o;'lk~r)N ql!~ St' n,tO
cucão"
tJ
~~ec ~ns-=.e O le~:11(unJ;!'o n'l pai'tJ quI.! SdC! e"Sfl
O c~ncurp,o n[íú se podia I(izer hgo no co!neço de 5Ufl ~~B- l;,lf ... ÇO : .~to é üm~ rd~l:L~de CÚ~llt~:':J ..:
cucuo, e dadas ngns, coma lmvlão, c dCVlilO );"'bl', üe\'la~ \lU eml,I,(,~Uo de ,df.'Jl,.Cg<l o p,H!e Có",
,
~e -deixar pa8sal" lnngo tempo ~em admÍUJr pessoal e por $Un. L~mhra-I.lc r;u€ u'~:a ou dnns vezes cu reCl'h:n;e.liitJl ;;\.~
fdta ficarem parados os tr .. lJd!ho,?
1"'0 se \lUZI),." 10':0 em e;':lcuç~O B rllrte 00 regula"1cl\!;
Parece Que r.ITn, os lr,lbt.lllos ou ficarii10 irJteildJl!1,mk r~lalh'a a03 ll:'fll{.l!ys COlLjuanto n~ ,1,PJ03 tIos mc"nu.:s. fl.(~"
ab~ndol!arl~s; ou .nilo podião r,s alr,tnticg~ls J'uJlccinnfIr bl':n.1 piches nito. ~c; jJablltt:ISS"'.~ll,} f'~Ojl~?~':ne 0: fl~:!~l\Hn'lI~:!to ,C;:"'I;':':;1,
FOI, pOIS, ISSO mlstcr; n:as o rer:ulamentn tambcm Cl5t"b0-! ontôflilo calt'l il~ a:ltGlI5;'":'0 ,MO UH $,},ll o !l~Cl;1na" l~lJ
leceu (Iue esses empregados assim nomeauos. ufio yoder!ão era ~~ce~3i.lr.1O ~ ._,a~. mS~I?~qç~~s...,d?s )l:~guh~l~en~cs bnasert,v.~~~
ter accesso sem qu" entrassem om concurso olri'Jcatonu:;; s~ nt~to. er.l iJII,.;CI~? flue o~ ~j api~IH:-; qUlhlto .10 .S,-U H...H·",portanto, o pl'incipio do. concurso se nchava t'e~peiladiJ, c a ~ r,m) ÜVCS:?0m c~fta forma ou .(~J."'pOSIÇJ.); Bra lH·(;Cl~lr. qut.?.i
oecessida[le do scrvico tambem se achllva satisfeita, Ora. "'lO 100:105 dos \":qn;;!:e5 se hahtlilr,s':0lJ1 pararde o mawlIrc (1<L
era um exemplo fibm=to por mim~ ('u \,) lillha achado na legis- ~ fil::rnt!a ~ obti\'csS~nt sua carLa para fH1Y~io {unçciO!lal'l,~ ,!J:}
lação do p~iz, priucipalmente lia relativa ás Gccretarias (le lera posslvel que oc tlln l:mmer:to jlal'~ outro IS30 50 Gesso;
estado.
fvr~o as mmilas UIllCi\S palavra .. ,
O outro ponto de acrus:lção se acha incerto em dOCUOle~ltor;
O que cu r;)cGnn~;z~lJa':a babret:.dc Cf;~!':iil rlJ umn cirCU!/lr
fficiae.s que cort'ern}mpt'e.s$os: (/,cnda)
~ .
~ {{UO HcomTHudl'}U o l'cgd:11nE'ntJ cril qu~ os ingpectoN.::;: ,~u
« Em geral (esta ~ecnpto em .ur:' doeU~lCnto .oulclal q~(! J alfandti;fli de::l;~err: c~)ai;: ao g-oy;'rno ..Jos ~n~bar\)~os q!10 p(,r~
acompanhou o rela~ono da comml65iiO de 1l)~ueJ'lt{J) para 0,'- \tentara {)cajret~5sem fdgUnl~5 ((:lS ~13p:;SI~;lns dil fits:::.mo rc(lmpreRos das alfandegas poucas bn hilltí:çôcs bastavão, c, som t ~~t;lam enio; fiJi i:;tl1 (l]Jj"cto i.ie uma C!!'CUI.:!l" O que eu re(,O~i:
ni~tlo dee!'~ar, P?I~c-se dizer que a falta de habi:itílçõc~,n~g.r.a)1 t11rmd:\va. .na alrafl;lc~a da cúríc ml;~c o rc~uli:lm\?liio UclWU
I{
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fOI causa IfnIH~(htlva para. qualquer llrúleHr:ento protegido,

m:'i vont~HB {la

I·t(l

OU3 r:~eí.·utürcs, itO, ponto de ?llt;U(':ll

Et1

No entretanto, para a. obtenção de um qu;.lquc:· lo!:('l,.l' Jéslas ii;:réscnt.~r em
p,;;H·.i!:() qiJC 11;10 ptiLiicasso o n~biirepartições, nrw é parco· o regu}anienlo na somma dos conho-I it~!T.!::nto (j:':C lbe tinha SiJ0 coaDJ.uo iJ~~r\.t e~amlu::11·. era mo"
cimentos que exige. ConsuHem~se os ~cua art3. 69 e 7& c, del·il';:10 na npplicn';;:G da~ p(~IHIS ~ o 11ce tU rec0.nHn~n{~~n't
l'ec?rlhecor-s~-ha que o pessoal das HHandlí.gaô ueve ser; era t3~b~:t att{:n~ [::) p;.\!'(l os empregadfls qU'3, dÚH1HH.:dos p;;a
cheIO de apLJ[!ão e subcl', companHC, jlorém, com o pessoal, rülir~a n~rcss"rit.!<1e:lt~ uC\'ÍJn l~y""tal' Oblüculo5 ã bo;,
que em virtude desse regulamento [fii Hfil',t elias nomeado, ~ e:wcuçiln do rC;::lllamellto ou ~esvinuu-lo, O m,ds é fd5~,
concluir~se-ha, que n lei põe e o executor disp5e; a moralí- COnl~letillnenlc fuho,
dade do prCcclto deslt'oc~se na perrer$ií.o do c3.cmplo. }J
Se. di6s~ t:llnbrr:.l na C~Hnarn. dos di'pntaí!i);;~ na s<uss[io d$
Senhores, a reort;nnisaciTo das aHandeg-as teve por fim a i8G2. que se ~e e:tccuta~~e á risca o reguh:.:ncnto havia Ul!i
rusão de duas granJes repartições, o consulado oa "lf,11ldeli~L !lev,wtamcl,[O do commerdo,
I~ra preciso aproveitar (} pessoHI ue anl1H:$ eHlls rcpa.rti~õ{!s, i
f,r, pn'~i~lt;nt.c, :i. :!CÇ'liJ !l:orv(}sn. !105 f4Z encarar as CQU:;[IZ
Qucrerião, os meus accugadOrC5 que cu dcmitti~se a torto e I do um mnlto Hlheto !lu fjlH! FRJ nu nHli[l;I!~le, Ar,~jm \;'i~1:;·;
(l direito todos os empregarias} nl~úns {iü5 quaes tinhão ser .. ! mü í'i15 \'í~Zi;:;; o!H htlinc'J:l ,i(:h:u' em t,líio revíJtLl,,;i1o; é ü med"
vido longos nra~os, ou 05 obrigasse 11. eOnCUftio?
certo qce'l qLW o
o tilz, ::l's6f!n pr;.dit:;~l·. a rl,!,:o:uç;lo cstf. n.}
não. O rcS'ulmnento altendeu os direitos adquiriJos. F(J,z-sc 5:.'U
i/li
que i;:) ,"Ipvuer:;,. (!e1:.::.
a [usUo, os elllpregaJos do con3ulado passárão para a alran-l r:unca t;:l
nem ~e,,,p,s ttmll!'C, th" ccrn:llu',;';;lÇ"J'
c!eg:a, e cu tire, Sr. presidente. o cuidatio do. na tllbeHa, ~sta- POl" a;;:U!H .Ü,l!5 ln!'~~;; 5ubllidi;lad0s, Muit~3 \'ei.{~S [wrg-unl.cí ~w
IJelccer um numero eqUÍ\'alcnte ai) numero de empreZ('tdos de 1n~'iw(~lur ~b (,ir;..:~d['ga tia f.úrll! cumo ia o reg'Jl ..u"!lentv n~
igual catuegoria das dua~ rcparti~ões, Como, pois, uma su" C7.CCUÇUQ, "elle me dii:i1l que ia bem, r'eu se aió llJl~:\
ascusação dessas? E se eu submettesse a concurso todos os cir'cu:n:;t:w::;:ia
m~ f..z IlÍir dê .fubl".l H1'isG: id.~t~ns ;.:!;t!;'~(I~~
empregados do consulado e da aHandeg-a ficnva a úHandcga ~u~I'd~l~ que
qU:2rl:1o incoqj(}n.ir-:,(~ Ú cumj)anhiF. r{'t~'~f~sem pessoal, e assim como podi:l. Iun~cion(tr?
ü\'a! h.lViltbs, crcl;;~ i.fHr unn t.:ü;·,lj!~;::5fjíJ !;t::; os dil'li.!ht 15
Depois) a ll1rllor plu'te do pesi-o;il era digno de toda ft por (;(ln~~~nÚ!5 dos ptili!.:cos na eíJO~f!., d:t'Íg-iri::c Ú cíJrÓl 'lima
aUençã~l erUo homens, que tiull:lo p:-estado relevantes serv!- peti::uo, r~cIí:!m(lnd(, cO:jtr~l () re~.'JI;lmento! e CO:lstnu·me ~ílte
ços, cruo homens que tmuilo Dotas íhgo:1S de ;)pl'e~:o ; passar cl!t~.s quenão opjJór-sc II ltle.1i'ljOrr:çi1o; eu l"ec{!mmeúr!cl M;
a raSQura subre todos era imuos,;ivel, e eu direi "o seo:Jdo chde (:e policia, 1,0r fii"in do minislru competente, que {omilSiO
que nunca purle mesmo fazer demissõ2s, porque me faltaviio ns nr,c{'.~"ar;H~ p;·t;:cau~·5('s; o ch{'fedep:>J:cin. Hpre~t'lltou~se ilu
as informaílões neces;;arias,
inspBcwl' ~a D1Lpde,pL e<to, lhe dL-se [Juc nuo tilllla recJ'.io,
O cbefe da aJl'andega da côrte verbalmente me disse fine do t,ousa'nli;u~a, e l;~ ("mo dia em miilha C;tS;l 1M dis,;e
havia dous empregados dignos ,de serem demillid(ls; estes que tudo c(;rrÍlt bem, c 'lua nà<J bavia I'cceiado ccu~n al,g'uma.
empregados ainda hoje existem. Ponderei a esse cbde a no
Com~ levanliLi:1enl;", senhores? do q'.ltl mimcÍl':t? E na,
cessidade de fazer elle o pedido por o!licío, e nunca mais tive pro\'incins se úel'iiQ estps fac{os? O rc::ulamel1(o que foi rleuma ropresentacito sobre esta m_teria, Nilo tive mesmo ':::5 pois rnblicalh e que ilperrel~,oou em akuma parI" o rCliu!arelações de conducla que silo exigidas pelo regulamento, ex monto de lS6D, é umJ l,ro"a de quc nuo po,'í:\ dlll',se esse
cepto a r.eSPcito dos guardas de primeira e sel\unda classe'jlevaatamer,\o, porque quasi nada ÍlllJOVOl:, e IlO que fG~ tio
R? quaes erão contradiclorias umas com as outras, e não po- novo, a cI·rtcs respeitos, tomou as p~llas mais riGorosas do
~1ll.O bem orientar-me, e por demais nã.o continhão o juizo do que. eril.o, Para qne, llOis, estí, exageração '{
"
Era uma uns pubhcacões que se deruo em um (;OS Jornacs
.mspector sobre esses empregados,
.Já se vê, pois, que essa accusacao sómente pôde fundar~ desta cõrle, c creio mesmo 'luC no I'elatorio da commiósão do
se no deseJo de dizer q\te tudo é"máo, que nada presta; e inquerito, ImalgumacGUs:\r;U6 me pôde tacar; se disse que Q
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estado da aIfandega tinha sido sempre em todos os tempos
máo relativamente aos desvios dos direitos. O Ínspector da
alfandega, que se defendia contra os ataques que lhe dirigi.
o Sr. deputado Christinno Ottoni, assim se expl'Ímiu, quiz
defender-se á custa alheia, e com notoria injustiça pareceu
accusar-me.
No relatorío da commissão de inquerito encontro tambem
o segUlntú trecho: (Lemlo)
« O rel\ulamento das alfandegas decretado em 1836 quan
do a receita geral do imperio não passava de 12,OOO:000~,
mal plldia ser auoptado a situacão presente, quando no anno
de 181:19 só os direitos de consuino sohre )5enel'os estrangeiros
importados nesta praca rendêrão H.246:64'2$, EviJentemente havia de ser intldequado li situacão o organismo regulamentar de 1836. Demai:; estava verÍficado que a. rispidez
fiscal e severa honestidade do consellleiro L. A, de Sampaio
Vianna não tinhclo conseguido deixar em estado satisrllctofio
o credito moral da alfandega. "
Visivelmente isto importa uma insinuaç:lO aos antecessores
do fallecido conselbeiro Sampaio Vianna,
Sr. presidente. eu recebi ., alfandega da cÔl'te depois de
ter passado das mãos do fallecido senador, o SI'. Saturnino
de hOUZa. e Oliveíl'1í, para. pessoas que interinamente a dirigiITo. Nas épocas anteriores ú minha adminiatraçào, se derão
as maiores monstruosidades que se podem imaginar, as commanditas se estabelecêrão, os factos mais dignos de censura,
as maiQres malversações tiverão logar; não havia escripturação alguma, não havia mesmo esses livTos-mestr~s, que
aqui se acoimllo como dígnos do serem abandonados, e que
entretanto nas alfandegas de .França se acha0 no mesmo pé
!Jue entl'e nós existem. Quem viu a alfandel(a de eu tão e a
alCandl!ga que eu deixei Sel'á juiz da vel'acidade destas palavras. Pode ser 'lue a alfandega não estivesse em bom pó,
mas o SI', conselbeiro Sampaio Vianna, que não mantinha
relações de amizade comigo, teve de CQnres~ar que alia se
achava em hom pé de moralidade, e o facto, a verdade se demonstra pelo seu rendimento,
O SR, VISCONDE DE ITADoRAHy:-Apoiado,
O SR. FEnRAz:-Os (lireitos da alfandega antes da tarifa
erão de 18 0[. ao maximo, incluindo o que se chamava expediente, armazenagem, etc., em consequencia do tratado com
a Inglaterra; os dirgitos pela tarifa forão elevados, termo
medio, do 30 11 '50 "I •. as mercadorias forão taxadas sob ava
liações exageradíssimas; entretnnto a aHandega, que no
anno anterior ao da minba entrada tinha apenas rendido
7,010,000$, eu a deixei com qnatorze mil e tantus, ou
101 °I' mais do que tinha achado; seria. isto sómente pela
nílu encia do calor e da humidade 7
i Eu não quero defender-me neste ]lonto, avalie quem quizer
e como quizer; mas, o facto é que aquelles m€SDlOS que
prometião elevar a renda mensal da alfandega a 1,600:000:;'1,
a 2,000:OOO~, etc., nunca o puderão oLter, e força é declarar
que llinguem mais zeloso, ninguem mais rispido do que o meu
successor, que avaliava o rendímenio da alrandega de.ssa ma,
neira, Acrescentarei mais que este meu successor tinha uma
qualidade que eu nito podia te!'; tinha a pratica de conferente,
a qual pratica habilita muito um bom administrador, e eu
estou persuadido de que niuguem póde ser hom inspectol' da
alfandega sem ter sido bom conferente,
Por essa accasifio tambem na camarll dos deputados se
disse uma co usa lue me espantou, (LeTlclo) :
« O SI', ex-ministro da justica foi aliás como o seu aotecessor o Sr. conselheiro Ferrãz tão illudido naquella reparticlio, sua hoa fó, seus bons desejos- forrio tão desacatados' quanto se conhece dos línos competentes que muitos
mil contos de fazendas entrárão para os armazcns, entretanto
que taes fazendas nem existem, nem nunca forão despachadas.
«O Sr. Sayão Lcbil.to: - Foi em tempo anterior á minha
administra cão, e a do Sr. Ferraz depois que Iiquidárão-se
as entradas antigas, reconheceu-se que cerca de 11,000 volu-
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Tudo isto é inexacto, Confórme O relatoriG da i" commissão de inquerito a que se referiu a 2', a escripturaç;lo
,lo mel! tempo estava limpa, ~elll mazellas, e assim era.
Quando eu entrei para a aHandega não se deu o facto de
verificar-se a falta de 11,000 volumes; é uma falsiuade, foi
ma! informado quem proferiu esta pl'oposiç<lo; não se podia
venllcar na alfandega a entrada dos volumes e a sua sabida,
porque hão havia escripturação, os manifestos não exis!ião,
desencaminhárITo-se ; tambem não existião os despachos ol'iginaes em grande numero, donde constava a sahida, não hll.via escripturação, tudo estava em um harultlO, como o nobre
senador pela provincia do Rio de Janeiro, então ministro,
pôde verificar.
O f&cto é o seguintel no desmancho de alguns armazens
debaixo do assoalho oncontrarlto-so volumes ou caixões
abertos que tinMo sido ali escondidos; disto dei parte ao
governo.
O SR, '\1SCONDE DE lT.l.BORAUY: - Apoiado.
O SR, FERRAZ: - Niio era obiecto do meu tempo; eu
mandava proceder aos haloncos uuasi mensalmente fiOi
di~er,entes armazens, e desses b'aldfiços se verificava que ou
eXIstia tu>io, ou faltava alguma cousa, p~lo (lue (isto raras
vezes succedeu \ se respollsabilísava o fiel. A escrlpturaçãO
do" livros mestres só principiou no me!! tempo.
Como pois se diz isto? Nunca se deu tal, esses 1 t ,000 volumes são uma ficção; o que eu achei foi nos pateos, nos
log'ores obscu!'oS, muitos volumes com as mercadorias já em
estado de putrefacção ou mesmo quasi petrificarias; mandouse dar consumo como consta dos termos respectivos, e os
involtorios, quando se achavão em bom estado erilo postos
em leilão. Constou-me que na occasião da execugão da tarifa
carregamentos inteiros de embarcações sabirão sem pagar
direitos, mas isto não constava de escripturacão alguma, nem
ao menos existião os manifestos. Eu não âchei archivo algum; algum daquelles que fizerão estas e outras accusações,
tinMo estado interinamente na direccão da alfandega e a
tinMo deixado neste estado.
•
Se faltavão volumes entrados no meu tempo era facU I'esponsabilisar os culpados; mas isto nlio se verifica, e se se
verificasse era mister verificar-se tambem qual a data do
descaminho.
« O regulamento é mão. » lIIas, senhores, a commissão
de inquerito disse que elle tinba ínperfeições, mas que tinha.
muito boas medidas e que tinha melhorado o serviço, que
tinba melhoramentos nota veis; o regulamento posterior é
prova de que elle nrro é tão mito assúu, Eu u[o entrarei no
exame desse ultimo rel\ulamento, [lorque isto depende da
discussão do artigo seguinte da receita; mas algumas medidas que contém reputo hoas, com outras n[o concordo, Q
entFe seus defeitos acbo que elle tenue a diminuir a receita
proveniente dos direitos de exportação e de mercadorias de
carta de guia, penso que o systema de entropos tos não .0
acha collocado sob as verdadeiras has~s; entretanto acho
que foi um servico que se fez acabar com as pequenas cou'
sas, que se notávào, perfeicoar o regulamento passado, o
qual com pequenos retoques pode ainda mais melborar.
Nunca o dei como obra perfeita, assim como não creio que o
seja o que o modificou.
Sr, presidente, um bonrado senador pela provincia de MatoGrosso. em occasião em que eu estava doente e em que,
portanto, lliIo podia responder-lhe, fallou contra a medida.
dos concursos para os lagares de conferente allegando que, sendo logares de conferente essencialmente de
confianca, demandando mais provas de pl'ebidade do que
de sabét-, não deviilo estar sujeitos ao cadinho do concurso.
Eu sinto divergir da opinião do nohre senador, eu' entendo
que, se logar ha que deva dopmlder de accesso ou de concurso ê o Ioga r de conferente, A expor iencia é em meu fafor; 'todas as veze5, em geral, que iiào nomeados individuos
de fóm das aHandegas ou das mesas do consulado e estações
de fazenda, para conferente ou outro qualquer emprego
de~ta ordem ha sempre um desapontamento; todas as v~zes
quo se tem dado, e isto principalmento 5uccedeu durante a
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administracão do nobre senador pela provincia do Rio de Ja- mas aberta a folha para dabi tirar os direitos; e como esta
neiro, a nomeação por meio de a~cesso entre os .empl'egados muitas outras cousas.
Sellhore~, isto é uma verdade, veja-se hem os empregados
quo tinbão dado provas de capacidade e de probidade, o resultado tem sido satisfactorio. Os melhores empregados da quo tem passado a conferentes pelo cadinho do accesso,
elles
existem na alfandega e são dignos empregados, embora
alfandega hoje em dia silo aquelles que passárão por es~a fieira, ou Eahmdo do consulado, ou sabmdo dos logares mle- nesses vai-vens da política, dlt ambiçãO, etc., tenha sido um
riores das dilTorcntes classes da alfandega; e alguns cuja ou outro acoimado injustamente.
morte eu deploro, que hoje Mo existem, são tambem prova
O SR. 'VISCONDE DE lrAllOllAIIV:-Apoiado.
desta verdade; um delles é o fallecido Camillo Valdetaro que
O SR. FEnRAz: -E eu, Sr. presidente, talvez pudesse
por meus consel~os fez exame no tbesouro e conlinuando a
ser fiel da aHandeg~, passou a empregos maiores até o de t· neste momeuto fazer algum remoque a alguem que consiconferente; era um emprega.do habil e de uma pro~idade a derou verdadeiro o boato que esse empregado ~e tinha desviado da senda de seus deveres, por influencia de um de
toda prova.
Isto é a nossa. experiencia, mas eu ponuerarei ao nobre seus alllígo~. E' uma injuria que se fez a esses amigos e a
~enó\dor, que é inimigo dos concursos, uma cousideraçflo qu.e este empregado quo tem sómente o dereito de ser sincero,
creio calará na sua alma: quando não lla concurso, conSi- obediente, e sobretudo bom pai de familia e llomem honrado
dera-se esses empregos como despojos dos partidos vencidos e proDo.
Ora, a condição pl'imeira para os empregos é a capaci(J então sempre ha
um movimento dedemissões, remoções, e
dade. Comn se pôde dar o lagar de conferente a um homem
de novas nomeacóes.
,
Eu desejo quê os empregados de fazenda estajão isentos que nãa cI,tende mesmo o que diz a tarifa, IJue nM põ,le
combinar algumas de suas partes com outras? Por exemplo
deste movimento político ...
um homem qull algum tempo teve armazem de lerros velhos
O SR. P"ll"NHOS : - Apoiado.
e que é nomeado co~lerente porque deu um jantar a um hoO Sn. FERRAZ : - ... que sojão livres de seguir a opinião mem que subiu a ministro da flizenda, pó de ser probo. lllDS
!Juclhes parecer; que sejão púrém llaheis, que sopo zelosos, pôde deixar (lo tm' caraciuarle, pólie ser mlÍo empregado,
Ilue scjJo probos: esta é a base do systcma de todos os pni7.cs pódo deix"r até de saber escrever, ser (juasi analllll1lueto.
mais civilisaJos. Eu per(;ulltarei no nobre senador, o Sj'S- COnlO este ba OUti'OS muitos casos. Um homem que foi coltema em conlrJrio o que tem dado? O ministro manda para Jeclor e que não saLia nada, não podia fazer uma boa figura.
conferentes, que são os melhores logares, cc/uivalentes ao Um é agricultor, é dislrahido de seus interesses agricolas
logar ue abbade no ,convento de S. Bento, seus irmãos, e vem pam alfandega; poJe ser boa pessoa, ma~ nãO tem a
seus prim~s, seus cunhados, seus amigos especiaes, capacidade nece~.aría. E onde acharemos viveiro para os
seus cllpangas (perdoe-me a palavra, parece-me que é bons inspectores ~e não for ne,sa classe de conferentes? De
moderna), seus capangas de eleições, deputados que votárão onde sahem, na França, os inspectol'es? E tem sahido holi sôu favor, etc., elc. ; e o que lazem estes homens? Dahi a mens muito babeis, como Griterin, David, Hains, etc.; lá
dous dias a administração ou os deita fOra como eon'ompidof', mesmo está isto provado. Eu tive de visitar algumas alfanou como incapazes, etc, ou desfructão seus beneücios em degas c eonvel'sar com alguns emjlre~ados; elles me dizião
santo oeio. E eu até temo que se continuarmo> na corrupção que, para os lugares de inspector deVia 111\1'Or concursai que
em que vamos, se nos possa applicar aquillo quo Juvanal di- ninguem podia serbolll im'pector sem ter sido verificaúol'; e SOl'
zia de lloma na sua satyra sobre fi miseria dos homen. de Ic- bom verificador sem ter siuoajudar,to de verificador por algnm
tra.s: que Pelopeia e Pbilomela a uns nomeava governadores espaço de tempo, sem ler tido este noviciado; e é isto mesmo,
de provincia e a outros fazia tribunos. Isto é que não desejo o que um celdlre director, Duverger, em .uma obra morlerna
absolutamente que entl'o llÓS se dê.
intitulada - A Al{afldegaFl'aMtZa-, m~Sll'OU de uma maMas vamos á eX[lericncía. Nós temos o coração prúpenso á neira irrecusa\'el.
caridade; vemos por exemplo um bomem que tem prest~do
E' prccLw ainda mais. Sr. presillentc, por uma necessiservicos a nós individualmente ou ao paiz morrer, nada dei- dade política e soeial, pôr termo a essa corrente de solicitaxandó á sua fumilia, e que esta precisa de arrimo; o que dores que colloci'io o nlillistro na posição mais infeliz que é
fazemos '? IDlm,edi!i~amente nos c~ndoemos desta posição e posshei. Quem sabe se esses artigos addithos que ,'ém ahi
nomeamos um mdiViduo desta fanllha; sabemos aC.\50 se elle não têm por fim dar uma ponte para sati;fação destas solicié probo? E' preciso aiuda ver, experimentar, e deste nosso tacões de deputados para seu irmão, de deputados para seus
passo quasi sempre nos arrepeudemos. Os outros que já aniigos, de deputado:! para capangas de eleições, de deputac,tão na repartição s;10 conbecidos, sabe-so já se são ou não dos para .... Philomella tambem dá lagares de tribunos.
prohos, não é mister experiencia; mas a respeito dos oulros (Risadas). E' preciso moralisar o pessoal da administração,
qual e o resultado? Só dão desgostos. Ha mais de um exem- é preciso deixar sómente á discrição do governo a nomencao
plo disto j qualldo estava na alfande~a, vi-me na necessidade daqnelles empregos de immediata e directa conllanga vólide pedir :l \!emissão .de um bomem, Irmão de uma capfic!dade tica. Os empregos da administraçãO das finannas são isenlos
de nosso palz, que tmha SIdo nomeado durante a admimstra- desta immerliata confianna poliliea, excepto os primeiros,
çãO de seu ir11!ào ; e, como este, ha muitos outros exemplos. jlara os quacs a legislagilo admitte isso.
.
Eu acbo, pOIS, que o eoncurso para o primeiro grâo bto é.
Vejamos a llistori~ de nosso tbesouro e thesoural'Ías. Nilo
al'U (} lagar de 2,0 conferente, é llldispensavcl, e 'que'para os s) acMo montadas estas rep~t·tições de uma maneira conveogal'e~ de l' conferente devem concorrer todos os cmpre niente? E este modo de monlar não tem produzido bons cf·
p,ados que estiverem nas condi~ões necessarias. Por outro feitos? Póde ser que l~e venba algum transtorno na nomealado o logar de conlerente demanua muitos conhecimentos' o cão dos cbeles, porque um homem pôde ser bom empregado
conferente tem necessidade de examinar as InclUi'as escriptas subalterno e múo chefe; mas parece-me que a nomeaMo de
em differentes línguas, tem necessidade de saber as matile- cheles é de arLitrio do govorno. O Iacto é que a bnsê e o
maticas para seus calculas, tem necessidade de servir-se dos systema é o melhor p~ssivel.
calcU!Oi da stel'eomelria e areometria; tudo isto necessita.
Agora wjllmos a este re.peito quaes as opiniões dos homens
Entretanto o que vemos pela adopção do systema 'lue o no- mais celebres de alguns paizes. Em 1856, creio eu, na rn!(labre senador sustenta.? Da conlerentes que lUlo sabem redigi terra loi proposta na camara dos cOlllmuns 11 id6a do concurso
uma parte para o Inspector, ha OIInferentes que não sabem para os emllregos publicas, creio que por loro Goderich ; (}
fazer uma red ucçiiO da medida Iraneeza para a nossa medida ministro da fazenda de então, o Sr. Corncwall Luvis, oppoz-se
e menos da medida ingleza; servem-se de um p.equeno, como a moção; cÍ\ou-se a opinião de Montalembel'l e elle contraDÓ? chamamos, canhenbo, onde seus companheIros mais ba- ri~u esta opinião; mas o celclebre G1adslone, tomando a
beiS fazem algumas advertencias, e não obstante o canhenho pllavra, mostrou que era nccessal'Ío o ConcurilO para todos os
erra tudo, lím conheci eu, e aliás tinha frequentado uma das empregos, excepto aquelles de maior confiança politica; mosnossas escolas, que queria medir Q papel nllo des~o modo, trou que isto necessario mesmo para il con;;erva~ão do syste-
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ma parlamentar; que o systema conll'ario acal'retaV1\ o
servilismo e o ycnatismo; que o governo "ia-sc sempre
perseguido por solicitadores famintos que urro podiJo obter
COllsa alguma pcl~s suas qualidades, mas eõrncnle pelas QUlllidades ou proteccão de outros; e dirigindo-so li camara dos
communs de uma' maneira YebClllente, perguntou á camara:
« Tomeis animar a vcnalidarte e o servilismo? Então
meltei um freio; pondo um limitte á nomeacão directa, e
arbitraria, que é systema da nomeacão sem concurso e
scm exames, que faz nascer e desenvó!ver esses "l'icios. O
homem qne se apresenta para dar provas de sua capacida de não li um solicitador faminto, n~o procura arrastarse e humilhar-se para obter um emprego, não veode sua
consciencia, n110 demanda á outrem quo commettit ullla
baixeza em seu proveito. Apresenta-se com a confiança de
que é capaz de servir á seu paiz, e corlljosamentc requer
que sua cl1pacirtade ;;pja pOEla á prova, ou em experiencla
sohre um tbaatro, onde lIem o temor, nem o favor, nem
a n!feição, lbo pólio fazor esperor outro resultado que nlio
seja o que for devido ao seu merecimento. " O resultado
{leste diSCl!rso fui a passagem da moção por uma não pequena
maioria. As palanas de Glad;tone são eloqucntcs, são fundadas na expel'Íencia e no interesse de seu ]lI\iz, e ello obteve
em re~u,tnrlo a passagem da propo,ição, .. Já Mtes lhcon
dizia que era preciso reconbecer-sc o principio da capacidade,
Jlorque dado este principio não se teria de ver mini,lros fcites
às pres;;as, por favor, que não aprescntão ao publico senão
talentos suppostos, e que nITo conhecem seus dC'lCres porque
commcttcm erros e depois do commelto-Ios ..•
Na Fronça o douto Cuvier foi o primeiro que defendeu este
princi[Jio e o propalou, Depois, em ·18Hl, houve um pro)ccto aprpsentado por d'Haus:õonviJle, Emilio Girardin e
outros em [[ue se estabeleceu esse principio. Ellos seguirão
a legislação allemii 'que o Sr. Ed. Labau!la yc traz em uma
ohrinha sobre o ensino e noviciado admini5trativos Il/\ Aliemanba.
Na Allemanha ba o concurso. Nós estamos em uma época
liberal, cu p05S0 pOI' consequencí,,- tarnbOIll produzir uma
grande autoridade, é a autoridade do celebre estatistico e
economistA, Ducpetinux, que rósidc na Belgica, que propugna pOI· essa idóa na. sua obra inti tulada fi misse/o do estado, suas l'egras e limites, o (IUal, quer ~ue hilj!\ unl jury
"e r,,] que allra 1\ capacidade de cadtt prctellrl~lllc aos empl"egos, e que estabelece isto como uma condi~ão ,le ~ida para
o syslema adminióll'ativo do partido ltheral, e ao mesmo
tempo como produetor da Jescentralisacão administrativa,
tio essencial lioje aos povos que se Jcveni governar bem.
Pódo SOl' que isto entre nós se t~nha como uma heresia,
mns ponrlernrei tambem áqueHcs que i\niUlllclltiio com a diID
euldatle de acbar-se pessoal, que no,sas acndemias de marinha e militar nos não fornecendo um pessoal esclarecido para
occupar esses empregos; que de nossa m~rinha que não tem
grande futuro deve detiviar-se uma parte de seu pessoal; que
esse pessoal enCQutrnrá bom emprego nas repartições de
f"zenJa. O mesmo se rtá a respeito d~ outras eseolas ; emllm,
Sr. preshlente, por estas o oulras leis é que poderemos preparai' a civilisação de nosso paiz o agreseut'lr-se li geracllo fu·
tum ao menos mais instruída do que a presente.
•
E quo desgraça será a nossa se progredil' esse Sistema?
Um ~ellador tem seu !lIM, o filbo à !lusa de seu pUI não Ee
applica às letras, espera sempre ter um emprego para Vivel';
a um deputado o mesmo succede; 110 minist!'o de estado do
mesmo mOllo, ou aos que o lorao; e as solicitações dessas
]les;;oils que gozão no paiz uma posição de grando autoridade,
creio que ha de muito influi!' ni!. escolha:;';'do pessoal das repartições public~s. 11 não é só para esta classe; o cultivado!'
quor flue seu filbo seja alguma cousa, desvín-o da sua indus(ria para ~rlplica·lo a um emprego publieo. E' preciso.
portanto, pôr uma barreira á esta torrente e fazer com
que somente os omprel'0S publicos sej&o o premio da capacidado, não possão ser o pasto fins ambições mesquinhas,
de taleutos mediocres ou de nullidades. Este 6 o meu desejo
e creio ~ ua deve seI' o desejo de todos nós, Dasta o qua
temos feito,
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Por exemplo, depois da commissITo de inque.rito Cez-se uma
apuraçào nas alCandcgas da côrle, forão demittido;l empregados l'l'Obos e Ca[lnzes. o n~o sei se forilo nomc~dos outros
bons; mas o sOl'Vico ao monos não mel:lOrou. Digo que [arão
demillídos empregiirlos probos porque conhoco alguns delles;
na mesma clas.e de oIDciaes tle descarga -forJ.o demi ttidos
homens que tinhllo a capacidade neceSSlIl'Ia e que erão probos ; eu não sei porque !e fez isto. Creio que isso foi como
o e!feilo de um raio que não escolhe as pessoas a quem
dúve ferir; não podia ser o a!feito de um pensamento que
se baseasse na justiça e nos interosses dI.) paiz. E, ngom que
todo o mundo pôde expÔr o seu juizo a respeito desse acto,
direi que alguns emnregad03 demittidos tem nttestados dos
proprios me"tnbros dá commissiio de illquerito.
O Sn. SILVEmA DA MOTTA:
Apoiado; pela maior parto
farão reintegrados.
O Sn. FEllRAZ: - Os despachantes têm sido reintegrados,
mas os empregados uM. Ora, mOI'alisemos est0 aeto : quando o acto do governo nivela o bom com o mào que etreito
pôde produzir ao Cuturo ? Descontenta aos bons, nM lbes da
segurança, e poupa os mãos.
Entre nós tudo anda assim; eu o deploro e direi francamente; os senhores me perdôem: [anava-se muito contra a
oligarcuia, fallava-se muito contra o systema do filhotismo,
o systmua da cauda, a oligarc!.liil. vai -se creando; vai já estendendo seu vôo, já mesmo procura imperar; isto é cousa
di!-(na de attenção. A cauda das pessoas innuantes é grande,
todo o mundo !!OCCOITc'se a alia, é seu salvatcrio ; porque?
Porque a justiça r~lta nos actos do geverno, todo o mundo
procura um padrinho, o espiritismo político vai-se propagumlo [le uma maneira extraordinal'ia.
Filhotismo I Nós o vemos ás escancras e nós combatemos
o filhotismo. Oligarchia ! Nós vêmos que ella vai-!e elo'
vanuo. Dir-se-hia que é oligurcbia de talentos dos autores
da situação nascente; senhores, é sempre oligarchia. Quando no paiz se póde levantar um homem e dizet': " O pl'esideute tal, o illS[leetor hl, o empregado tal, não póde continuar porque me tem o!fendido, é preciso ser demittido,. e
fi uando ha negação desse Iledido resulta grandes consequenclas.
O Su. SILVEIRA. DA DlOTT.!. :-Queda do ministcl'io ...
O Sl\_ FEnnAz: - Não sei se queda do ministcrio, nem
eu creio que haja exemplo de queda. de miOlstcrio pOI' esse
motivo; mas, quando se dá isso, principalmento nas provincias, p~\'ece-me ~ue a oligarchia vai-se estabelecendo.
Não desejo il oligurcbia, desejo que todos nós por uossos
talentos e virtudes occupemos um lugar llQ paiz; não desejo
eSDirito de filhotismo. Se nó, examinarmos bem o modo
po'r que os negocios administrativos do paiz tem corrido e
mosmo os políticos entl'o as pessoas de granúe merito, por
exemplo. eleitas, cscolbidas, nomeadas para este ou aquello
emprego havemos de dizer « F. não podia obter o
10l(ar de tal se não tivesse por pai aS. ; » e o diIDcil
achar um homem politico proeminente da situação pre5~lltc
que não tenha seu filho alllnlJado nas Câmaras legl:;lallvas
ou em alguma provincia. 1:;to é uma verdade, é contm isto
que uei de comhater, é este o grande Yicio da situação nascente que vai imitando todos os actos qU6 prolligava com
tanta fOrCi\ e em que baseava todas as suas aSllira\loes.
Sr. présidente, eu deverei agora passaI' a outro ponto, e
ainda desta vez tenho de pedil' ao nobm ministro a sua. attenção. E' sobre a typographia nacional.
A typographia naciooal foi estabelecida debaixo de certo
plano, e creio que muito melhorou com a administração que
cu lua d~i. A typogrrphia nacional COIU o andar dos tempos
pode·se tornar um estahelecimento lUodelo e póda occupar-se
dos trabalbos de todos os ministerios. Durante a mínha administração, Sr. pl'esidente, nessa. typographia so imprimirão
quasi todos os relatorios com excep~ão do relatorio dos estl'angeiros c uma parte do da guerra, ou talvez todo, e uma
parte de um outro. ElIa estava. em principio, mas o administrador me dizia que poderia imprimir todos os relatorios
progrcisaivamente. Alguns ministeríos mandárão para ella,
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principalmente o da guerra, alguns trabalhos que el'ito feitos
por outras typogl'apbias; a impressão das ordens do dia,
creio que Coi no tempo do Sr. marquez de Caxias, paôsárilo
para lã.. Depois, Sr. presidente, não sei por que razão, ~reio
que serã por uma razão política, os rblatorios de certos mi~
nisterios for1J.o Celtas em typographias particulares; não sei
se estou bem informado, mas me dizem que um deUes custou
perto de 35:000~.
O SR. SILVEIRA. DÁ AlorTA: - 35:000.s dous relatorios.
O SR. FERRAZ: Eu posso alllrmar que isto é nm presente
muito bom, mas não se devem fazer estes presentes com pre~
tericão e prejuizo das rendas do e.tado. Eu desejava que o
nobre ministro habilitasse a tl'Pographia nacional a fazer
todos os trabalbos dos ministuios, e (Iue nenhum acto do
ministerio possa ser impresso fóra desta officina.
Separou-se uma parte da typogral,hia para estabelecer-se
a typogralJbia do Diaj'io Of/ieial, de sorte' que DCarão duas
adminü.trações; e o que faz o Díario OfliGial? Os trabalbos á
cargo do DÚlrio Oflicial podião ser feitos pelo administrador da
typograpbia nacional com muita economia, porque Sr. presidente, umas correspondencias, umas re,postas do mini ~erio
feitas mesmo no gabinete, os trabalhos de impressão d ; ~ nediente isto é objecto que não admitte essa despem que 60 r:cz.
(J mesmo esta gazeta devia estar montada de outra maneira;
mas é que entre nós conhece~se da administração pelos erros
flue se commettem, são experiencias quo se fazem á custa da
barba da nação.
O So. SIL vEmA DA MOTTA: - Melhor era a publica cão dos
boletins olllciacs.
"
O Sn. FllflRAz:-Ajudas de custo e gratiUcacões por servicos temporarios e e:draordinarios. No meu tempo bavia para
listas ajudas de custo uma regra estabelecida em umas
instrucções, que depois forão aperfeiçoadas n9 tempo do meu
successor; entretanto, no relatorio do minístel'io da fazenda
do gabinete de 30 de maio se ponderou a necessidade de estabelecer regra sobre isto. Senbores, o md não está nas
instrucçôes, ellas são mais ou mcnos boas, está na faHa de
execucão.
Por" exemplo, neguei ajuda de custo a tres empregados, os
fluaes, tendo sido nomeados para certos empregos de pl'ovincia, vierão para a côrte e aqui esta vão com licenca, e alguns
até afldídos; neguei primcira e segunda vez; entretanto, se
lhes mandou pagaI', logo que farão admillldos na alfal1rl~ga
da cÓl'te, fluando alies não tinbão direito á ajuda de custo.
Mas a regra que se estabeleceu na lei de 1862, é uma regra
em que o governo deve acbar muitos obstacul05 ; diz-se abi :
" Nilo se dê nunca ajuda de custo aos ernl)regados· de pri~
meÍl'a nomeaçilo. » Por exemplo. a alfandega da Babia ou de
Pernambuco, alfandegas grandes, ou mesmo li alfanrlcga de
llato-Grosso se acba em máo estado, é preciso que vá uma
pessoa como inspector examina~la, reforlDa-la. e po·la. a bom
canolOho; esta nomeação de inspectol' póde recahil' em um
homem que não seja do tbesouro ou mesmo de nenbuma repartição publica; não se ba de dar njuda de custo? De oorto
que se ba de dar, e, portanto, essa regra é um emharaco. Eu
entendo que as ajudas de custo, segundo dispõe a lei do orçamento, devem estar li arbitrio do governo conforme as oecul'rencias, conforme as circumstancias; e que o governo, se quizer bem zelar os dinheiros do estado, deve ater-se a essas instrurçOes, que farão depois apcrfeicoadas. Podem não ser as
melbores, mas o governo se Imponha a si mesmo o dever de
corrigi-las. O corpo legislativo, tomando uma medida dessas,
como tomou, prollibindo que se dêem ajuda de custo aos empregados de primeira nomeacão, emilaraça o governo.
Sr. presidente, não poderei deixar de reclamar a opiniITo
do nobre ministro a respeito dos artigos additivos, quc vêm
aqui, e em .que se manda reduzir o pe5soa) das alfandegas.
rever a leglsla!i~o sobre concursos, diminuir os logares da
alfandega e abOlIr os COllcursos I E' uma contradiccii.o manifesta. Nã.O discutÍ.rei agora esses artigos, porque têm de en.
trar depOIS em dlscussilo ; é uma ofiservacão que faco ao
nobre ministro. (U Q art. ~tí § 2°, art. 26'. art. 29 § 11 e
outros, e mostra slla j.ncohercncia e cQl!lradifão.)

Os empregos de praticantes silo o viveiro dos empregados;
sem a pratica, sem o noviciado nlió ie póde ter bons empregados; equivale á classe de supranllmerarios que se encontra em todos 00 paizes. Na França, especialmente nas alfan·
degas, são os filbos dos proprios empregados dellas, dos ofnCllleS da sua forca etc., que ali vão tendo sua aprendizagem, e depois, cóm os principios elementares, com algumas
outr.as noções, preparão-se, vilo subindo ~,tornão-se bons ad.
mimstradores.
Estou persuadido que o nobre ministro não admitte os additivos que acabei de ler. Como esta ba muitas outras disposicões que o nobre ministro dignar-se-ba de estudar. Não
désejo que a sessão do senado tenha grande prorogacão, e
porisso, se o nobre ministro quizer, eu me olIereçõ para
apresentar uma emenda destacando 'fIo orçamento este raboleva. (Apoiados.) Aqui ba certas medidas que são inteiramente dIgnas de mUIto estudo e de granrle discussão; não
podem discutir-se em um di'l algumas materias destas; vejase que aqui bole-se com toda a legislaçiIo - legislacão
sobre embarcações naci.onae., lIaturalisações de barcos, âté
quel'~se que os estrangeIros posSão ser proprictarios de nossos
navios, permittindo-se contra os tratados e o dir~ito geral
sociedades em que entre estrangeiros; dcstróe-se tudo, nada
substitue-se.
Sei que é preciso respeitar as idéas, os principios da quadra ; mas isso n1l0 são principios de quadra alguma, não são
idéas que possllo seradmitlidas por homens que tenbão algufilas luzes do que é arJministraçllo. Ra co usas aqui inadmissíveis absolutamente, e eu não posso imaginar que possa ha~
ver um ministerio que com 11 cOlIsciencia tranquilla adopte as
regras, os preceitos que nestes artigos addi tivos se contém.
A press~, ou pode ·se dizer o excitamento, foi tão "rande que
atô ba mesmo contradiccões notavcis, e se nós marcbarmos
assim, EO da camara que 'está mais em COlltacto com o povo,
que deve ser principalmcnte a manteRedora dos principios de
organisaclio social, dos IIl'incipios do systcma rcpre.sentativo,
yierem éstas cousas como vêm para o senado, eu esmoreço.
Se isto for admíllida pelo ministerio, se o ministerio prestar
seu consentimenta a co usas que não se podem denominar ante
o senado pelo seu verdadeiro nome, eu' esmoreço pelo futuro
do Uleu paiz.
Na discussão
artigos additivos occupar-me-bei de
demonstrar o que
de dizer; mas, se o nobre ministro
quer poupar tempo, eu nle oifereço para apresentar ulIIa
emenda supprimintlo os artii;os additivos.que dcmaudào gran~
de discus.fio. na outros que nã.o demandão grande discussão
e são talvez essenciaes.
Senbores, eu, ao concluir, não posso deixar ainda de fazer
uma. reflexão: o estado ria nossas financas é bom? O fuluro
estado da nossa agricultUl·!I. aconselha' novas despezas? Se,
como tu~o nos obriga a crer, o estado de nossas finaucas não
é bom, se nós não podemos ter probabilidade de grande re·
curso para satisfazer os empenhos que temos, como o nobre
ministro poderá. bnnr-se com todas as despezas decretadas
dUI'aute a sua gestão?
Concebe o nobre ministro a possibilidade de marchar-se do
emprestiruo,sobre emprestimfl sem pôr paradeiro ás despezas ?
Estes emprestÍmos podem ser bem succedidos? Podem ser
vantajosos, quando continuarem e se accumularem uns sobre
os outros? Certo que não. Qual o remedio? Creio que·(j
cortar por de.pezas. Se o nobre ministJ·o entende que este é
o meio unico que temos actualmente, impressionado como se
acha da probabilidade de nossa producçã() augmcntar eu pelo
menos conservar· se estacionario por algum tempo, peco a.
V. Ex. que mand~ rever este Ol'eamento. O mimsterio éstá
habilitado para fazer as despezas 'deste anno, e no principio
da sessil.o futura podemos votar o orçamento com as idéas
luminosas do nobre ministro. Cerceie as despesas da gueTl"a,
cerceie as aespesas da marinba, cCI'ceie as despesas de fortincação e armamento .•.•
O SR. VISCONDE DE !uJ)ilnAny: - Apoiado.
O SR. FERRAZ: - Cerceie as despesas das capatazias das
alfandegas, mande· as bem fiscalisar que são enormes; procuro fazer tudo quanto é possivel para que ao monos os sa·
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crifieios não sejiio tão grandes como me parece que se tem
demonstrado.
Eu, na auseocia do nobre senador pelo PariÍ., tomei a liber
dado de citar sua opinião.; mas eu agora, em resposta ao
fiIlbre ministro, o aconselharei que veja o relatario do nobre
senador pelo Pará (Iue, não obstante se lhe desenhar no h~
risonte uma perspectrva de estado financeiro a melhor POSSivel, dizia: «Nós não nos devemos confiar ni!so, devemos
deixar margem no orçame?to, porque esso .esta?o nã~ parece
duravel e é preciso prevemr o futuro. " Sim, e precIso prevenir o Cutllro, é preciso que nó. não vamos tão além nas
despesas.
Nós temos Ceito muitos sacrificios; esta sessão ba de ser
assignalada na historia como a sessão mais custosa que tem
havido, porque, ao passo que o orçamento se tem demorado,
ó\S despesas por meio de resoluções ou de decretos têm
aUl!mentado. (Apoiados.)
lllallde examinar o nobre ministro o estado dessas companbias de navegação para as quaes passárã.o favor~s ne;;ta
ses,ão; creio que ha exageração de favores: .Não fallel a re~
peito de algumas, porque .não esta,va. hablh~ado; ma~ hOje
sei que ba exageração. Amua esta nas maos do mllll.sll'O
remediar isto, porque as concessões fcitas .dependem aInda
de contrato. Consta-me até que uma companhlll de fi1\vegaçao,
que é hoje inglp,la, não. ten~ seus estatut.os appro.v~do~ pelo
gover~o d~poi~ que fOi c~dldo, .ou vendidO" o prIVIlegIO aos
propnctarlOs wglezes; e preCISO vêr estas cousas, não
desejo que a naveg-ação de cabotagem a vapor fiquo nas mãos
de estrangeiros. Talvez mesmo que a companb1ll. do Para·
guay, rara quem parece que vem aqui uma medida inteiramente de favor, não () merece".
O SR. FERREIRA PENN.I.: - Vem em projecto separado.
O Su. FERnu : - .. " porque dispõe pejo menos de 23 '/0
para dividendos anrluaes.
.
O SR. SILVEIRA OA. illoTU: - A' custa da subvenção.
O SR. Fl!:RMZ : - Naturalmente, porque os oulros meios,
que rlla tem à sua disposiç.'!o, não lhe podem dar .muita cousa. Veja-se tambem, examine-se bem a cOilipanllli1. do Amazonas; tenho medo que sellS navios vão ao Cundo pelo peso
de ouro que lhe dá o estado.
.
Senhores, por Uhl nós faromos muito.. O nobre s(lnl'ldQr
r\isga, e disse muito bem, que era precIso
bom emprego
!lo pl'oducto dos impostos. __ .
E decretar bem as des·
'0 Su. :'IINIST~O DA F,\ZIDDA. :
pesas.
O SR. FERl\.!.Z:- .•• e decretur bem as despesas: reveja
este orcamento. Eu não posso por maneira alguma . levar
em boi conta que o ministerio passado, que eu apoiava e
onde tinha amigos, podasse-nos Cazer presente deste orçamento.
O Su. SfLVlllllA DA MOTTA:-E' monstruoso.
O SR. FERIIA.Z:-Os nobres ex·ministros, na posição em
(lue se acha'fão, reunindo em torno de si o no parlamento
um circulo de numerosos ami[:os, com uma camara a meu
ver doeil, podião fazer um grande serviço ao eetado;. se não
o fizerão é porque deixáriIo tudo ir á matroca, sem (I!recçilo.
A camára do que necessitava era de uma dil'ecção; $0 esla
rlir~cciio e\la tivease, estas cousas, que nós observamos, tão
impeaeitas que se aoMo no orçamento, não vinhão.
O Sn. Slt VEmA DA MOTTA: - O ministerio ha muito
tempo que não tinha maioria na camam.
O Sn, FElln,,7. :
Devia ter.
O Sn. SILVEIRA. DA '!UOTTA :
~Ias não tinha, o Cneto o
demonstrou.
O SR. FERRAZ: - NIlo sei porque; não posso suppÔr '[ue
a albeasse. Dias, emfim, não quero mais progredir, desejo
que se vote o artigo da despesa, creio mesmo que não tomarei oull'a vez a palavra senão no artigo da receita para
CaEer algumas reflexões sobre alguns pontos, os quaes,talvez,
poss[o servir ao nobre mintstro. Algumas cousas que tenho
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dito nesta sessão não são em desCavor do nobre minis!ro ....
O SR, ~lI:'i(STnO DA FAZENDA:-Agradeço muito.
O Sn. FERR,IZ:-.... desejo-lhe toda a Celicidade, desejo
prestar-lhe os llleus servicos na mesma quantidade e qualidilde que o nobre ministro' me prestou durante o meu minis.
teria.
Ne.ta occasião o Sr. Candido Borges deu conta de baver
cumprido a sua missão a deputação encarregada de felicitar
a Sua tlagestade o Imperarlol' no dia 7 do corrente, anniversario da indepeodencla do Brasil, proCerindo, elle senador,
como orador da dita depulacrío, ante o mesmo augusto
senhor o seguinte:
•
DISCURSO.
« Senhor! - Da factos !.io notaveis na vida das nações,
cuja simples enunciação é suficiente para Cazer-Ihes avultar
a pompa e a excepciunal grandeza.
« Não admiraria que uma potencia, para a qual os seculos
tivessem accUlllulauo e desenvolvido brandes elementos da
poder e de accuo, ostentasse soherania de vontade e prodígios de forca; mas !Jua ullla colonia, ainda na infanci}l da
existencia, 'solte de improviso o grito da independ~ncia, o
firme o estandarte de sua nacionalidade, é, sem dUVida, UI)l
destes grandes \riumphos quo só á posteridade é dado aqUI'
latar.
" A apreciação, senhor, de mo grande feito desperta em
todo.o Brasil o sentimento profundo do veneração e reconbeclmento que consagl'ani sempre á memoria do grande
rei, que na magnanimidade dos seus sentimentos, e no poder
soberano de sua vontade, achou todos os elementos de Corça
de união e de heroismo, que erão indispensaveis á reatiznçllo
da grande obra, cujo nnniversario saudamos hoje.
« Na contemplação, Senhor, do feito glorioso de 7 de setembro de 1822, o Brasil não vê só o acto de sua independencia, porque ncHe viu tambem o codígl generoso do suas
liberdades com a fundaciio da monarcbIa constitucional representativa. E essa fundar,ão, que perpetuará a dynastia do
Vossa nlagestade Imperial, que identificará a realeza com o
povo e o poder com a libenlade, Coi uma promessa de progressa e de gloria, que Vossa l\Iugestade Imperial tão sabia
e dignamente tem !abido cumprir. Não admira, pois, Senuor,
que o Brasil inteiro procule boje fazpr cbagar ao throno de
Vossa rdagestade Imperial as deilionstracões de vivo jubilo,
com as uomenagens de seu respeito e dê sua proCunda gratid,lO, e o senado, que IJo desvcladamente [Jroeurr. sempre
corresponder ao voto da nacão, nos envia a depOr nos degl'áos do turono de Vossa ftlagestade Imperial as vivas demonstracões uesta gratidão, como os ardentes votos que faz
[leia saúde e prosperidade da fmnilía imperial, na qual vê
penhor seguro de sua grandeza e de sua gloria, e garantia
efficaz de sua indepcndencia e soberania.
« Em 7 de setembro de '1861. "
Ao que Sua ~lagestade o Imperador 50 dignára respond.er
« Podeis manifestar li camara dos 81'S. senadores o ViVO
juhilo com que me associo ás suas congratula!}ões pelo anniversa rio do dia mais glorioso para a nação brasileira. »
O Sr. presidente declarou que a resposta de Sua Dlageatade o imperador era recebida com mui\) especial agrado.
O -"'.'. millbtro .In lllzelld.. pronunciou um discurso
que IlUblicaremos no appendico a este volume.
() M.·. lI"aranbos pronunciou um discurso que pulllica.remos no appelldice a e:te volume.
Proseguindo a di,cussao da proposta do ?rç~mento, ficou
adiada a discusSiíO pela hora, e o Sr. preSidente Jieu para
ordem do dia seguinte:
la parte. - 3' discussão da proposta do poder executivo
sobre i1. concessilo de um credito de '2,586:000"J para cumprimento da lei n. 1,217 de 7 de julbo do corrente afino.
'2' parte. -3' dita da pro\lOsiçiio da. cnmara dos Srs. deputados, autol'isando o ~overno a mandlH' passar c~rta de
cidadão bl'asil0iro a Dernar!lino José Ferreira Rodrigues e
outros;
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1" dita da. proposição da mesma camara, determinando
que os passaportes par~ paizes estrangeiros serão regluos
]lei!, lcgu;lar;ãO que vIgora sobre 05 passaportes para o in·
tenor do palz ;
. Continuação da 2' discussão da proposta do poder executiVO s~bre ~ fixaçuo da despesa e orçamento da receita ge·
ral do lmperto, deveudo essa discussão comecar ao meio-dlll
ou antes.
. '
Levantou-se 11 SC5sao ás 3 1li horas da tarde.

O SR. ~Ilnn!z:- Es~a matcria é uma materia importante,
que demanda dlscussao; creIO mesmo que ha expectativa
sobro o resultado d/lste projccto. Eu me vejo pois na nccessülade de jlcd~l' a V. E:.:. que se digne de re~omm;ndar ás
nobres comnllssoes pressa na apresentacão do resultado de
&:lUS tmbalh,)s; e eu dcscj~va mesmo safier quaes OIS razões
{lue têm lIa'1I10 para que alie não tenlJa sido antes apresentado.

O Sn. SILVEm .• Dl MonA :-0 parecer esta dado lia muito
tempo, está com o Sr. 80uza Franco.
O SR. SOUZA E MELLO: - Peço a paiavra.
EM 10 DE SETl\lnIBIlO DE 1864.
'.0 Sft. PlIESIDIlN11l: - As cOnlmissões ouvirão ..
PRESIJ)ENCIA DO SR. VISCONDE DE ADABTÉ.
o !!:ir I<o"z" e IP1!cIJo : - Eu queria dizer alguma causa
SumURIo. - Expediente. - Officio do presidente da provincia do Ceflrá; - Ordem ~lo dia,. i" jJarte. - Concessão de sobre este oujoclo, queria dizer o que é que ha sobre esto
Cl'edlt~. - :SOl'tClO. Naturallsaeões. - Passaportes. - parecer, yonjuo me parece que !la o que quer quesfja de
Discurso e requerimento do Sr. Silveira ~1l l\loUa.-Di$cur- InCrepi'ç,w as commlssões, e ellas têm o direito de dizer
50S dos Srs. Dillltas, !'imenta llueno e Ferraz.- 2," parte. alguma cousn.
?rçaluooto. da fazenda .. - Leitura do autogralJho !lo
O SR. rlltsIDENTE: - Póde explicar.
pro)ecto de 1m sobre o credilo.- Dou$ oíIicios do ministc- . O ~n. SOUZA E nhLLO : - Logo que o projecto foi remet!'io d? !mpcrio, a~oDlp~nhalldo autogral'bos -Outro officio tl(lo as dUils comol!sElies convidei aos membros de ambas
do IDlIIIstcno ú{l lmpeno.- Pllrccer.- Discursos uos tirs. ellas 1.:ara termos uma conferencia, e reunimo-nos quntro,
lisconíle de ltaboJ'illly, Ferreira Penna e Paranllos - En- dou; nao puderão flsslsllr por motivos muito justificados. Os
cerramento da discussâo.- Declilrnç;lo do SI'. presidente. Itlwtro conco;dál'ãO nirs hases do parecer e incumbir~o-me do
A's 11 boras da manhã,achando se pre6entcs os Srs. sena- formula-lo. No (lia seguinte u(Jrc5entci-o fi um dos meus
dores visconde de AIl,aeté, Fcrreira Pelma, ,'isccnue de S,pu- collegfls das duas commis,ões, e depois di,to nada mais
Cllby, ~Clxml'a. de l?ouza, "ISCO!H!e de Suassuna, Pompcu, soube .. Por. conseglllllte, pelo que me loca, immediatamente
bar ,10 oe Muntlba., Visconde de Itaborahy, llerraz, D. Manoel, cumpn aqUlllo que eslava 11. meu alcance, que Coi convidar
CuulJa Vasconcellos, marquez de Ilanhaem, barão de S. Lou- aos meus collegas para conferenCiarmos e formularmos o
renço, Souza e Mello, Araujo Hibeil'o, Jobim marquez de parecer.
Olinda,Dantas, I'ar~nhos, Dias do Carvalho,'Nabuco, FonO Sn. I'ftESIOEr\TIl declarou que ia-se officiar ao Sr. ministro
fieca, Dms "lell u, Rodrigues Silva. Carneiro do Campos
mlll'quez du Abrantes, marquez. de Caxias, Souza Queil'oz: do lmperlO para so saber o dia, hora e logar em que Sua Mabarão de Antollll1ll, e Zacbanas, o Sr. presidente abriu a gestado o Imperador se oignal'ia receber a dita deputação,
sess1\o.
[CUlTAS DE NATUnAL1SAÇlo.
~omparecõl'ão logo depois os Srs. Candido Baptista, Sil
Entrou depois em_S' discu,sl\o, e foi sem debate approvada,
'VClI':J. da Motta, Furtado, i'lll1enta Bueno, visconde da 1I0a
para subir á sancçao ll11penal, a proposicãO da camara dos
"ióta, barão lIe l'irapama. e Souza rl'nnco.
d~pUI~dos, q.lw. autol'isa o g~vel'ho a man'dar pussar carta de
F~ltárúo ~om causa pUEticipadn os Srs. Siqueira e Mello, cl,)auaü bramell'o a Bernardmo José Rorll'igues e outro~.
burao de Coleglve, bal'uo de nlanllm, barão de Qunrablm
SeguIu-se em 1- discnsfilo, e sem debate passou para li. 'lia,
Candido Borges Eusebio, Paula Almeida, Paula Pessoa AI: em que entrou, li propoflção da dita camlim determinando que
meida e Albuquerque, ~lendes dos Santos, Sinimbú. ~l~rl'a, .os passa portes ~uro paizcs estrangeiros serão regidos pela
Souza RanJOs, 11crnandes Torres, Oltooi, visconde de JClju( Icglslaç[lO que \'lgoro, quanto aos passaportes para o interior
tin~ünll?, e visco nu e do Uruguay.
do palI.
rol lIda e approvuda a aeta da sessão antecedente.
. o ~k. l!>i!nf!'G.';n l'.1<oUa:-Sr. \Jresi~ellte, este proO SIl. 3" SECI\I.lTARlü, servindo do primeiro, deu conta do Jceto traz unja altera~ão em urna parte importante da nossa
seguinte:
leglsla.çl\o policwl, e me parece (Jue esta alleração a respeito
da legl,le~iio subr'e plissai'0rt~s tem ainda mais importuncia
EXPEDIENTE.
Officio, de 12 !le agosto ultimo, do presidente da provincia ho{o, porque ~ucces8ivamellte a nossa,iurisdicçãO nacional
do Ceará, acompanhando dous exemlllal'cs da estatistica da vai solfrende ~n"asõe$ e .quebras: O direIto de dor passadita provincia, ()rgani~a(la pelo Sr. senador Thomaz Pompeu portes para (lalz estrangel! o, crClo que deve ser conservado
cOnJo_ um resto da jurisdicção que nos fica a respeito de
de Souza Brasil. - A archil'ur.
relacoes externas.
·.ORDElIl DO Dl;L- l' PARTE.
J.~ se estendeu ao estrangeiro. o direito de "iajar no impeno sem pa;;saportc j agora quer-se fazer uma alterarão na
cnllDlTo SUPPLEJIlENTAR,
re!ativa aos I,as>.aportes para paizes estrangeiros,
Entrou em 3- discussão, e foi sem debate approvadu, para legislação
parece que nós não del'~mos "atar este projccto sem
subir à sancção impcr;lll, u proposta do poder executivo Me
exnme desta casa, pOl'que vamos votar sem conheciconvertida em pl'ojecto do lei, concedendo um credito de algum
mento da altcl'açiiO que se quer fazer, ou ao menos do
~,lí86:000;;; ]lara o cumprimento da lei n. 1 ,2 li de 7 de ju·
alcance que cUa pódc ter_
lho do corrente allno.
,
l~' já (Juasi que um precedente da casa mandar estes proEm seguida forilo sorteados os Sr. Candido Baptista, D. jectos <lO eXl,mc de umil eommissito, sempre. que se trata de
lIlanoel, Dantas, Nabuco, Souza Queiroz, Souza e Mello e alterar uma ICt:L,Jação cm vigor; vou manelar, pois, á mesa,
"isconde da Boa-Vista, para li dcpUIJCão que tem do apre- um rctjUCl'lmcllto, pa: a que o projecto seja remettido á com·
sent.ll' Q Sun. Map,estar!c o !Olpel'<ldor o referi/io decre!o do mistão de legislação, para dar o seu parecer. Não é mesmo
crMito, e bem assim Ilnra Jledir respeitosamente ao mesmo estH a uGlca alleraçã<: (!ue devemos fazer na legisla cão sobre
augu~to s~nhor a designoç~o do. dia, hora e logar da sessão passaportes. e as filcllldadcs que estabelecermos ucvcm ser
do encerramento da presente sessão da assemhléa geral.
""ClprúCl\'j e então melbor ó que uma commissão conside6 It!r. I<'Cl'l'az: - SI'. pl'r.sidcnte, o projccto relativo ao rando o {'bjeclo, !'Ilcul'nndo-o nerfcitoOlente, orrereça alguma
e
prolongamento da cstraua de Cerro de D. Pedro 11, c as ou emenda, incluindo nella as prôviuencias que são nccessarias
tras obas de estradas de re1'l'O, foi remeltido ha algum tempo sobre este (11)ccto, e as condicões de recipI·ocidade.
às nobre. eommissões de fazenda e cmprezas privílegi,ull!s.
Neste senltdo vou mandar o' requerimento.
Foi lido, apoiado e posto em discuwlo, o baguiole:
O SII, SIL~JlIRh. DÂ DlonA: - Apoiado.
WO" I!Icssão.

,
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REQUERIME1iTO.
dividas no paiz, ou outras obrigações por satisCazer, e
" Requeiro que o projecto seja remettido á commis,üo do ausentar-se sem conhecimento, nem meios da accITo da
<Iuturidade pora impedir a sahida.
•
Iegislaçào.-Silveira da JlIdla. "
Em todo o caso, julgo muito pl'lldente que esta resolução
" !.... Dalltas:-Sr. presidente, eu li boje, e bem tarde, viÍ iÍ commissão, o 4ue seja ouvido a respeito o nobre minisem minha casa a ordem rio dia, e entilo é que sou'De que ti- tro d<l justiça, porque este DCtO nüo é daquelles que se
nha-se dado este projecto par<l a discussão de hoje; portanto, deeretão Bem ouvir o ministerio; importa muito á accão
nao livo occasião de consultar a nossa le.gislação antiga e administrativa. Então e relleetidamente que sa adopte o que
[OI' mais convenienta. Por isso e por outras razoes voto
modcrna a este respeito. Todavia, direi alguma cousa.
Consta, e todos nós sabemos, que depois Jo exmnplo dado p~lo requerimento do nobre senador.
pela Inglaterra, todas as nacues civilisadas se dispõem 11
«} ~'•. Il'C'·l"lll": - Eu não me opponho ao requerimento,
imita·la acabando CQm os passaportes, que certan,ente ón ma. não desejo de maneira alguma que se adoptóm os prinmaior barreira que se pódQ Cazer á industria e ao commcrclO cipios que os nobres senadores acabão do estabelecer, isto é,
e á circulação de todos os povos que se vão tornando cosmo que nós celebremos cOllvcncões com os dilfcrelltes paizes sopolitas; depois do tratado Ceito entre a Inglaterra e n França, bre esta Il'lateria.
•
para acabarem reciprocamente com os passaportes. esta ultima nacão Cez tratados com a Belgica e com a llespanba
o Sn. PmENU BUE~O : - Seguremos ao menos a reciproe com á Suissa a respeito de passaportes. E se a alguma cidade.
nacão intercssa mais aCilbar com c·ssa instituicão yexhtoria
O SR. FEflHz: -!!:u desejo, SI', presi,lente, que a nossa
de passaportes, que nenbum bem traz á sociedade·senão um lu·
CI'O par::t a policia, é certamente ao Brasil, que precis<l de legislação seja Ceita conforme os nossos interesses,,,
população e qu~ pur isso prccisa de Cacilitar todas as relações
O Sa, PIlIE~TA BUENO: - Apoiado.
entl'e os diversos memhros da Camilia humana.
O SR. FoRnAI :- ... independente de convenções, porque
Entretanto, ~r,presidente, achava conveniente que, em VIZ
de passar esta lei que discutimos, se dcs,e autuI Ísação ao os resultados das convencões para mim sito fJuasi sempre Ca·
govorno para regular este negocio da maneira mais liberal taef. Eu entendo que nós devemos estabelecer sob boa base
IUeflllO se COSSQ necessario Cazer o tratado com que com a legisltl~ào a respeito dos passaportes, uttendendo mesmo
merciamos, exigindo a mesnm reciprocidade, e porque não ao que acaba de dizel' agora o nobre senador rclativam6nte
havemos de conccder ao governo que regulc esse negocio? á:luelJes que se quizerem passar para paizes estrangeiros
HOj'l um inglez, um belga, um suisso entra em Fransa e não senrlo devedores,. Este princi[JÍo eu admitLo, mas estabeleçase Ibes pede passaporte e vice-versa, e não seria um gritade mos por lima leI Independente do convenção com qllalquer
bem pai!a oS brasileiros (lue viajassem em todas essas outro paiz ; e pó de-se dar mui to bem que, depois de passar
naeões livremente?
esta lei, o governo per meio de reversaes li'ate com alguns
Senbores, a França está disposta <l Cazel' tratado com todas governos; hasta isto. Creio mesmo que, independente disto,
as nações ácerca da' abolição de paôsaporte, e estabelecer na todos os paizes depois de estabelecida estil legislação Cran,
m<lis larga escala a liberdade locomotiva como um pensamento queaniõ o mesmo que nós Cranqueamos aos seus subditos.
E' ver>lade que na França, em um ou em outro logar (não
ci vilisador.
EII avento esta idéa, que se dê Caculdade ao governo para é em todos os logareE), exigem-s~ os passaportes dos brasiregular esse negocio da maneira a mais liberal, cuja dispo- leiros, mas por uma mera formalidade; daiJi resulta muit~s
skão é muito acanharia. Convém muito que se conceLlão veus que as viagens s;;o embaraçadas. A mim Sllccedeu isto
es"tas regalius aos estrangeiros, e que elles tambem n08 COII- em illarseille, e não pense o senado qlle Coi para examinar
quem eu era, foi sómente para passar no registro o meu nocedão.
me, <l minba procedencia, a minba origem, o meu destino, etc.;
O SII. FERRAZ:- A França exige a reciprocidade.
não hOllve mais cousa algllma. Entretanto, cb~!tando eu ás
O SII. DANTAS:- Por meio de tratados; e porque razão 7 bol'ils da noite e tendo de partir ás 10 para Paris, vi-mo
não havemos nós de Cazel' tambem tratadus a este respeito, muito embaraçado, e Cai-me preciso o Cavor de um distillcto
quo mal nos poderá vir dahi ? Ao cuntr:l.I'io, muitos bens, não cavalheiro empregado de policia, que cbegoll á estação resé pequeno beneficio o poder um brasileiro viajar na Europa pectiva, tendo cu sido muito maltl'atarIo pelo empregado qllo
livre de tantos incolllmodos e despezlls ~
ali se achava,e que até me di%e qlle sabisse da casa, porque
Faço estas rellexões unicamente; não voto contra o reque- ell exigia que se me visse o mell passaporte para não perder
rimento do nobre senador, e a comlllissão tome isto em con- o trem das 10 horas,
sideração.
Eu trago isto unicameute para quo o senado e o paiz so
® !!Ir. Pimenta Bueno: - SI', presidente, direi por- compenetrem de que aquillo que os estrangeiros atlribuem a
qllo tenho de votar pelo requerimeDto do honrado senador nós se dá no territorio de suas nações. Por exemplo, todas
essas minlldencias n<l bagagem dos passageiros, de quo se
para que o projecto vá a um~ commissão.
.Eu tambem desejo que se Cacilitem as formalidalles dos nos aceusilo, so dá em Londres, em diJferentes portos da
passaportes, mas não quero tirar toda a acção do governo, França, na Belgica,etc" co~Corme as pessoas, e ás ve,zes, n,rro
Pela resolução qual está, o governo fic<l ató sem liberdade. obstante isso, se Cazem mUitas outras cousas, vcrbt !ll'alta,
Se, como bem ponderou o nobre senador qU0 precedeu-me, o na alfanclega de Kebl até um cbale do renda d2 lima senhora
governo for convidado a fazer um tratado, a respeito de duas nOSS<l patricia, a Sra. haroneza do Quarablm, esteve em
ullIa: ou nITo o Cará, ou violará umã- lei do paiz ; nem esse é termos de pagar direitos, não obstanta ter sido já IIsado.
o IInico dos inconvenientes da resolucão como ella está for- Dabi póde-se deduzir que-c.i 6 lá más fadas ha.
mulada. Em relaçãO aos paizes COlU quo o governo quizgr
Finda a discussão, Coi approvado o reqllerimento.
fazer tratados, a legisla~ão delles suggerirá diversos expe2' PAUTE.
dientes, e bom é que o governo tenba a Caculdade de escolher
o melhor; em relação áquelles paizes com que o governo não
.
fizel' tratados, tamhem é pieierivel que elle teuba uma acção ,Estando presente o Sr. ministro da Cazenda conlinoll a
mais ampla para que procure alguma reciprocidade fi favor dlscussào, que ~,'ára adiada na sessJo antecedenta, do
dos brasileiros; não devemos cuidar só llos estrangeiros.
ar!. 7' da proposta do orçamento ,:om as emendas da
CUlllpre notar aind<l mais uma circumstancia, e é que nos camara dos dellltados e as oITereCHlas no senado.
«) ";1', 'l'iseonde de I!tabol'uhy pronlluciou um dispaizes (lue ~:tão bem .organisad_os, que têm ,lI!l1il polida
VIgilante e 1'I0o.rosa, po~e a. acçao da autondade s~bre o s .
bl"c emos o. apnendicc aeste volume.
n
r
..
passaportes ser mullo nIals liberal do que em um palz novo CUlSO que pu I ar
como o nosso, frequentado por muitos aventureiros, qlle
!!Ir. Fel'l'eil'a Pcnna: - Tendo o nobre mInIstro da
podem-56 ausentar com c3Jlitacs alheios, ou deixando fazenda declarado, em resposta ao Jlluótr6 senildor pela pro.
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"ineia do Rio de Janeiro, que o governo não pôde propOr,
nem aceitar reducção alguma da somma consignada para as
despezas do exercito no exercício de 1864-1865 depois de
haver o poder legi.lativo julgado neeessal'io o numero de
1~,OOO ~raç~s de pret, ultimamen.te fixado para cirrumstanClas !lrdlnanas, parece-me convemente fazer uma ohservacão,
que poderá ser ainda attendida quando se tratar da 3- -dis.
CUS~ão do oT!;Ilmento, e vem a ser, que lia vendo o governo
pedido na sua proposta para a vorba - Quad'l'O do ea:ercito - a somma de 7,36<i:G82plí50, na qual se incluia a de
4,653:891~550 para 20,000 pracas de pret Clll circumstancias ordinal'ias, e tendo-se fixado sómeote 18,000 pracas,
não se abateu daquclla primeira somma toda a quantia êor
respondente a esta reducç!i.o, mas sómente a de 269:719;;'ílGO,
conforme a emenda da camara dos deputados que o senado
approvou em 2,> discussãO, devendo por conseguinte baver
nesta verba não pequeno excesso de credito, além do que ba
de necessariamente resultar da dilrcrellca entre a Torca e!l'ectiv" e a !ixada pela lei.
• ,
•
Quanto ao Diario Officilll, reconhecendo não só a conveniencia, como tambem a nece~sidade de mante-lo, pretendo
votar a favor da emenda do meu bonrado amigo, senador
pela provincia de Miuas, que consigna a quantia de 40:000;8
para sua publicação, mas entendo que esta cOllsignação deve
ser distincta e separada da verba-TypograplJia Nacional-,
para que a todo o tempo se possa mais facilmente conhecer a
despeza que se faz com aquella folha. ..
O Sn, DIAS DE CAnVALRo : - A minha eménda distingue as
duas verbas de despeza.
O SR. FEDI\J::lDA I'ENNA:
Diz a emenda: (lendo) ({ Ao
§ 12 do art.
Typographia Nacional, inclusive tO:OOO~
para a publicação d9 Diario Officiul-190:000Jl". »
O Sn. DIAS DE CADVALno; - Portant?, não se poderá gastar mais de 40:000:$ com o Diario Onicia!.
O SB. FEnREIRA PENNA: - Sim, sonhor, concordo; mas
poder se-ha a pplical' á outras despezus da typographia qualquer sohra que porventura haja da consignação para o Dia·
rio, e, além de enxel'gar nisto algum incunveniente, entendo
que esta doepeza está no mesmo caso da da impressão das
leis, regulamentos, relatorios, e outros actos; para a qual é
de costume consignar no orçamento de cada ministerio quantia especial e distincta da votada para custeio da Typogrupbia
Nacional. Toda via, votarei pela emenda tal qual se acba
conccDida, se se dcclarar quo em virtude delJa deverá a
publicacilo o administracão da folba ollicial ficar inteiramente
a cargo' da Typogl'upbia'Nacional, reduzindo-se assim a dospeza, que presentemente se faz com uma nova otlicina estabelecida, segundo me consta, no mesmo edificio, para ser
especialmente encarregada deste serviço.
Aproveito a opportunidade para chamar particularmente a
attencii.o do nohre ministro da fazenda sobre os terrenos diamantÍnos de Mato-Grosso, cuja ~xplora!iilo poderá dar consideravel renda ao estado, e contnbUlr para o desenvolvimento
da riqueza e prosperidade geral da provineia, mormente sc
for emprebendida por companhias, nacionaes ou estrangeiras,
que disponhão de bra90s e capitacs sullicientes.
O Sn. M.!.RQUEZ DE ÁDRANTllS : Os estrangeiros pódem
ser socios de companhias br~si1eiras, mas não podem formar
companhias estrangeiras para 11 mineração de diamantes.
O Sn. FEIIREIRA FENNA: - E para a do ouro?
O Sn. JIlARQUEZ DE ABDANTES : - Para a do ouro sim. Note
que eu nilo julgo conveniente esta r~stricção da lei.
O Sn. FEnnEIRA PENN!:
Parece-me que a restl"Íccilo
nã~ ti determinada p~r lei, mas sim pelo regulamento de'17
de agosto de 18!6, expedido para execução da resolucão de
21 de setembro de 1845, o qual declara no art. 27 § 80 que
nenhuma companhia poderá compOr-se de menos de seis m~m·
bros, que sejão, pelo menos, a metade cidadãos brasileiros.
Confesso, porém, que, em vez de julgar procedentes algumas
razões que se allegào para justificar esta ultima dispOSiÇão,
~Iltendo que, nas actuaes circumstancias do nosso paiI, muito
convem permiUir. e até promover e facilitar por todos líS

,o -

meios que estiverem ao alcance do governo a organisacão de
companhias estrangeiras que emprehendão a exploração dos
diamantes, como já se tem permittido para a do ouro, rei!ultando dahi manifesto e incontestavel proveito ao estado em
geral, e especialmente aos districtos onde ellas fundão seus
estabelecimentos.
A'conhecida riqueza dos terrenos de Mato-Grosso já indu·
ziu o governo antigo a crear em Cuiabá, por carta regia de
13 de novemhro de 1808, uma junta de administrncão dos
diamantes, a qual foi extincta pela lei de 2i de outubro de
182i, passando as suas funcções a ser exercidas pela junta
da fazenda; mas desde que esta fui tamhem extincta e substituída pela actnal tbesouraria, começou-se a sentir a falta
de providencias sobre tão importante ramo de servi co , ficando
os terrenos em abandono, isto é, não sujeitos á inspeccão de
rrualquer funccionario que se achasse expressamente áutorisado e munido dos meios precisos para vedar, ou permittir a
sua exploração. Entretanto tem ello. continuado a ser livremente feita, posto que muito diminuida por falta de braços,
nãO só no municipio da "illa do Alto Paraguay diamantino,
onde antigarnante se abrirão as lavras mais rendosas, mas
lambem em outros logares da provincia, como, por exemplo,
as margens do Coxim, alliuente do Taquary, para onde têm
ultimamente concorrido da provincia de ~linas Geraes alguns
exploradores, ou faiscadores, sendo de esperar que, por esta
e outras razões, se forme naquellas pamgens o emporio de
importante commercio entre as províncias de Go!az e MatoGrosso desde que se estabelecer no Taquary, começando de
Corumbá, uma linba regular de nave"acão a vapor.
Ii'.liOr3, estando o governo autorisa30' pela disposicão do
;rt, Hi da resolucão de 'li de setembro de 1845, reprôduzido
no arte 4t do regulameílto de 17 de agosto de 1846, para
crear em qualquer provincia, onde baja terrenos diamantinos,
administracões semelhantes ás que já. existem nas de I1bnasGeraes e llabia, parece-me que para nenhuma outra llodení
ser tão necessaria esta prOVIdencia CalDO para a de .MatoGrosso, Quallto a de.peza á fazer·se, parece·me que deverá
ser bem )louco con.sideri<veJ. Se na p~ovincia. existisse ain,da
a repartLcüo especml das tcrl'as puLhcas, que se extmgulu,
quando .cónvioha, segundo me pare,ce,. dar m~ior i~pulso e
regulandade á seus trabalhos, sena ella mUI .propr,La par.a
axel'cer cumulativamente as runcclJes concernentes a admlnistl'acão dos terrenos diamantinos'; mas não existindo, e não
podcnÍlo tamhem o inspector da thespuraria de fazenda ser
chefe da neva respartiyão, por competir-Ib~ em certos casos
tomar conbecimento dos aetos dclla por Vlil de recurso, segundo ltS disposições ?OS .actuaes. regulamentos, poderá o
govcrno,em virtude do Já Citado artigo da resolução de 2t de
setembro, incumbir essa cOlllmissJo á algum outro funcciona rio publico dos já existentes, arbitrando-lhe, assim como
aos seus delegados nos di\crsos distríctos diamantinos, um
modico venCImento, tirado principalmente da renda que se
arrecadar para o estado_
Confiando na benevolcncia do nobre ministro da fazenda, e
estando certo de que procurará melborar quanto seja possi·
vel o servico dos dIversos ramos da administraçáo a seu
cargo, aindâ lembrarei a necessidade de fazer-se no actual
regulamento das alfandegas alsuma modificação, ou excepção
a respeito da de Corumbá, cUjas círcumstancias especiaes a
reclamão, para que cessem os prejuízos e vexames que em
certos casos podem sofTrer as pessoas que desta curte se dirigem á provincia de Mato-Grosso, ou que nella já residem,
sendo, por ,ex~mplo, sujeitos ao p~gamento '. posto que inde·
vido de direitos de cunsume ohJectos destinados a seu uso
pess~al, e até mesmo peças de fardamento daqui remettidas
a otliciaes militares aUi empregados, como já tem acontecido
por mais de uma vez.
O Sn. PARAI'lROS dá um aparte.
O SR. FERREIRA PENN! :- Tenho toda a certeza de que
essas -pecas forão d'aqui remeltidas. mas a pessoa que as
enviou ignorava qUI) devião ir acompanhadas de carta de
guia, e os oJliciaes a quem pertencião ~irão-se obrigados a
pagar direitos de consumo para tira-las da alfandega de Corumbá.
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;- Não conte~tG 11 ,'cracidat!e no facto; minha e&tada em nlato Grosso sGITri de p.lguns d'uquelle
qtta mo parece que nrro póde ser alll'Íbuido ,~ mesmos individuos, r{ue até cntrro me h:LVião dildo reiteradas
delllon,trncücs de estima, consítlerilcão e conuanca.
defeito do regulamento.
Entendo; porém, quo o meu d'JVcl' para com áfluella proO SR. FEnnElflA PE~:\A ;
E' c0rto lJue o regulamento de- yincite consiste principalmente em communiear ao bovel'110 e
sion" com clareza 03 "bjcctos que dCI'em
reputados uaga· á, camaras, as i"formaç(j~s ![ue 1'lj(le colligir a rC5peito de
ae~ d05 pHs ..:agdros, e prescl'eve o mudo
fazer-st) o seu suas principacs necessidaúes, e em concorrer com o meu voto
~espacho, livre de diroitos, assim como o rIas mercadorias que, pal'il I(UO sejilo ontWeitas, tanto 'luanto o permiltirem as cirtendo já ,ielo despachadas para consumo, 1J0UViJrcm do ser cumstancías, e ns recursos de que o cstarlo póde dispor.
remmettidas rie umas para outras ilrovincias do
mas
Este dever tenho eu !Jrocu!'<uio cumprir com todu rt lealdaa cireumstullcia de acharem-se cGmpJ'ch~!ldidas na
de de, e d'ora em diaulo serei firmo ItO mesmo proposito, lisonnavega~rro entre o Rio de Janeiro e Gorll!llhit diversos portos ;scando·me com a convicção de (lue nenhum ado meu poderá
de pahes e3ll'i1rr8'eiro~, onde os navios tncITo onlin;\riamcnte) Sel' ju,l'lmentc altrílmitlo a dc~peito, nem a 'iualljuer outro
e dCUlorão-se algum tempo, autori~a tl alrl,íltlega daquclle 10- sentimento estl'at.llo ao inleresse publico.
!lar II proceder com maior 'rí"úl' na verílkacão e exallle tia
D<l parte d,t sua ccrJ'esrDndenci~. (Iue se refere a minha pesbaga,.,.cm, e;J. 5uj~itar ao pagamento dos dír'titos tlcconsumo soa, em vez de li'dar de alguma das qaestões que tenuo
05 objecbs ni10 usados iJue dclla fizer'em parte, ficando asSHu suumctliuo á consi>Jcraçào do sellado por parecerem-me de
sem elTcito as disllosiçGtl3 do ilrt. G3~ do regulamento, .em manifesta ulilidade para a pro\'iucin Je l\Iato-Gl'OSSO, oceuque se declara (( que a roupa e moveu de uso dus pasmg-clI'os [l0.HC o nobre deputado sÓ!llcrllc com dous facto5 muito med~ u~s para ouiro:;
do imperio, \"c!usivc os objf!ctos de nos impol'lantc5, e cnm uma ligeira oh€crvaçrro que aqui fiz
ouro e prata j<l
não precisão ir acompanharlos ne a respeito da influencia do buriio do A!;uapelJy, na qualidade
carta de guia, nem silo sujeitos ao pDgamrnto do experhcnte ; de cuere do [I'1rlitlo ali dominante.
bastando que na s~hida e enlr'ilrl<l !los ditos porios ,e
Con5ii<te o pl'irllCil'O facto em nàl) havcr chegado ú secretaria
obsoryo o disposto nos artigos do regulam0nto do respectivo da j'l5ii~a a pro[J0sla llara illlolllca~Jo de l~m major ajudante
cle Ol\!ens da guarda nacwnr,l, que ct,lregUei efJllfidenClUlmcnte
porto. "
Para prcyenir semelhantes casos rlevcl'il0 tOilos os ohjectos ao COlllmantíante superior, parecendo, portanto, q!lC fôra de
remetliúos do !tio de Janeiro,
ljunlqu( r outro porto do ProlJosito retardada ou abafáda, até (lue se arrefecesse occaimperio para Mala-Grosso, ou
pelos [lropriu,; pass:t- sírio de (lropor, como com elTeit0 ~e prlJpoz, outro individuo,
gelfos a ([uem pertencerem, SOl' acompanhados de cartas de cuja nomcaçilo mais Conviesse ás vi~tas do lllesmo com.uanguia, e posto que esta provid.cncia pareça. mui simples e ,hnle ,ul\erior, como chefe de um partido.
faci!, cumpre ohservlir que mUttas v~zes tem acontecido, e
O nobrc deputado fez a estc respeito diversas consideraprovavelmente lcní ainda ele aco:itcc~r,
um oOleial mi- ~iJe5, 3ub::tituindo phruses minhas por outras de significaçãO
litar, um funccionario de qualque: outra
seja obrigado diversa, e chcgnndo até (l denunciar como uma leviandade,
a embarcar com bre?idade tal que IIJe nfío permitla solicitar como um deSVIO dos meus <.levcres iÍ propria prova de boa fé,
a expcdic<1o dcssc documenlo com as fOl'lualidades que o re- e conllanç.a que doi ao cGluma'Hlante superior quando depogulameníorequcr,para o fato novo e outros ohjectos quebou- sitei em suas m~os ollieioo lJue dcveriilo ser expedidos pelo
ver dc leval' para seu liSO péll'liculal', ficando por conscguinte concia; mas nem uma pal:\v!'a t!ís.'C whc aquHlo que mais
sujeito ao pagamento de direitos de cons:uuo na alf"n(leb~ conviria saber·sc, islo é, se aquella proposta chegou com
de Corumbá. Sobre este ponto é quc CUUlll') particularlllente alreito a seu dl'stino, ou SI' cu fui in·e:.:acto, ou infiel no modo
a atlenção r]Q nolJ.·e minislro da fazenda, por pal'cecr-me ne- como referi o fltcto e suas circumst1l.!lCias. Por isso, pois,
cessada algunm medida que, sem prejudicar os interesses julgo-me dispensadu de accrescentar quaes'lucr outras refledo fisco, previna o~ incornenientes que tenho a;lontauo.
xões ao que já disse.
Outro factn é a crcaç,10 e suppr~ssJo de uma aulr:. publica
Tambem desej'\Va exponder alg-um~s 0!;,30n'0ciJcs sobre a
tarifa especial, que por (lccreto de 3 de novembl'O de 1SGO de geometria e geograpilia na ciJaue de CUIabá .
mandou-se observar na alfandega de Corumbá, m,lS lcndo o
.Em i8G2 projluz á assemb!éa proYincial.essa cl'eação promeu illusll'ado ,colle:;a e amigo, senadol' pela prm'incia de visoria com o moilico "cncimcnto de 600,,3 llHGuaeS, por
!\Ia to-Grosso, manifestado a intenção de (ratal' desta ma teria, parecer-me IIcccssaria par1t com~lctar o curso dos llreparae cabendo-lhe por todas as razões a [lI'Cferer.cia, lisongeio- to rios indispensuveis aos jovens (Iue houverem de matricume com a certen de que S, Ex. o farfl por maneira muito lar-se nas diver,.,s ac'lllêmias do imperio, poupando-lhes
assim os incommoJoó e dcspezas 1\ que flerro sujeilos por
mais complet' e satisractcria,
Abstendo me, Sr. presÍl!cnte, de discutir algumas outr~s serem obrigados a vil' estudar ,H!uella5 matorias na curte, ou
verbas do orçamento, por ter em attençilo a estreiteza {lo em eutras provincias.
tempo, não posso todavia deixar de pedir' a V. Ex, que me
Logo que se promulgou a lei, quo para isso me autol'isava,
permitta aproveitar a presente opportur.idade para dar breve nomcei um professorí que eu só havia conhecido pcssoalmenr3sposta a um nobre deputado pela pl'ovineia de JlatoGrosso, te nas '{esperas de minha pê.rtirla para 1IIato-Grosso, que
que julgou conveniente diriglr-se a mim por via da im- apresentava os mais satisfatorios titulos de babilitaçrro con·
prensa, tratando ao mesmo tempo da m~tcria de uma corres· fHidos pela. inspectoría geral da instrueção primaria e sepondencia de CuialJá.,impressil no Jorll!!! do Commercio, como cundaria da curte, que já regia r:;ua cadeira no seminario
se tivesse razão para crer que houve entre mim e o seu autor episcopal de Cuiabá, e que desde 05 primeiros dias de seu
alguma intelligencia, ou que eu concorri de Ilualquer moda exercício manirestou o maior zêlo o 50licituu~ pelo aproveitamenlo dos alnmnos; mas a assem!J\éa provincial supprimiu
para tal publicação.
Em primeiro rogar declaro ao nobre deputado que não a cadeira por lei do corrente anno, e o lIobre deputado para
aceito nessc terreno a discussão do ass'lmrtos (Iue por sua justificar este acto, sobro o (lual eu não havia proferido uma
natureza possão ter cabimento nos dehates das camaras de palavra, aillnna que tal emprego em 'uma vcrdadeim sineque fazemos parte, nem estou disposto a entreter polemicas; cura (Teada lJGta cec'la e delenlli/wda lJessoa á pedido do
pelas quaes me envolva em questões ou intrigas pessaaes
ex·presidente !
Para que possão ser 1em apreciaàos os sentill:entos que
Se quizes~e tomar essa desu:::radavcl tarefa, se quizesse
expôr todos os factos de que tenbo plcll'J conhecimento, creio diclál'ão esta accusacão, e os motivos em que se funda. nada
que scm incorrer na accusac[o de leviandade, que tão levia- mais julgo nüccssario senão sujeita-la ao juizo do publico, e
namente me faz o SI', deputado, sem fnHar ao religioso res- especialmente das pessoas que ~onhecerem as drcumstancias
peito que consagro {t ycrdade, sem m,mejar arma alguma em que se acha a provincia de ~la(o-ürosso no tocante á inslmpropria. de cavalheiros, poderia obter grande vantagem, trucefio d'! mocidarl~.
O-que mais admirou e sentiu o nobre deputado loi ;) ter
mostrando ao publico que a imparcialidade e eserupulo, com
que procurei exercer as funcções do cargo que o'ccupava, foi eu dito que a influ~ncia do ~nrão de Aguapehy provem prin:
a principal causa da hostilidade que llOS ultimos dias da cipalmente das posições orncmes, e para que se conhe~a' se e
o que digo
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OU nuo infundado este llleu juizo, julgo conyonicnte entrar em
algumas explicacões.
Além do S0r mil dos ,'icc-pl'csi,]c'ntes da província, occup~
o barão de Aguapehy o posto da comman-blllte supel'ior de
toda a sua gllimla nacional, posto, que sondo de grande im·
JJortancia e inIluencia pulilica elll '!ualqucl' outl'<1, como gel'alinente se observa, ainda mais o é IHl de [dato Grosso, on-Ie,
por scr fronteira, acha·se li guarda noeioll.,l sujcita a UIlW
lcgislac.ão especial, que, além de outl'a5 di5posições, fuz em
gntnde !Jartc deppnder da bua ou mil vontade dos scus cbefes
a sorte dos guardils, quando se tratn do TccrutamclltQ para o
exercito, visto que paril ficarem. ou não, iselllos, b.lsla
que mostrem, ou deixem de mostrar por ;'ltest.Hlos dos mes
mos cbefes que se achiio fardados, e têm sido prom!Jlos
para o servi co.
r;a ou"lidâde (le éireclor t.cr"l tIos inJios da provincia
tem o llie:mlO harão sob mitjul'Íôdicção não só os quo se ach~o
reunitios em uld6~!s admilll::lnuJas Ecgundo o I'(:gulilmento
em vigor, mas tamuem tOll05 i\'IUclles que, cmhom donlPstioaJ05, ainda niio exercem c[cclivamcll.le os dirCÍtos politkos) nem estão nli~tndo.3 1111. gunl'ua nacional.
Prcôtando seus serricos e a poiu aos administrauores da
provincia, ser.I[ll'e que ie fazem necrs;Hrios, s(,h n condiçiio,
que facilmente se percelle, embora nITo s'ja formalmente de·
CLlnHla, êe ser tam:)CIll c"llsuilado C alléndi,lo ell) Ifu:;~squer
ac.to3 que p;JS~;:;o Íillc~·t.:6Síli: ou jl1'éjudiCal' a cada um dllS partidos, e ~s!l"ci;l!mentc a n&peito drts nOllleil~õcs de clllprcg-udos r,ara.1:) uivcreus Tcp~rt:çú.:~: lnclusl\'e as que devem ser
reiLas pe]n governo irnperüIl ~{;l)j'e íllfql'mnçfio ún prcsi,Jí~!lcia,
IJrocura dio sobretudo org'1I,í5"r e fortificar o seu partido por
maneira (lUZ lhe assegure o l'osull<Hlo de todas as olcicílcs, c
a posse dos log.:u'c$ dedeplltados) ge!'i1t:'s c jH'o\"iilci
~vcl'ea~
dures, jni7.üs ,lo jJ;'z, c outras po"i~ões officiaês, (lue occupa
qUlisi CXclllSivan)enl(~.
Bem se vê que a posiç:lo do nobre r1eput'lrio, e suas relacões com o Lariio de Agli"pehy n~o lhe perlllittem cOllsidelar
êssa inl1uclicia senão como a tunis natul'al, legítima e heneü·
co.; mas, para que PUS5;' cad.t um furmar o seu juizo,. cumpre
tambem altclldor ás ir,[onnaçõC3 de pcósoas mai$ insuspeitas,
ás queixas do lado contrario, e sulmílldo aos factos que
OCCOl'l'em nu provincia.
Prezando ,ol>rctudo a jusliçn, nenhuma ,1uvi']:>, tenbo em
rpcouDecer que ao hartIo de Agaapehy não faltiío certas ~ua
lidades proJll'ias para acarear-lhe fi sympatbia e a1J'ecto
particular rias llessoas (Iue com eUe têm relações, nem
capacidarle pal'u pre::lt~,r bOlls serviços ú ma pruvi:Jcía. Coa·
sideraOllo-o, porém, como homem polilico, como chl'fe du
um partido, não posso dei;,,:ar de repetir (lue a sua inllucncia,
devida jll'incipahncnte ao prestigio e aos recursos que lhe d~o
as po~ieões officiaes, occupadas por cllo proJldo ou por seus
scctariõs, tem sino mui las vezes exorcida pOI' maneira olIen
siya da ju,:tica e dos verd;ldeiros intercsses publicas, cupgando
11 sua iutolerancia a ponto de pretender que não reeeL.l0 do
govemo 11 menor demonstração de confiança e estima as pcs·
sons pertencel\tes ao lado contrario. embora as mCl'cçilo por
seus incolltestavcis serviços e prohi ilnde.
Unm tal pretenção, tendo P'lI' unico ohjecto firmar o domi,
nio absoluto de um jlnrtitlQ, não pôde cerlamente m2recer o
apoio de quem tomar verJa~ciro interesse p~la causa publica.
O Su, Jonll!: - E' um" calamidade puhlíca que não existe
EÓ elll ~:lato·Grosso; existe t'lll outras )Jrovíncias.
l'elo SI', '2' secretario roi IÍllo, entretanto, o authographo
ào projecto de lei sobre o credito boje vot3,lo.
Dou t~nJbenl conta o SI', 3' stcrctario tio dous omeios,
então recebidos, com data de boje. do ministro riu imperio,
acomprm!Jaodo os autbograpl,los das seguintes resolução,; da
assembléa gemI:
.
1." Que al'pl'ol'l\ n pensão Rl1nual de 1:000$ concedtda a
D. Constança de l'aiva Lopes Gama;
'2.- Que autori8'\ o governo a conceder carta de naturalisação de eíll".I:'o hrasilr:iro a DOlllil1f(os tazary e ontros :
!las quacs rc}oluções Sua !\lar;cstal!e G lmpera(\or consente.
-A arcbiyar, communicnnuo-sc ir outra cnUlara.
Pl'oseguiu a discussuo Ja propoEta do o, çaillcnto,

o "".'. Pm'lmho§ pronunciou um discurso {Jue publicarOllJOS no appendice a este volume,
O SR. 3° SEClillnr.1O deu conla ainda, rle um oIDcio no
mesmo momenlo recebido, {liltado de boje, do ministedo do
mperio, COll:lllUHicllndo que Sua Dlagcstarlo o Imreradol'
rec~hel'ú no dia 12 do corren!,1 às 10 horô!s da mauhfi no
poço da CIdade, a (:eput'lçiio do senado, que tem de apresentar-lbe o projectú de lei sobre o c-;'edito, e de pedir ao mesmo
Augusto Senuo!' a designaçilo do dia, bora e logar pUl'O a
,cssito imperial do encerramclIlo da asscmbJéa geral.Inteirado.
lIoi lill1.l1mtnte lido pelo Sr. 2° secretario, o seguinte:
I'HECER,
A resoJuc1io n. 55 de 11 de julbo !lo corrente anno, relllcttirla ao senado pela camara dos deputados, resume se !las
scguillfes disposições geraes :
1.0 O governo é ulllCrisado para manual' proceder aos
estudos technices, c outros que fOl'em neccs,al'íos a deterllli!la cão des descn\'ohimelltos m~i~ uteis das actuacs cstl'advs
de' ferro para o illtcrior do imperio.
'2." Para conlratar com as companhias actllacs, ou outras
estrangeiras, medhil1te {ilYOl'eS, cujos limites são f.hndos, á
exccu~iIO de cada ullla dil'luci1as linhas, logo que pelo progres;;o dos côtu:Jos se houver roconhecido qu~l seja o lllais
util prolongamento 11a3 estradas de f"rro existentes.
3." I'aru rescln!lil' o contrato c~lebrado com a companltia
da cstrada de f CITO <lc D. Pedl'o II, compl'ilTIuo llS ncções {rue
uilldn são possuídas 1101' particulares, e t(Jman,lo medidns
para a arJmilli'ótrilçflo e cOllserv:lçiio ria mesma estrada, bem
como para "pl'oseguil' (lS {nlhnJlws da sua 3:L secção e parte
dos ria 4-: n~o ~XC"dl'ldo" porém, o capilr,l flxado pelo decreto n. 1(í9S de 8 tI~ maio de 1S:m, c ficando (lependente
do exame da nav()~alJilidildc do rio pJI'abyha a extensão da
<ia secç;io até ao Illunicípio de Rezende.
4.' O governo é ohrigarlo a rcalimr a venda da e"trada de
ferro de D. Pedro 11 a uma companhia estrangeira, Ilrcfel'i<l.lo a que conlratar o prolongamento da linha actua!.
tio Fic/l0 a car;:o do tbesouro as garantias addiciouaes
concedidas até hoje, fJelus assembléas pl'ovinciae3, sob certas condicões.
6,. E'; outro ,Im. o b'0verno autol:isado para despender
Mnuhlmente 1tlO:0005, jlagos por 15 annos sómenle, como
su b,iJio par" a na \'e:;<1çJo do rio S, Francisco. entre a eaC'lOeira (e Pirapóra e a do Sohradinho, e nos affiuentcs desse
rio, que desagllilo enlre aquelles p' ntos, podendo ser (I'Icarr~gada deste ser,iço uma ,tias C0111p!lnbias das estrutlas de
feno, sob as meSIllM condlcões.
7.· Plll'a fazer lIS despeias que proviel'~m do cumprimcnlo das disposições anteriores, com a ullica clausula de
i,lfol'mar annuulmente o corpo legislativo, do que occorrel' no
exerci cio de tão importantes faculdades.
Por este resumido extl'aeto fiea evidente que, convertida
em ledslacão do impcrio a resolucITo vinda da cnmam tempoada, 'estal:'\ O governo autorisadó, e com os meios preciso 5
Ilara proceder aos exames e estudos préviOS que demandar a
construccão de lnais do 300 leguas de estradas do felTo, sem
que ten hil a menor limilJcão na lei sobre a sommn que anDualmellte poderá despen.ler com estas operaçõc,:
Quando o governo entende,r que os cetudos feitos em uma
ou mais linuas prújcctadas, sITo suflicienles, sem prévio conhecimento da nsscmbléa geral, sem o juízo desta sobre a
conveniencia das obras e 0pjlortnn,idade de ~e levur a erreito
tão avultado e nuo fixado dlspendlO de capltacs, o governo
terá ampla facu!dnric para contratar a constmcçiío rio proloD'
<>amcnto para o interior {lo imperio, de qualquer ou de todas
~s estradas de ferro existentes.
Por moro juízo do poJer executivo, c para oecorrer em
jlraz0 tlcsconhecido li despezas que se conlal'irõ talvez por
eontenas de milhar~s de contos, ampla faculdade terá. O governo pnra fazer tOllns e quaesquar operaçues de credIto; . ,
As com missões reunidas da fazenda e de Ollllll'eZaS pl'lVlhI';iadas, considerando que o art. 111, § 10 da constituição do
imperio, impõe â ns,emlJ12a geral o ri"oroso dever de fi~a.r
annuallllellte a despcza publica, !:lltelldem quo este pieCClto
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da lei rundalllental, não seria sll'itamcnte observado com as
ProsegltÍndo ainda ti discussão da proposta do orCilmCllto,
•.
o projeclo da e tendo dado a hora finou adiada.
O Sn. rmlSlDE!\TE deu para a ordem do dia 1'2 :
Alem desta ponderosa razão, outras se o[erecem ao juizo
Continuaçilo da 2" discussITo ~diada da proposta do pOller
das eomlllissõcs, no sentido do parecer já cnnanciado, O projacto leva as delegações a ponto ée pôr em risco o desen- executivo fixando a f1e,peza e orcundo' a receita gerill do im·
yolvimento da riqueza Jlublica, a segurança e a paz do cs- pcrio pam o exercicio de 'l3Gf li 131;J, 110 ;lrt. 70 com as
lado, se por acaso da parte do governo não houvar o mais l'e5pcctivas emendas.
feliz acerto no uso das faculdades que fical'áõ confiadas sóLevantou-se a scssllo ás 3 horaG da turde.
mente ao seu zelo, critCl'io e experiencia.
O llrasil cnrece de braços e capitacs estrangeiros, e os
80' scssuo.
deve at!rabit, por tOllos 05 meios compatíveis com o seu credito financeiro e a sua segurança: mas esta necessidade e
En112 DE SETEi\1BllO DE HlGi.
convcnicncia por si me>nHlS nos dizem (IUO se não convem
PRE5lDENCIA DO SR. VISCONDE DE AD.\ETÉ.
alienar rle nós (lS emlll'ezas estrangeiras, tambem não fôra
prudente nem v<lntajoso entregar de preferencia a compalihias SU)lll.\I\iO,-Dous omeias do ministerio tia agricultura acomestrangeiras todos os nossas meios mais aperfeiçoados de
panhalllio autbographos.-'lfus·o doSr. Canuido llaptista,
transporto e de communicacão da pensnrncnto.
como orador da deputaçITo, que foi pedir a Sua lIhgcstade
Inrelizmente a rC501urào de que se trata nITo permitte que
o Imperador, a desígnflgilo do dia, bom e logar do oncerno imperio pOSSil orgalliz<lr-se COlllpanhia brasileira, nem ~ue
rilmc'lto da assembléa geraL-Exposição do SI'. presidente'
o gOVCI'1IO, ai! in/ar (lo que com muita vantagem tccm feito
- Ses~~o imperial do encerl'amollto,
A's 11 horas da malt~il, achando-sn presentes alguns
os de outras nações civili~adas, construa e costeie cstrad<ls
de ferro geraes e linhas telcgraphicas.
Srs. senadores, o Sl'. presillente declarou que nua podia
l'IiIo pouondo, no parecer das commissõos, ser admittido o ha ver ses sfir) .
acto que o senado, em se.;.ào de 22 de julllo ultimo sujeitou
Nilo oi)stante, o Sr. 3' sccrclilrio, servindo de 1', deu
ao exame preliminar das mesmas commi,sões, julgão estas conta de dous o!lleios, de 9 do corrente, do millístel'Ío de aglÍescusado cescel' a nnalyse dos condições com que as medidas cultum, commercio e olml; publil':\s, acompanhando os autoacima cnumeradils devao scr postas em jlratica; e, país, os graphos das rosoluç5es da as~emhléa geral le~bllltivu, que
abaixo assignados apresenliIo o s~:;:uint" pl'ojecto substitutivo, autotÍsão o governo: 1", a 1'01'01' os contratos ca companuia
cujas dísrosições se pUl'ificiiO por si mesmas ou têm seu U"ião e Inrlustl'ia; 2·, a rcvel' os decretos ns, 1,i78, de 2.2
fundamento nas consideraçõos acima eX!lostas:
de abril de 18ü'.i, e 1,9'28 de 25 rle abril de 185í, concedendo
Ar!. 1° Em C;\lla um dos ann05 ílnanceiro. de 18()c1-18GG ás comranhi~s Pernambucana e IlAhiana a mesma suuvenç50
fica concedido ao governo o credito de 150:CaOi> para os de 8'1:0,)0.;) ; Ilas quacs resoluções Sua M.agcstadc o ImperaA. archi vai', cOlllmunieando-so à ontra caestudos techinicos, e outros que forem neccssarios á uetcr- dor consente.
mÍnucão dos desenvolvimentos mais utcis das acluae. e,tradas mara.
de feiTO para0 interior do imperio.
O Sn, CUlDIOO D,\PTISTÁ, como orador da dcputação inculll§ Unico. As destinas de que trata este artigo farão parte bida de pedir a Sua nlagc.lade o Impef"uol' a designacao do
da dos exercicios em que 50 realizarem, sorão pagas pelos dia, hora e logar da se~são do encerramento da asseinhléa
meios decrp.tatlos nos respectivos ol'cumentos, formando ru- geral, e bem a,sim de apresentar i\O mesmo augusto senhor
brica especial nos balancos correspondente. aos mesmos o projccto da lei do credito, para cumprimento du lei dos
exercidos.
dotes e dotacões das Serenissimas Princczas, partici pou que
Art. 2° Completos os estudos de uma ou mais das refe- havia cumprido a dupla miss[o, dignando-se Sua Magesridas linhas, serão presentes à assembléa geral as ínfor· tade o lmpemdol' responder:
Quanto ao encerr<lJl1ento, que teria logar nesse mesmo dia,
macões e esclarecimentos precisos, para que possa ser autorísida a construcçiio das cstmuas quo forem mais uteis, li pelas 2 horas da tardo, no paço do senado, e quanto ao refese defillão e fixem os onus que sobre o estado t8nhão de rido projecto da lei, quo examinaria.
recabir, bem como os favores aos emprezurios e as demais
O SIl, rflESIOENTE declarou que as respostas (Ie SuanIagesconrlicões.
tade o Imperador orão l'eccbi.rJas com muito especinl agrado;
Are. 3,0 Contirnía em vigor a disposiç50 do ar!. 5" da lei e, em seguida, leu a seguinto
n. 1,D83 de 22 de agosto de 18GO, com a condição, porém, de
EXPOSI~XO.
ter o govcrno, assim na adnliuistrac1io da companhia da estrada de [Ql'l'O de D. Pellro Il,como lias decisões da aS5embléa
Meus snnhorcs.-Edando· a terminal' a segund~ sessão da
geral dos accíonistas e dil'cctoria respectiva, intel'ferencia e actual lcgíslalura, corre-me o deyel' de informar·vos, com()
voto proporcional ao capital que lhe pertencer.
nos aonos anteriores, úcerca dos aetos legislativos e outros
Art. 4.° Sob a mesma condicilo do artigo antecedente fica assumptos quo tanto ncst,,- sessilo, como na que começou no
o governo autorisado a tomar ás ncções que resW.o por dis- 1° de janelro do corrente anno, merecêrilo a vossa lllustrad1l.
tribuir e prefazer a scmma do 38,OOO:O(!(),j), capital garan· considemcrro,
tido da companhia, alim de continuar as obras começadas o
As tabêllas e)(pllcattvas que se aebão sobre a mesn,e scrão
prolonga-Ias nté aos pontos extremos fiXados no contrato de onportuMlllcnte impres;;:s c cli;tribuidas, contóm esclareci10 de maio de 1855.
menlOS completos a respeito do objectQ,[ll'OCCSSO c soluçiio de
Art. ti.· Se a companhia não quizer sujeitar-se ás coueli- cada um dos trabalhos do senado a que acabo de referir-me.
O resumo da estatistíca destes trahalhos apresenta o seÇaos do artigo antecedento, e não puder outwsim concluir
as primeiras compl'ebendidas entre os limites determinados ((uinte resultado:
no referido contrato de 10 de maio, poucr:\ o governo fazê-lo Pl'opo.siçúes iniciadas na c~n:a~a dos Srs. dep~tados,
que farão npprovadas c dll'l:;ldus pelo senado a saocá custa do estado, ao qualllcará pertencendo ti parte da e5cão imperial. . . . • . • . . . • • tiO
, (ratla que fôr assim construída.
Ar!. 6,° Para a execução do que lica disposto nos arts, 4' Pl'óposíções iniciadas na mesma camara, e_ a ella enviadas pelo scnado com cmenúas ou addlçoes • ..•
10
e 5°, fica o governo autorisado a fazer as operações de créProposicões iniciadas na me~ma cumara e que o senad()
dito que parecerem menos onerosas ú fazenda publica.
torlloÜ a l'emcttel'-Ihe, por nuo ter podido dar-lhes o
Sala das commissões, 10 de sotembro de 18Gi,-M. F. de
seu consentimento .
• • . • . . . • 136
S. e Mel/o.-.J . .lI. (Ia Silva PamnlJos.-B. d~ JlIul'itiba.Proposiçõo.
iniciadils . na mesma cnmara E! pelo se.nado
V. de Itaborahy.-Candido Borges !IIo/l/eiro.
remettidns
á
eommlssões,
ou
sobre as quaes pediu-se
A impriluir para ser tomada em considerncão quando se
inforJlUlçiles ao goyerno, e !icÚI'1lo Jlor con,equencla
di,cutir a proposta a que se refere.
•
autori5acõ~s in,liílnidas e considcraveis que
cam~ra aos deputados conrere ao governo.
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adiadas, c por esse ou outros motii'os pendentes (le
« pelinenc!a ui igU,o' vO!Jis cOlls(~I!(ia, gravitas, pCl'scvediscus;~o.
. • • • . • • • • • • • [9 T'anlta, rapetcnda asl velus tUa scvcnlas, siquidem auctoJ'itas
Proposicões iniciadas no senado e cn'iiadas á camara
sCllalusdews, honcs/alem, laudcllt,clifltlitalem que desil'crat:})
dos S.rs. deputados. . . • . . • . • •
8
Tendo concluido, o SI'. presidente convidou os Srs. se~aProlJOEiçues inciadas no senado, rejeitadas, retiradas ou
d~res a reunirem-se li hora conveniente para a sessão imlleainda pendentes de discussão. . . • . • • 25 nul do encenamento.
Pareceres rle commissões discutidos ou pendentes de
discussão.
108
Indica cães . •
8
RClluúimcntos.
38 Sessüo hnA'cI'I:::.1 t!o enCCt'l'lHncuto dlt ftlílselllbféa
Total

o numero dos actos votados pelo senado [oi:
Na sessão de 1861 de. • _ _ • . _
110
Na .essão de 1862 de. • • • • • • • • _ 106
Se compararmos estes dous algarismes juntos com o dos
actos votados nas duas sessões di> corrente anno, verse-ha (Iue 1\ differença. para mais nas sessões deste
anno é eX3ctamcnte igual á EOl1lma daCj'~clles dous
algarismos, isto li • • _ • . _ . • . . 216
Avultando considera,elmentc no resumo que vos ofToreco
numero das proposições iniciadas na camara dos 81'S. deputados, a que o senado não pôde dar o seu consentimento,
releva explicar este facto.
Penrlião de discuss50 no senado muitas pro~osicões, concedendo loterins, rcmeltidas pcla camara dos Srs. oeputados
muito antes da lei n. 1,0!)!) rJe 18 de setembro de 1860.
O numero destas proposições subia n ;\2i, e, de accordo
com o parecer da mesa n. ti de 15 de janeiro, o senado não
Ibes deu o seu consentimento.
Alg-umas outras proposições da comara dos Srs. deputados
existião no senado desde alguns aunOR, e estaviio ei'id~1l1e
mente prejudicadas por actos legi51ativGs posteriores.
Foi por este motivo que o senado não pôde tambem darlhes o seu consentim3llto, comó expressamente se declara em
diversos pareceres da mesa e das commissões de legisla cão e
de Ínl'truccão publica.
Não me' compete apreciar os vossos trabalhos.
Pormitti, porém, senhores, que eu enuncie dous pensamentos.
A lei hypothecaria que votastes nesta sessão é uma medida
de alta importlflcia, que, dando maior segurilnça ás trans<loções de crecito, poderá facilitar novos recursos á lavoura,
â industria o ao com mercio , fontes estas de riqueza publica
que, na presenca de um acontecimento deploravel, reclamão
hoje mais do que nunca a ellieaz protecção dos poderes do
estado.
Direi ainda que a pala~ra que por espaço de oito mexes
se fez ouvir na tribuna .da representaÇ<10 nacional sobre graves questões que se agltárão ha de, como semente do liem,
concorrer puderosamente para esclarecer a opinião, e para.
firmar a pratica das sãs doutrinas constltucionaes.
Pela parto quo me coube com a mesa na direccão dos
vossos «;ugustOi! trabalho" mais uma vez vos rendo' graças
pela elelciio com que me honrastes.
Já vos'disse, porém, senllOres, e hoje repito com profundo
pezar, mas ao mesmo tempo com inteira conviccão, CJue pouco
auxilio podereis esperar de quem está em urna idade que
ba muitos annos comecou a declinar, enrraquecidas, coroo as
do corpo, as forças di illtel!igencia.
ror maiores que sejão os meus esforcas, não poderei inrelizmente acompanhar-vos por mais tempô, nem na constancia,
gravidade e perseverança com que cumpris os vossos deveres,
nem na severidade com que devemos manter as tradicões
intelligente5 que nos legárão os nossos antecessores.
•
Fazendo justiça á sabedoria do vosso procedimento, reconheço com vos co que silo estes os meios de dar rorça e esplendor
á autoridade do senado.
Em verdade, senhores, estes meios siio os mesmos çuo da.
tribuna da capital do mundo recolllmendava ha muitos seculos grande orador romano nas seguintes pala vras, que peco
licença para reproduzir, e com que termiMrei esta respeitosâ,
talvez derradell'a, allocur.r,o que tenho a honra de dirigIr-vos.
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A' 1 112 hora da tarde, reunidos no [laço do senado
os 8rs. deputados e senadores, forão nomeados para a deputllí,(ão que devia rcceher li Sua I\lap;estade o Imperador os
Srs. deputados De Lamare, barão de Porto·Ale{;re, lIrartinho
Campos, ~'jalho, Frederico Campos, llurlamaque, Fleury,
Andrade PInto, Lopes Netto, 1110110 Franco, Ynldctaro, Souza
Brandão, Arag~o e BIcHo, Spirit!ião, Barros Pimentel, Carlos
Ribeiro, Saldanha Marinho, Flóres, Pinbei,'o, ?.Iachado,
Fonseca Vianna, Lim~ Duarte, Junqueira, Brusquc e Dantas,
e Os Srs. sen1dorcs marque. de Olinda, Souza e I\lello, visconde de Suassuna, Cunha Vasconcellos, Silvcim da Motta,
Souza Franco, Jobim, Candido Bt!plistu, Zacbarias, Nabuco,
Pimenta Bucno e Souza Queiroz; e para a deputacão que
devia receber a Sua ~ragestade a lmpe,'atriz os Sr •• deputados
l'aranaguá, Petlro ~Julliz, Sá e Albuquerque e Nery, e os
Srs. senadores marquez de Abrantcs e Pompeu.
A's:2 horas da tarde, annullciando-se a cbegada de Suas
Magestades lmperiaes, sahirilo os deputados a espera-los á
porta do edifllclO; e, entrando Sua ~lagestade o Imperador no
salãO, foi ahi recebido pelos Srs. presidente e secretarios, os
quacs, reunidos 11 deputnçITo, acompanhárão o mesmo Augusto
Senhor até o tbrono, no (IUal tomando OBsento, Sua r,lagcstade
Imperador mandou assentarem-se os Srs. deputados e se··
nadorçs, e pronunciou a seguinte

°

FALLA.

« Augustos e dignissimos senhores representantes da nacão.- Sinto a maior satisfacilo em communicar-vos que durante o periodo da presente' sessão a tranquillidade publica
niio foi alterada.
« Continuão intelTompidas com o governo da Grã-Bretanha
as nossas relaçOes dipl~maticas ; e uITo obtivem:)s do governo
11.0 Estado·Oriental a Justa reparação que e;ngImos, pelas
oITtnsas feitas aos direitos e legitímos interesses dos nossos
compatriotas.
« O governo conserva o firme proposito de zelar, na 50111não dessas questões, o uecóro e a dignidade nacional.
- « Muito me penhorastes com a votaçiio da lei, que estabelece os dotes e dotações de minhas muito amadas e queridas
filhas.
_
« Agradecendo-vos as medidas, entre as quaes sobresahe a
lei da reforma. da. legislação hypothecaria, com que habilitastes o governo par~ o. desempenho de seu encargo! confio qe
vossas luzes e patriotismo que na sessão segumte contInuareis a attender ás necessidades do adiantamento moral e
material do imperio.
" Au"ustos e dignissimos senhores representantes da nacão. -Estou certo de que, regressando aos vossos lares, proêurareis címentar a concordia de todos os brasileiros, robustecendo-lhes cada vez mais a. crença de ser a fiel observancia
da constituição e das leis a condi!lão de nossa grandeza. e
pro,peridade.
" Está encerrada a sessão.))
Terminado este acto, retirarão-se Suas 1Ilagestades Imperiaes com o mesmo coremonial com que havião sido recebidos, e immediatamenle os Srs. deputados e senadores.

